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INTRODUÇAO
Como os fundamentos do contÍato de direito privado e do
contrato administrativo são, na essência, os mesmos e como o
tema do nosso trabalho é "Contratos Adninistratiuos e Contratos de
Direito Príundo: citérios distintioos", e como vamos, inicialmente,
analisar o conceito, os requisitos de validade e os princípios básicos
do contrato de direito privado para, em seguida, analisarmos o
conceito e os elementos do contrato administrativo, de íorma a
identificar as semelhanças e as diferenças entre ambos.
2.CONCEITO DE CONTRÂTO (DE DIREITO PRIVADO)
I)eço lice'nça para tomar emprestado o scguintc conccito
apresentado pcla Professora Maria Helcna Diniz na obra "Curso de
Dire ito Ciuil Brasileiro"2
:.

Contrato é o a«rrdo de duas ou mais vontad§, na onÍormidade

<la

ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamt:rrta@() de interc$s!5
cntrc ns partels, co o escoçrr: de adquirir, modificar ou e\tinguir rcl.rções
iuridicas dc nah[ezá patrimonial.

Referido conceito, ressalte'se, é um entre muitos que poderiam
ser erolhidos e não representa, como e óbvio, o entendimento
pacífico e defirritivo da doutrjna civilista, todavia, parece prestar-se
bem ao escopo do kabaiho rie, ao hnal, buscar iclentificar os elementos
distintivos entre os contratos administraüvos e os contratos de direito
privado.

VALIDADE DO CONTRATO (DE
DIREITOPRIVADO)
3. REQUISITOS DE

A doutrina civilista, no que é seguida pela legislação, aponta, entre
ouhos, os seguintes requisitos de validade do contrato: agente
capaz; objeto licito, possivel, certo, determinado ou determinável, e
Íorma prescrita ou não defesa em lei (vide artigo 104 do Código Civil

Brasileiro).
Trábôlho ap(*nta,iú no Cur$ ile \l6rrado em t)reito ePoi,tr6 Putrl,i.§na Dlrrp[nr R€tum, ra Àdm,.'rrr!ç.in
hibli.ó CdtrJt6 Administ ati!,6, Cab2011.
: DI\rz, \rnrl.i ti.ràr ( utn df ür.ito citil b,6/.in-22! ed. SãoPdlo: Saraiva,2m6. v.3, p.2r

'
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A análise de tais requisitos de validade permitc conclui-r que
eles possuem trôs naturezas distintas, ou seja, subjetiva, obictiva e

formal.

Vamos, então, analisar separadamente
validade de acordo com a sua natuÍeza.
3.1

Raqurslros

os requisitos de

DE VALTDADE DE NÁTUREzÁ suBrETrvA

Os requisitos de validade de natureza subjeüva dizem respeito
aos sujeitos que vão estabelecer a relação jurídica contratual, isto é,
aos coirtratútcs, e são os seguintes:

3.1.1 capacidade genérica Para contratar: os contratantes
devem àstar aptos Para assumir, diretamente, direitos e
deveres na esfera civil, não podendo, Portanto, estar entre
aqueles elencados nos artigos 3a (absolutamente incapazes) e
4a (relativamente incapazes) do Código Civil Brasileiro;
3.1.2 capacidade específica Para contratar: os suicitos da
relação iontratual não devem possuir restrição específica que
os impcçam de contratar. Um bom exemplo desta situação
é a pioibição aos tutores, curadores e testamenteiros de
adquirirem os bens confiados à sua guarda ou administração,
meÀmo que em hasta pública (inciso I do artigo 497 do Código
Civil Brasilciro);
3.1.3 o consentimento paÍa contratar deve ser dado de Íorma
livre e consciente, não podendo estar viciado por erro, dolo,
coação, fraude, etc., sob pena de nulidade do ajuste;

Ainda quanto ao asPecto subjetivo, Por ser o contrato um
negócio jurídico bi-lateral ou plurilateral, exige-se, Para a sua
foinação, o concurso de pelo menos duas pessoas, física ou
juídica.
3.2

Raqurstros

DE vÂLTDADE DE NATUREzA oBIETIvA

Os rcquisitos de validade de natureza obietiva dizcm resPeito
ao objeto do contÍato e são os seguintes:

3.2.1 o obieto do contrato de ser lícito, ou

ria,

não pode

ser contrário à lei, à moral, à ordem pública e aos bons
costumes. Assim, é inváüdo, por exemplo, o conhato que
estabelece o pagamento de determinada quantia em dinheiro
(recompensa) im razão do assassinato (homicídio) do
desafeto de um dos contratantes;
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3.2.2 o objcto do contrato dcvc ser física e/ou juridicamente

possível. Se o objeto Íor impossível o contrato é inválido;
3.2.3 o objcto deve scr certo, determinado ou determinável: as

cláusulas contratuais devem descrever/especificar o objeto de
forma que as partes compreendam clarame'nte e sem dúvida
a pÍestação a que estão obrigadas;
3.2.4 o objeto do contrato deve ser capaz de gerar interesse

econômico.
Sobrc a ncccssidade do contrato gcrar interesse cconômico, o
jurista italiano Enzo Roppo, na obra "O contrato"s, afirma que "unut
iticiatitta qrc não sc cott.fil4urt d(lrrd r)|r.,,.nÇno ectrrônrica 1nçt pttdc scr
nlatéría Llt utt contrato, c tltu:, portdnto,
t|t1 $.fcrÍr 110 Ío ômico" .

L\ cotttt

al() opt:ra

(\clusi?nnttltt

Sobre o conteúdo econômico do contrato, também vale a
pena destacar o entendimento dos civilistas Washington de Barros
Monteiro, Carlos Alberto Dabus Maluf e Regina Beatriz Tavares da
Silva, no livro "Curso de Direito Civil"r, ucrbis:
(...) o obj.:to do

contrato deve c.ncerrar algum valor rxonômico, capaz dc se

traruformar, dirgta ou indirctamentc, cm dinhciro; sc nâo reprqrenta um

Elor,

deixa de intercssar ao mundo iuridi«) (...).

O

interesse econômic<.r regulado pelo contrato pode ser
caracterizado como toda e qualquer circulação de riqueza (aspecto
objetivo), independentemente sr: qucm promovc essa circulação
age com o intuito dc sc apropriar dc bc'ns ey'ou valores ou por ideal
(aspccto subjctivo).

Um bom exemplo de circulação de riqueza (aspecto objeto)
movida por ideal dá-se quando uma obra de arte de propriedade
particular, de um artista consagrado e de grande valor econômico, é
cedida, por determinado tempo e â título gratuito, para ser exposta
em uma universidade, de modo que os proÍessores, esfudantes e as
pessoas que por ali transitem possam dela usufruir.
3.3.

Rrqulsrro

DE vÁLrDÂDE DE NÀTUREzA FoRMAL

No tocante ao requisito formal, tem-se que, atualmente,
regra
a
é a ausência de rigor com relação à forma do contÍato. A
exigência de determinada forma para a validade do contrato é
exceção, que só se impõe quando a lei estabelecer. Um exemplo
:

RarPPO. Fro a! tmirarô CorFL'rà Àl,ne!mâ,l9iJt p ll
,VO\TEIRO,${.l\ns1ô.d.8À16\t\LLT,aúlcAlbrtor)dhr\qrr\:\,R.gnrnB.rk,7tàvns(ur.!,r.d,Ê,lo

cinl.l7i€d. Sio P,ulo: Sarn\3,2010. v

5, p.17,/30.
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de exigência formal para a validadc do negócio juridico (contrato)
é a opcração de compra c venda de imóvel, que dcve ocorrer Por
escrúra pública, conformc determina o artigo 108 do Código Civil
Brastlebo, uerbis:
Artigo 108. Não disp<.rndo a lei em ctnhário, a essitura Pública é "ss€ncial
à validade dr» negó<i<» ir'lridic()s que visxn a con§tituiçâo, transferência,
modificaçâo ou renúncia dL'dircitos rcais sobre imriveis de valor suFeÍitrr
a trinta vezq; o ma.ior salário minimo úgmte no Pais.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO CONTRÂTO DE

4.

DIREIO PRIVADO

Grande número de doutrinadores civilistas, entre eles,
Amoldo Wald5, Caio Mário da Silva Pereiraó, Fábio Ulhoa CoelhoT,
Washington de Barros Monteiro8 e Maria Helena Dinize, dão
destaque aos seguintes princípios básicos que regem o contrato de
direitó privado: autonomia de vontade, obrigatoriedade, boa-fé e
relatividade.
Passemos, então, a analisar sucintamente cada um deles
4.1 PnrNcÍpro o,l

AuroNoMt.{ or Voxraot

Este princípio irúorma que os contratantes Possuem libcrd ade
para contratar e para cstabelecer, livrcmente, as obrigaçôes c os
ãireitos que lhe convenham. Entretanto, tal princípio, que iá teve
valor absoluto no início do Século XIX (nascimento do capitalista),
foi perdendo paulatinamente a sua riSidez em razão da evolução
e da complexidade das relações políticas, econômicas e sociais,
especialmcnte a partir do Século XX.

Atualmentc o princípio da autonomia de vontade sofrc
resEiçõcs e limitações de divcrsas ordc'ns' Muitas vezcs não há
liberdade ncm para decidir se a contÍatação será rcalizada ou não,
como é o caso, PoÍ exemPlo, do seguro obrigatório de veiculosAdquirido o veículo, obriSatoriamente o adquirente deve celebrar
o contrato de seguro obrigatório.
As restrições também ocorÍem no tocante à escolha do
outro contratante. Muitas vezes não existe opção e o interessado
se É obrigado a contratar com determinada pessoa (física ou
iurídica). Um bom exemplo dessa situação ocorre, Por exemplo,
r

ÉÁLD, Aúôl.lo I\@ro

o.l .,r.r.

r,5 oà4.9,çd.. ,1.0ru

8,rl

d,,!

.d,ri,lo,.

l8r.rl rdormuladr 5ãÔ Paulo:saraiva,

2VP. p- $71250.
PEREIRÂ, Cao \t.ri o da Silr a lríilr41i6 d.,idtl..'rl li!.d RrodeJdnerro fors§r,1rr9 r 1,P 7_la
COEIHO, Eábro UlhN. alEo C. d,ú r.' rnil 3! ed 5ão Paulo : süJrva 2@9 P. 207-150'
'l
NIoNAURO, $à+rngrú de BdG IlALUr, ( dlos Albík, lraL'us SIL\â, Rcsna B..tn2 rYàré v 5, f 17 1l
o]Nlz. \Íaria I ielúa CuM.L tlit.ito círil bresil2ía 22!€d É'€ãtual São Pâllo :úraiwa,2C{E v 3,P a}r]'
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quando o fomecimento de energia elétrica para uma certa região
seja monopóIio de determinada conccssionária. Se o interessado
c'm receber o serviçg moÍar ou tiver uma cmprcxia na rcgião, não
terá escolha, ou seja, só lhe restará adquirir os scrviços da referida
concessionária detentora do monopólio.

Mas as rcstrições e os limites à libcrdadc dc contrataÍ
incidcm tambem sobre o estabclecimcnto das cláusulas contratuais
c sobre o objeto do contÍato. Tais rcstriçõcs/limites são impostos,
principalmente, pela Supremacia da Ordcm l'ública c pela Função
Social do Contrato.

A Supremacia da Ordem Pública informa que nenhuma
cláusula contratual e nenhum objeto de contrato podem ser
estabelecidos ao arrepio da lei, dos bons costumes e dos valores
morais.

A

Função Social do Conhato, quc cncontra previsão no
artigo 42110 do Código Civil Brasilciro, visa rcsguardar na relação
contÍatual, sobretudo, a dignidadc da pcssoa humana, o progresso
social, o equilíbrio das prcstações, bcm como impedir o abuso do
poder econômico c a dcsigualdadc objetiva entre as partes.
Essa intervenção estatal na economia do negócio juridico
do contÍato, estabelecendo restrições e limites, é denominada
" Dirigisnut Ct»tI rnI unl ".
Peço licença para reproduzir a valiosa lição do Professor Caio
Mário da Silva Pereiralr para quem:
(...) o Estado tcm que inten t na vida do «)nt!ato, scia mcdiante a
l,is de ordpm pribli.n, quc rstatr.'l«t'm rcsiri!-à5 âo prirrcipn r
da vontade cm bcncficio do into&ssc «rctivo, scja com a adoçào de uma
intcrvcnçao judicial na eronomia do conbato, iÍrstihrindo a contenção dos
scus eÍcittD a.lterando<x; ou mcsmo libertando o «)nhatante lcsado, prrr
tal artc quc logre evitar que por via dele sc «»surna atentado conha a
apücaçÀo rie

iustiça.

Ainda sobrc dirigismo contratual oportuno ó o t'nsinamcnto
Maria
Helena Dinizr2, quc assim apÍcs€.nta seu entendimcnto:
de

A

expr.ssão dügismo @ntratua.l

é apticávcl as medidas

n:stritivas

estatais que invocam a suprqnacia dcxi intercss{]§ colctivos sobrc os mcros
interesses individuais dos cuntratant€,1,, olm o cscopo dc dar cxc<uça{,

à politica do Estado de «xrrdenar üi vários sctores da vida crt)nômica
' .+t 1lt.\l'b.rdad..jc.,,ht.atÀrsÍã€rerddremrà2ã...rBl,nnt.\dJiun{àos&rálil.,.onkdto
'PEREIR\,Cr.\íanôdiSillnl"rtrrdi.r6.LJfdrJ.tr/1}.JlnoJ.J^.fÍotnrds.,l«l{rrt,tt1!
Dl\lZ, \lha H€lerJ Y l, p :l!r
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e de Proteter os eL-ononicallrcnte mais fracos, sacrificôn'lo beneícios
particulares em prol da colctilidàde, mas s!'mPre onciliando os interesses
das partcs e da socied.rde.

Portanto, o Estado exerce tais lirnitaçôes à autonomia de
vontade dos contrãtantes com a aPro\ração de leis c, tambóm, por
meio de intervenções judiciais, que podem determinar a revisão de
cláusulas, a desoneração de obrigaçôes e atti mesnto.r nulidadc do
contrato.
4.2 PnrNcÍpIo o,À

OrnlGatonrpo,c.ot

O principio da obrigabrieclacle anuncia que

as

obrigações estipuladas cm contrato tlcvem scr cumpridas pclos
contratantes, sob 1,gn2 de execução Patrimoni.rl tlo inadimplente'
É o principio PACTA SUNT SER\ANDA: o contrato faz lei entre
as partes.

Uma das limitações ao prir.rcipio da obrigatoricdade ó

a

cláusula REBUS SIC STANTIBUS (manticlas as situaçires origin;ris
sem alterações substanciais), que no atual Código Civil Brasileiro
está consagrada no artigo 478, que.rnuncia a teoria da imprcvisào,
tterbis:
Artito,lTS Nos contr.ltos deexecuçào continuada ou diteÍida,:ica Preitação
de unras tla. Part(s se torn.lr P\cessiv.rmcnte oneros.l, ct)m cxtrema
Entagcm Para outra, em virtudc d€' ncont(timonh)s ertraordiúrirrs tru
imprcvisiveis, poderá o clevcdor Pcdir a rtsoluçào Llo contÍâto Os etêitos
tia sentença que a decrctar retroagirâo à tiata dà ciLlçà(,.

Assim, no caso de ocorrer situação extraordinária ou
imprevisível durante a execr,tção de contrato de considerável
duração, capaz de gerar excessiva oncrosidadc para uma das partes
e exacerbado ganho para a outra, o contratante devedor poderá
pedir judicialmente a sua desoneração da obrigação.

Tal situação ocorre também no tocantc às rclações de
consumo, conÍorme prevê a Lei no 8.078/1990, especialmente no
inciso V do artigo 6"rr e no artigo 5l'{, send«r que, nas hipóteses
Ar! ó'S5o dredo! bnsr.lttlo (,ntun'dor 1 r! J müÍ'!á\;'. d!'(liu{nn!(onútn ú\ que 'stb'lc{À1
dsProPor.Dnar.u sua revrsi)fm raz:. d. trnEsuPen€nr.nt6que6 tüncm e\(!ss
Ari ;1 Sãô nulrs d. plen! dtr€,1o, ênIrc 01'h à\, ns cl.,usn l.§ ..nirrru.rs r'làhrn\ r' t'rndr Ô'nt"lt frütLr nÊ ' §e^ \os
qüe I ' iílp6srbnúem .ioner.m ou .tmu mr J rsPontrl'nr Jr'lt llo nrntcdor aor r i'k'! 'le quilquer tu rür'2ã dL'r

1.1
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pÍevistas neste ú1timo, conÍorme aÍirma a Pro{essora Maria Helena
Dinizrs, a desoneração de obrigação não exige a ocorÉncia de fato
cxtraordinário ou imprevisível.
4.3 PnrNcÍpro

o,q.

BoÁ.-rÉ

O princípio da boa-fé orienta os contratantes, na fase de
discussão c claboração das cláusulas, bcm como durante toda
a execução do contrato, a agirem com lealdade, honestidadc
e solidariedade urn com relação ao outro, buscando sempre o
equ ilibrio das prestaçôes.
O Professor Fábio Ulhoa Coelhol6 afirma que o que importa paÍa
a relaçãojurÍdica contratual é a boa-fe objetiva, que é " reltrcsentada por

condutss do cL)ntrata te que demotstram sa.t respeito

aos

direitos dn

ttúrs

p rlc".
Sobre a boa-fé objetiva que os contratantes devem observar
durantc toda a vigência contratual o Código Civil Brasilciro traz
Íegra com a seguinte dicção:'Art.422 - os cttntratatrtes são obrigtdos
n guardar, assitn na conclusão do contrato, colno cnt sLn creürcdtt, tt\
pincí1tios de probidatle e boa-fé."
4.4 PnrNcÍpro

ol

Rn,tTrno-a.or

Pelo princípio da relatividade os efeitos do contrato, reÍerente
às obrigações, não

podem seÍ tÍansferidos à terceiros.

Este princípio, como os demais, tambóm não goza dc caráter
absoiuto, vcz !lue, por exemplo, os herdeiros urüversais de utr
contratante, embora não tenham participado da formação do
contrato, podcm c'xperimentar seus eÍeitos, todavia, dentro dos
estritos limites da herança transrrritida.
e s4iç6 @ impliqúm rúú.ia ú dispcj€ô de dnd6. N.s relalt6 de cúslmo mtrç o Iom<qld e o
ühsmidor pdc6 pnJi.a, á nrJs,zâç;o pôJ6á s.Í ltmitidá, em rtràçõ6l!snncá\!is; ll - 5ubürar.,D c@súld.r
r opç;o a. Íifrbol$ dà qxanriã É Fga, n6 .as pÍsist6 n6r.r .,td,go; III t d$rú rgporabüdall€s a rer.eirG;
lv - 6übelesam obngaçõ6 cq§deradas iniguas, óusivõ, que oloquo o Mslnidor m dsútâBü er'gdada,
@ *jd, üE6patiyeis .oh a telê o a eiuidade; v - (vetado),vl - 6àtE1eçm Nersào do ônns da prGa em
p.elúto do .6s!úidor; vII det minú a utiltáção coúpule.iâ dc biaagmi !'Itr - imponnd repr(@lrnê
para cqdun @ r€61ia outro n%ócioluridie pelo (oslmidG, X( deúm ao fme.Edo. a ot{àô d€ .6clürr ôu lrào
! cúrtrato, obora oôrig do o coMidú; X - permiLm õ Íom{edor, dneta ü indnctmmte vanaçio do fr.!o
de maenâ mnatsal 11
toriz@ o iomsedo. a @€lar o contrâlo úilatsalm6te, 6@ gue igual düeito *F

proJur6

ao coíúidor; \:II .DriSud o dsúidor a i(:gci G ost6 de col,reça de 6E obriSaçio, s@ que i8uól
,jrrêito Ihê *ja .oÍêndo .ont r o inm€€dd; Xm .utmzm ô fôme€do. a modiiicar urniat{Jlmflt€ o conrodo ou
a qualidade do <@tah), apô sa cetebraéo; Xrv - íEinlam @ tsibnito ô yiolôçâo de nomõ mbi6tais; 11'
6tejm ú da.o.do com o sist@ de p@teçào ao con6@idor; r!'I - p(sibilitem a rúún.ia do diÍéito de indaiáçiô

.ontsido

Fr tEtcitdiás .€§rirlâs "

Dl\z, \Idiã rldóà

w I, p 2:1.51
COELHO.Iátrio L.Lhca p 1tl7/2í
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Já com relação aôs direitos não há obstáculo a que sejam
transferidos para tcrceiros, como ó o caso, por exemplo, do seguro
de vida celebrado entre o scgurado e a seguradora que tem o
prêmio destinado a um beneficiário estranho à relação contratual.
5.

DO CONTRÂTO ADMINISTRATIVO

Íoi visto sucintamente o conceito, os requisitos de validacle
e os principios básicos do contrato de direito privado, assim,
podemos passar a analisar o contrato administrativo.
Já

bom ressaltar que não é pacíÉico o rcconhecimento
da existência do contrato administrativo entre os doutrinadores.
De início,

ó

Aqueles quecombatem a existência do contrato administraÍir,'cr
apresentam, entre out.ros, os segtintes arglrmentos:

contaruais devem ser fruto dc ampla discussào
e acorclo entre as partes, c, no contÍato administrativo, dc
regra, é a Administração que elabora unilatera.lmcnte os
termos do instrumento contratual;
a) as cláusulas

b) o contrato não pode ser alterado unilateralmente. Como
sabemos, no conkato administrahvo, é comum que a
Administração, para realizar o interesse público, altere
uniiateralmente o contrato;
c) o vínculo contratual pode ser rescindido de acordo com a
conveniência das partes. No caso do contrato administrativo
o vínculo contratual só pode ser rescindido para atender o
interesse público;

d) no contrato as partcs estão em condição de

absoluta
igualdade, o que não acontecc no contrato administrativo,
onde a Administração ocupa uma posição de suprcmacia,
vez que â ela cabe zclar pelo intercsse público.

Apesar desses aÍgumentos, tem-se que, atualmente, é
praticamente tranquilo o reconhecirnento da existência do contrato
administrativo pela doutrina, até poÍque, no dia-a-clia, para
garantiÍ o seu funcionamento e Para Prestar os serviços e realizar
as obras que a população precisa, a Aclministração Pública celebra
diversos contratos com particulares.
Sobre tal situação Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón
Femández17 asseveraÍn que:
'

G.\RCL\ DE E\TERRÍr" Edu do IERNÂ\DEZ Todás Xami'n
dos Tribú.ài'.1991

't(,

p

akrt

t]r dn.iio

Àian,ilr,,in

São

PâllÔ Re\,std

56Õn-::
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(...) a cliscussâo est á hoje GÍrtlada em se 06 'contratos adminiskativos' são
ou não são substanüvamente d.istintos dos contuatos civis, não crn sc são

ou não (com exceção aludida sobre a concessão) verdadeiros conhatos,
quc todos o aceitam simplcsmente.

Reforçando os ensinamentos dos mestÍes esPanhóis que
venho de reproduzir, Floriano de Azevedo Marques Netol8 afirma
o seguinte:
Não e exa€iero dizer que vivemos uma transÍormaéo radical no papel
Desde o iinxl
que o írstituto contrato cumpre no Dircito
^dministratiro.
dias de hoig a ideia de um
da primeia mrtade do seculo passado até os
contrato de que participe o Poder Públic'o percorreu uma itrnlia trajetaria
que vai desde a rcjciçao de que o Podcr Público pudesse travar relaçõcs
obrigacionais com os privados (BANDEJRA DE MILLO, 1979, p. 681;
19óZ p. 25 e ss.) até o momcnto atual, em que sr'' çr c Íalar no cantrato
como instrumento para exercicio das atividades-fim da -t\dmitri*traçàt' e
nào alrnas «)mo in5lrumento para suas atividadelmeio.

Todavia, nem todos

os

contratos ceiebrados

Pela

Administração são contratos administrativos. É quevários contratos
são rcgidos, predominantemente, pelo dircito civil ou Pelo düeito
comercial, embora a Administração ocupe um dos Polos da relação
contra tu al.
Por isso, J. Cretella Juliorle afirma que há:
(...) dois tipos de contratos celebrados Pela Administra$o: no Primeiro,
o Estado é ftxatário de um preldio, no qual passa a funcionar um serviç-o
público; no uryundq o Estado outorga a uma empresit a exploragio dc
serviço púbü«r. O primeiro conhato é Í€ido Pelo direito cieil, o segundo
é submetido a normas de diÍeito adminishativo. E cm ambos os contratos,
a Administra€o é pafte.

Logo, há dois tipos de cunbato «{ctrrados pelo Estado, o contrato de

(úeito privado

eo

contuato de <iüeito púbiico.

geri os scrviços públicos as pesrcas adminiskati!,as sào impclidas a
celebrar qlntrat(É com particulares ou com outÉs pqrsoa-s adminishatii'as.
Para

Celebram-se, nesses casot ou centratos privadot conhatos de dire'ito
comurr! suieitt» à rcgras guer do direito civil quer do «»ercial, ou, cntâq
contratos público6, contratos adminishativ<x, zubmetidos a Ír'gÍas que
exorbitam do âmbito do direito comum, denel;ando-o.

Ora, se é admitida a existência do contrato adrninistrativo
ao lado do contrato de direito privado, então quais seriam as
suas diferenças? Quais seriarn as peculiaridades do contÍato
administÍativo?
',
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Mais uma vez valho-me das preciosas lições do ProÍessor José
Cretella JúnioÉ0 que destaca as seguintes características próprias
do contrato administrativo:

a) estão submetidos a um regime autônomo, tipico, que
exorblta

as

noÍmas do direito comum;

b) aAdministração ocupauma posição privilegiadana relação
contÍatual, vez que a ela cabe zclar pelo interesse público;
c) um dos contratantes é a Administração Pública;

d) tem por objetir.o direto a satisfação de interesse coletivo ou
dc utilidade pública.

Com base nesses àrgurnentos o festejado mestre conceitlla
contrato administrativo como "iorio acordo t+tttsto de ttontades àe que
a ALlnúttístração e que, tentlo por obietízto direto n satís-façao de
portit:ipe
'üúeresses
coletioos, esta suhnrctido a um reg;inte de díreito público "

Citando Lírcia Valle Figueircclo, Rometr Felipe Bacellar
Filho2r apresenta, ainda, as seguintes características do contrato
adminisúatir.o que o diferenciam do conrrato de direito privado:
a)a autonomia de vontade do particular está teduzida â
Íormacão do r,ínculo, já que, como se disse, ó a Administração
que estabclece un ateralmente as regras contratuais;
forma
SERVANDA;
PACTA
SUNT
do
princípio
de flexibilização
b) incidência tla cláusuta REBUS SIC STANTIBUS como

c)

irts

ttariatdi. possibilidade da Administração de instabilizar
a Prestação contratual à necessidade

o vírculo parJ adequar

ou ao interesse Público;

d) possibilidade da Adrninistração sancionar e fiscalizar

a

exectrção do contrato.

O não menos renomado Professot Marçal Justen Filho,
no livro "Curso de Direito Administratitto''2, conceitua contrato
administrativo em sentido Íestrito como:
um acordo de vontades destinado a criar, modiÍicar oll extinguir direitos e
obrigações, tal como facultado legl-slatil'amente e em que tÚna das Paites,
aflrÀdo no exercicio da função adminGtrativ4 ó investida de comPetências
piua inoYar unilateralmente as condiçôes contrafuais e em que se asseSura
; intangibilidade da equação econômico-fi naneira origrnal'

ParaJusten Fi1ho, a caracterGtica que
CRETELL--L

BIOI!

se Presta Para

distinguir

José 57_168.
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o contrato administativo do contrato de direito privado, e que
naquele a Adminishação e titular de prerrogativas extraordinií'rias,
destacando-se as seguintes:

a) alterar ulilatcralmente a prestação a ser exccutada pela
outra partc;
b) exercer fiscalização, inclusive acompanhar diretamente as

atividades desenvolvidas pelo outro contraente;
c) extinguir o contrato unilateÍalÍnente, inclusivc cm virtude
de razõcs de conveniência e oporturridadc;
d) impor sanções ao particular;
e) ocupar cautelarmente instalações do particuiar para

garantir

a conünuidade do serviço.
Apresentadas, pois, as posiçõcs doutrirrárias sobre os aspectos

apontados como aptos para dÍcrtnciar o conkato adminjstrativo
do contrato de direito privado vamos analisá-lot de per si, para
verificamos se realmente são corsiste'ntes as distinções indicadas.

CRIERIOS DISTINTIVOS ENIRE O CONTRAIO
ADMIMSTRAIWO E O CONTRATO DE DIREITO PRryADO
6.

6.1 Frsc.n r-rzeçÃo

oo Courn-lro

A Administração fiscaliza a execução do contrato para
evitar o desvirtuamcnto do seu objeto ou até mesmo a inexecuçào
contÍatual.

a fiscalização tem poÍ objetivo assegurar o
ponfual
do contrato e é realizada por meio de visitas;
cumprimento
verificaçõres de materiais, obras ou sen'iços; inspeçôes; r'istorias;
análises de documentos. etc.
Portanto,

Com a devida vênia dos que pensam de Íorma diversa, nâo
me parece que a possibilidade de fiscalizar a execução de contrato
administrativo possa ser caractcrizada como exorbitante c'm relação
ao contÍato de direito privado, haja vista que é corriqueiro, por
exemplo, o paúicular quc celebra unr contrato com uma cmpreiteira
para construir um prédio valer-se de cláusula contratual que lhe
permita fiscalizar todas as etapas da obra, incluindo a qualidade
dos serviços e dos materiais utilizados.
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6.2

llrnosrçÃo oE s,nNçõrs

Nos contratos administrativos a Administração

Pode

estabelecer sanções ao conLratante particular no caso de inexecução

contratual, atraso no cumPrirncnto das obrigações ou realização
defeituosa do obieto.

Não r.ejo, na possibilidade de estabelecer sançóes pelo
descumprimento ou atraso na execução do obieto do coutrato,
um aspàcto exorbitante ao contrato de direito privado, pois nada
impede que particttlares que celebrem contrâto entre si, estabeleçam
multa em razão r{e algum deles não atender der.'idamente as suas
obrigações contratuais.
aspecto exorbitante com relação ao contrato de direito
privado estaria, então, no fato da Administração, diretamcnte (sem
necessidade dc acionar o Poder ludiciário), executar a pcnalidadc
originada de clescumprimento contratual, o que pode ocorrer pclo
desconto do ralor da garantia ou dos pagamentos ainda devidos,
conÍorme prcvisto nos §§ 1e c 2o do artigo 86 cla Lci n' 8.66611993.

O

Todavia, não vejo como tal situação também possa seÍ
considerada exorbitante com relação aos contratos de direito
privado, pois nestes também é possivel o estabelecimento de
iláusula permitindo a um dos contratantes reter o valor da multa
aplicada por atraso ou descumprimento contratual tlos pagamentos
vincendos.

EsrestrrcrlrENTo DE RtrGRAs PÁRA
crÁusurls coNTRATUAIS
6.3.

A coNTRATÂçAo E DAS

E notótio que é a

Adn-rinistração, unilateralmente, que
estabelece as regras Para a contratação e as cláusulas contratuais,
cabendo ao particular, aPenas, a überdade para contratar.
Essa situação tem sido, inclusive, uülizada por aqucles que
combatem a existência do contrato administralivo, pois defenclcm

que, sem ampla liberdade (discutir e estabeleccr as cláusulas e
decidir contratar), não há contrato.
Entretanto, o Íato do particular nãtl participar das discussões
das cláusulas contratuais não tem o condão cle fulminar a existência
do contrato administrativo. Sobre esse assunto Edmir Netto
Araújor afirma que:
:

Edmn \_et1o i1..Ir.

res'i.úi,rini a.lrrri<rdh.!
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o posicionam€nto do Estado em situa6o de supr€Ínacia em urn contrato
não anula a natureza qmtratual do ajuste, nem a livle manifc'sta@o de
vontade do particular ontratante, eis que hoje em dia o livÍe consrrtimento

contratual é entendido como liberdade de contraü ou não o vínculo
cantratual e ninguéÍn é obrigado se nao qúser, a contratar com o Estado.

Além do mais, o Íato de uma das partes da relação contratual
estabelecer unilateralmente as cláusulas contrâtua is não é novidade
nos contratos regidos pelo direito comum, vez que nas relações
privadas são cada vez mais comuns os chamados "contratos de
adesãl", onde as cláusulas são elaboradas geralmente pela parte
mais forte e de acordo com os seus interesses, testando à parte mais
lrrlnerávei apenas aderir aos termos do contrato.

Desse entendimento comunga o Professor Femando
Menezes2a quando afirma qle "(...) já quanto à fítação do conteúdo dtt
contrattt, isto se tlá preysonderantenrcnte pela Administrnçio, o que nao
difere tla situação rlos contrntos de adesão".
6.4

ArrEmçÃo

uNrLÁTERÁL Do coNTRATo

O hs znriandi ("fait du Prince" ott "Factum Principis') é a
prerrogativa de que dispõe a Adrninistração de alterar unilateralmente
as condições estabelecidas originalmente no contrato.
Tal modificação tem por escopo adaptar o contrato para melhor

atender o interesse público.

Saliente-se que, um dos moüvos que submete o particular
as alterações introduzidas unilateralmente pela
Administração, ó que cle - o particular - ao aceitar elaborar o contrato

à

-,{

atender

-i^i-}-.^É.,^

^ ---^

I -,,^,1 i-i^

.l^ ^^l^l.^--,1^-

na realização do interesse público.

l, I rlu'uDuqtow
us
^;-Í-^-i^
^,1 -;

É bom que se diga que, embora guindado à condição de
colaborador da Administração na busca do interesse público, o
paÍicularnão podecustearcomo seupatrimônio asdespesas amaior
ocorridas em razão das alterações impostas pela Administração.
Assim, sempre que as alterações introduzidas trouxerem novas
despesas não previstas no pacto original, o contÍatante particular
tem direito ao reequiJíbrio econômico-financeiro que lhe assegure
a

justa compensação.

Sobre a possibilidade de se produzir alterações unilaterais
no instrumento contratual, a P«rfessora Maria João Estorninho,
]

-\LVEIDA

Fdddo Dió Vúeú d€ Tnfit
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Mkoto atlninisnú@. Sio Ptulo.

2010,

p. 52p8 e 11i,152.
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na obra " Requiem pelo Contrato Adninistratizto"É , afima que ta1
situação não é novidade também no contrato de direito privado,
enfatizando que:
c perÍeitamente admissivel que as Partes «tnvencioncm mlm contrato

privado, .e atribui@t' a uma delas do poder de ilrtroduzir unilateralmente
alteraçôes as cláusulas contratuais e, Por outrci lado, esse pocler de
modúcação cstá mcsmLr Prelisto }rela Própda lei civil para uma serie de
contÍàtos-

Apesar desse entendimento que venho de destacar,- referida
professôra lusitana reconhece que, ao contrário dos particulares que
àó pode* provocar alterações unilaterais em situações esPeciais,
isto é, quando houver previsão expressa no instrumento contratual
ou qr-ru.tdo lei específica permitir, a Administraçáo "é senyte drttada
dessi poder de niodit'ícação tLnilaternl" enquanto responsável pelo
inteÍessc público. Comungo integralmente desse entendimento da
Professora Maria João Estominho.
6.5 RuscrsÃo uNrLÂTERÁL Do coNTRATo

rescisão unilateral do contrato Pode seÍ cntendida
como a mais radical alteração unilateral e ela ocorre quando a
Administração, no curso da vigência contratual, verifica que a
continuidade da execução de seu obieto se tornou nociva ou sem
utilidade para o interesse público.

A

a ProÍessora Maria ]oão
que teceu no tocante
obsen'ações
Estorninho aPresenta as mesmas
à alteração unilateral, ou seja, que ela também é possível rle ocorrer

Sobre a rescisão unilateral clo contrato

nos contratos regidos pelo direito privado, todavia, de forma

especial, isto é, clésde que haia previsão em cláusula contratual ou

em lei específica. Já no contrato administrativo, Para asseguÍar a
realizaçãó do interesse público, a Administração dispõe sempre
dessa prerrogativa, independentemente da previsão contratual ou
de lei especifica.
Como dissemos com relação a altcração unilateral do
contrato, a difercnça cnLre o contrato administra Livo e o contrato
de direito privado, no caso da rescisão, é que a Administração,
independentemente de cláusula contratual ou de lei específica,
podá sempre rescindir o contrato quando o seu obieto Passa a ser
inútil ou preludicial ao interesse púb1ico.

EST!rRNI! rIO,
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ENTENDIMENTO DE JUAN CARLOS CASSAGNE
Juan Carlos Cassagne26 destaca como uma das qualidades do
contrato administrativo o fato do particular assumir a posição de
colaborador da missão da AdrLinistação, entendimcnto também
compartilhado por Marcelo Caetano2T, o que garantc ao contratante
particular, em contrapartid4 a intangibilidade dc seus direitos
7. O

econômicos.

Para Cassagne, a principal caracterísüca do contrato
administrativo que o distingue do contrato de direito privado e
que, naquele, a Administração busca a satisfação de um interesse
público relevante, de realização imediata ou direta, que se incorpora
à finaUdade do contrato, projetando-se em seu reglme substantivtr
(ius aariandi, interpretação, equilibrio Íinanceiro, etc.). Segundo
Cassagne, é esse objeto - realização de interesse público relevante
- que tipifica um contrato como administrativo e o diferencia do
contrato estabelecido entre particulares e do contrato celebrado pela
Administração regido preponderantemente pelo direito privado.
7.1

CnÍrrc,l os C,r.sse.cxr

soBRE os

cxrrÉnlos orsrrNrrvos

eleger a realização de interesse público
principal
critério diÍerenciador entÍe o contrato
relevante como o
administrativo e o contrato de direito privado, Cassagne afirma que
tal diferenciação é exkemamente diÍícil e apresenta as seguintes
críticas aos diversos critórios edificados pela doutrina.

Apesar

7.1.1.

de

Critério do sujeito do contrato

Segundo Cassagrre, a presença da Achrirristraçâo em um dos
polos contratuais não é suficiente para qualiÉicar um conkato
como adminishativo, vez que a AdnLinistração pode tambóm
celc'brar contratos regidos prepondcrantcmente pelo direito
privado quando o interesse público que persegue não Íor
relcvantc.
7.1.2.

Critério da J u risd ição

anto à jurisdição aplicável Cassagne afirma que tal
criterio não é suficiente para a qualificação de um contrato
como administrativo, haja vista que a alteração das normas
processuais não implica em alteração no regime jurídico
Qu

substantivo que rege o contÍato.
:. c \SS-{G\E,Iua Cdlor El Mtírb cdmini.ttúi@. Btqc Àt6: .{beledcPdol 199, p. I l-39.
:' C,\Ei.\NO,\l c€llo À,ía úrl dt dt itt adhinistrttiLn. af ed Lisloa: Coimhrae(L 1 3, p.274.
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7.1.3.

Critério da forma

forma não se mostra um criteri.o apto a embasar tal
distinção, haja vista que, quando a Administração celebra
contÍatos regidos pelo direito prirado, podem ser aplicadas
as exigências formais típicas do contrato administrativo.

A

7.1..1.

Critério

cla

vontade das partes

Cassagnc também não aceita o cÍitcrio que obscrva a vontade
das partes para definir o regirnejuridico do contrato ceLebrado
entre a administração e o particular, vez quc tal qualificação
dependc da tinaiiclade do contrato e não c1o descjo dos

contratantes.
7.1.5.

Criterio da qualificação Iegislativa

A obsen ação do item anterior também vale Para a lei que
cstabeleça natuÍeza administrativa a um determinado
contrato. Se tal atribuição não for razoável e não estiver
cm harnonia com a finalidade do contÍato a lei poderá ser
impugnada.
7.1.6.

Critério do serviço público c da utilidade pública

Os critérios qtre defendem o serviço público e a utiliclade
pública como qualiÍicadores do colltrato administratir, o, em
que pese a grande força desses argumentos, são também
criticados por Cassagne, tendo em colrta a amplitude e a
imprecisão de tais conceitos.
7.1.7.

Criterlo das cláusulas exorbitantes

O critério que elege as cláusulas erorbitantes como elemento
central para catacterizar o contrato administrativo também
sofre críLicas de Cassagne, haja vista que tais cláusulas podem
ser introduzidas em contrato que nada tem de administrativo
e nem por isso são capazes de alterar a natureza dele.
Cassagne afirma quenãose deve confundir regime exorbitante

com cláusula exorbitante- A presença de cláusula exorbitante
no contrato depende da vontade das partes (especialmente da
Administração). O regime exorbitante não depende da vontade
das partes, nem da existência de cláusulas exorbitantes, e se íaz
presente quando a aclministração celebra um contrato no exercício
àe funçaoãdministrativa própria para atender um interesse público

relevante.

2{
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Por isso Cassagne afirma que:
Esta postura distingue os contratos administmtivos dos contratos da
administra@o regidos pelo direito privado, pois c» primeir<» hatarn de
interes-se público relevânte que redama um regime jurídico especia.l,
típico do direito púbüco (que não é outra coisa que o denorninado regime
exorbitántc).

8, INTERESSE

PUBLICO RELEVANTE

Como acabamos de ver, Cassagne defende que o principâI
elemento caracterizador do contrato administrativo é que sua
finalidade deve ser a realüação de um interesse público relevante.

Todavia, tal entendimento não é pacifico na doukina, vez
que José Cretella Júniorz8 entende que a finalidade do contrato é a
"satis.façao de itteresses coletiztos", portanto/ embora os termos sejam
um tanto quanto imprecisos, "interesse coletiao" é uma expressão
onde o ca;áter púbiico é mais tênue do que "irrterc,s se público
relei:ante".

Miguel Àngel BerçaiE, citadono livro de |osé Cretella |únior},
afirma quc nem sempre o contrato administraüvo tem por obieto
uma prestação de utilidade pública e cita como exemplo "o contrato
pelo qLtnl se outorga a particular, nediante pagamento de certa soma,
tvt$al ou a unl, o direito tle instalar ou coflstruir nos passeios dn úa
l,tiblica mn qlúosque pam oenda de mercadorias, diários, reuistas ( ...)".
Tal contrato, segundo o mestrc argcntino, embora não tenha por
finalidade a realização de um interessc pirblico relevante, também
é contrato administrativo regido por regra,s de direito público.
Portanto, para Berçaiú:
Os contratos administrativos são aqueles que, poÍ sua naturcza,

são

celebÍados pela Àdministraçâo Pública com um firn públi co, o u que, em sua
txecução, p<xlem afetar a satisÍaçao de uma nc'cessidade púbüca oletiv4
razão por que estão sujeitos a regras de diteito públi«t, exorbitantes do
<lireit<r privado, que colocam o «><ontratante da administuação pública
numa situação de subordina@o jurídica.

CONCLUSÃO
De tudo o que foi analisado resta claro que cada vez aunenta a
dificuldade de se apontar diÍerenças substanciais entre os contratos
administrativos e os contratos de dircito privado.

:!
]
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Tanto é verdade tal assertiva que Eduardo García de Enterría
e Tomás Ramón Femandez3o ensinam o seguinte:
Parece, pois, quc Pode dar se por dcfinitivarnente liqüdada a etaPa
anterior na qLre o qlDtrato administrativo e o conkato prilado eram
considerados como rcalidadq; radicalmente diÍerentes e ritoiosamente
separadas. No âmbito da contrataç.io dos entes públicos, como em tantos
ourros, convivem já sem cscândalo o Direito Administratii'o e o Direito
Pri\ado. Qualqrcr conrrato é capaz dc refleÚ elementos de um e de
outro, sem quc Por isso varie a essência do instituto contrahlal Ocorre,
simplesmenlg quc em certos contratos dtetamente !'inculados ao trânsito
ou atividade típica do ór8ão adninistrativo contratànte ('obrê-s e sertiços
públicos' no mais amplo sentido) os clcmentos iuridico - adrninistrati\'()s
são màis intensos qt,e em outros. (...)

Portanto, com esteio no que foi exposto, pode-se concluir
que a distinção entre o contrato administrativo e o contrato de
direito privado é que, naquele, para satisfação de interesse público
relevante (Cassagne) ou de ttma tlecessida.le coletiva (Cretella/
Berçaitz), a Administração, por ocupar uma posição de supremacia,
mas sempre em harmonia com o ordenamento juridico, pode valerse, independentemente de previsão contratual ou da aquiescência
clo particular contratante, do poder de alterar ou rescindir
unilateralmente o contrato (regime jurídico exorbitante).
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