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Dicas de 2ª Fase de Direito Administrativo 

DICA 1 - LICITAÇÕES 

A regra no direito brasileiro é a necessidade da realização de procedimento licitatório, mas a lei 
estabeleceu certas hipóteses nas quais o princípio da obrigatoriedade da licitação não se aplica. 

Existem, portanto, hipóteses em que a própria lei estabelece a possibilidade ou a necessidade de 
a eventual contratação pela Administração Pública ser feita sem a realização de um procedimento 
licitatório. Contudo, a desnecessidade de licitação não significa que o procedimento será informal 
ou que o Administrador poderá contratar qualquer pessoa e por qualquer preço. 

Mesmo na contratação direta, será necessário que o Administrador Público instaure um processo 
administrativo formal instruído com as justificativas para a contratação direta, a razão de escolha 
daquele determinador fornecedor, além da justificativa do preço que deverá ser compatível com 
os preços praticados no mercado (artigo 26, caput e parágrafo único, Lei 8.666/93). A lei 
estabelece duas hipóteses para a contratação direta: licitação inexigível (artigo 25, Lei 8.666/93) 
ou licitação dispensável (artigo 24, Lei 8.666/93). 

Na licitação inexigível, a competição resta inviável por faltar um dos pressupostos da licitação (a 
seguir explicados), enquanto na licitação dispensável o Administrador até poderia realizar o 
procedimento licitatório, mas a própria lei prevê uma faculdade para a escolha pela contratação 
direta. 

DISPENSA INEXIGIBILIDADE 
Aqui o administrador tem o poder 

discricionário (faculdade) de escolher 
entre licitar ou dispensar a licitação. 

Aqui o administrador se depara com 
hipóteses nas quais a licitação resta 

impossível, por lhe faltar um pressuposto.  

A Lei 14.133/21 não apresentou grandes novidades em relação à matéria, mantendo inclusive a 
mesma doutrina acerca da discricionariedade ou vinculação nos casos. Contudo, o art. 74 da Lei 
14.133/21 trouxe novas hipóteses de inexigibilidade. Atente-se especialmente aos incisos IV e V: 

Art. 74. É inexigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos 
casos de: 

I - aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de 
serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivos; 
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II - contratação de profissional do setor artístico, diretamente ou por meio de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública; 

III - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória 
especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação: 

a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 

d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e de bens de valor histórico; 

h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de campo e 
laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de 
obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no 
disposto neste inciso; 

IV - objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento; 

V - aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de 
localização tornem necessária sua escolha. 

DICA 2 - AGENTES PÚBLICOS – REGIME DISCIPLINAR 

No regime disciplinar dos agentes públicos existe uma independência de instâncias, podendo o 
servidor público responder pelo mesmo fato nas três esferas do ordenamento jurídico, quais 
sejam, a civil (improbidade), a penal e a administrativa/disciplinar. 

2. Ademais, não prospera a pretensão de que o processo administrativo disciplinar 
devesse aguardar o trânsito em julgado da Ação Penal que apura o mesmo fato. 
As esferas penal e administrativa são independentes e a única vinculação admitida 
dá-se quando o acusado é inocentado na Ação Penal em face da negativa da 
existência do fato ou quando não reconhecida a autoria do crime, o que não é o 
caso dos autos, mormente ao se considerar a pendência de julgamento da Ação 
Penal. (…) (AgRg No RMS 38.072/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 28/05/2013, DJe 31/05/2013). 
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Assim, a princípio a decisão proferida em um processo criminal não impacta no procedimento 
administrativo. Existe, contudo, uma exceção: a previsão do artigo 126 da Lei 8.112/90. 

A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 

A regra, portanto, é a independência de instâncias e, a princípio, a ação penal não possuiria 
absolutamente nenhum reflexo no processo administrativo disciplinar. Mas, caso esta ação penal 
absolva o servidor público e negue a existência do fato ou sua autoria necessariamente haverá um 
reflexo no Processo Administrativo Disciplinar. 

DICA 3 - RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PRESTADORES DE 
SERVIÇOS PÚBLICOS 

A responsabilidade civil dos prestadores de serviço público opera-se da mesma forma que a 
responsabilidade da Administração: segundo a teoria do risco administrativo, aplica-se a 
responsabilidade civil objetiva por atos comissivos, com fulcro no artigo 37, parágrafo 6º, da 
Constituição Federal: 

Constituição Federal. Art. 37. § 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

Assim, uma concessionária de energia elétrica, por exemplo, responderá objetivamente por um 
choque elétrico causado a um particular em razão da queda de um fio de alta tensão de um de 
seus postes. 

E se o particular atingido pelo choque elétrico não for consumidor da 
concessionária respectiva, caberá a responsabilidade objetiva mesmo assim? 

Esta discussão, amigos, chegou ao Supremo Tribunal Federal. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as 
pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem 
objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários 
do serviço. 
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DICA 4 - BENS PÚBLICOS 

O Novo Código Civil superou a discussão sobre a definição de bem público. Segundo o seu artigo 
98: 

Art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas 
jurídicas de direito público interno; todos os outros são particulares, seja qual for 
a pessoa a que pertencerem. 

Qualquer que seja sua utilização, os bens destas entidades – corpóreos, incorpóreos, móveis, 
imóveis, - estão sujeitos ao regime jurídico dos bens públicos e, portanto, gozam das seguintes 
características: 

a) Imprescritibilidade - Os bens públicos são insuscetíveis de aquisição mediante usucapião 
(prescrição aquisitiva de direito). Trata-se de interpretação literal do disposto no artigo 102 
do Código Civil: 

Art. 102. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 

b) Impenhorabilidade – Os bens públicos não se sujeitam ao regime de penhora, eis que a 
satisfação de créditos da Fazenda Pública deve ser feita através do regime de precatórios; 

c) Não Onerabilidade – Os bens públicos não podem ser gravados como garantia de créditos 
em favor de terceiros. São espécies de direitos reais de garantia sobre coisa alheia: o 
penhor, a anticrese e a hipoteca. 

d) Inalienabilidade (relativa) – Os bens públicos que se encontram destinados a uma finalidade 
pública específica (afetados) não podem ser objeto de alienação, consoante será visto 
adiante. 

DICA 5 - SERVIÇOS PÚBLICOS 

A delegação de serviços públicos está prevista no artigo 175 da Constituição Federal: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos.  

Percebam que a norma constitucional permite a delegação dos serviços públicos, desde que 
precedida de licitação. Além disso, o artigo em comento traz no seu caput a expressão “na forma 
da lei”, cabendo, portanto, ao legislador infraconstitucional estabelecer sua regulamentação. 
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Em síntese, a concessão de serviço público comum é a transferência da execução do serviço 
público a um particular, sendo certo que este particular será remunerado com base no pagamento 
de tarifas pelos usuários. 

A principal característica deste tipo de contrato é que na construção da obra, o Estado não utiliza 
verba pública para custear absolutamente nada, ficando tudo por conta e risco do concessionário, 
assim como a posterior execução do serviço público. 

DICA 6 - PODER DE POLÍCIA 

O Poder de Polícia representa uma expressão da supremacia do interesse público sobre o privado 
e permite à Administração Pública restringir ou limitar direitos ou interesse individuais no que 
tange à liberdade e a propriedade.  

Trata-se de prerrogativa de direito público da Administração, fundada em lei e que condiciona e 
restringe a liberdade e a propriedade dos indivíduos, em benefício do bem-estar da coletividade. 
São atributos do Poder de Polícia: 

a) a discricionariedade, segundo a qual o administrador público poderá escolher, dentro de 
um juízo de conveniência e oportunidade, a alternativa mais adequada dentre as várias 
sanções previstas na norma; 

b) a autoexecutoriedade das medidas, não sendo necessária a intervenção do Poder 
Judiciário para a execução dos atos materiais de polícia, a exemplo da interdição de 
estabelecimento, desde que dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 
Ressalte-se que na cobrança de multas, não há a característica de autoexecutoriedade do 
poder de polícia. 

c) Coercibilidade, segundo o qual os atos de polícia impõem restrições que devem ser 
obrigatoriamente cumpridas pelo particular. Não são todos os atos de polícia que possuem 
tal atributo, alguns como por exemplo os atos de licença e autorização são conhecidos como 
de “consentimento”. 

No que se refere à possiblidade de delegação do Poder de Polícia a particulares, o Supremo 
Tribunal Federal reviu antigo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer 
que: 

É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas 
jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de 
capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço 
público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. 
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DICA 7 - CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

O controle da atividade administrativa do Estado feito pela própria administração revela-se em 
diversos aspectos da atuação estatal, sendo o mais importante deles a capacidade de controle de 
seus próprios atos através da autotutela: 

Súmula 473 STF -  A administração pode anular seus próprios atos, quando 
eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos 
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

DICA 8 - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

A prescrição dos atos de improbidade administrativa ocorre segundo o disposto no artigo 23, da 
Lei 8.42/92: 

I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão 
ou de função de confiança; 

II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares 
puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo 
efetivo ou emprego. 

III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação 
de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1o desta Lei. 

Contudo, especificamente as ações de ressarcimento ao erário decorrentes de uma conduta 
DOLOSA do agente público serão imprescritíveis. 

DICA 9 - DESAPROPRIAÇÃO 

Efetivada a desapropriação, o poder público deve destinar o bem desapropriado à finalidade 
pública que justificou o ato expropriatório. Se não o fizer, ocorrerá o fenômeno da tredestinação. 

A tredestinação lícita ocorre quando o bem é desapropriado para um fim, mas lhe é dado fim 
diverso pelo poder público, porém ainda permanecendo o interesse público. Exemplo: o poder 
público desapropria um terreno para a construção de uma escola, mas por questões de 
conveniência e oportunidade decide construir um hospital. 
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Já a tredestinação ilícita ocorre quando ao bem desapropriado é dado destino desprovido de 
interesse público. Exemplo: transferência do bem a terceiro. Em casos de tredestinação ilícita, o 
particular fará jus ao direito a retrocessão previsto no artigo 519, do Código Civil: 

Art. 519. Se a coisa expropriada para fins de necessidade ou utilidade pública, ou 
por interesse social, não tiver o destino para que se desapropriou, ou não for 
utilizada em obras ou serviços públicos, caberá ao expropriado direito de 
preferência, pelo preço atual da coisa. 

DICA 10 - INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE 

 Limitação Administrativa: A limitação administrativa é um ato genérico por meio do qual o 
poder público impõe a proprietários indeterminados obrigações com o objetivo de fazer 
com que aquela propriedade atenda à sua função social. 

 Servidão Administrativa: Já a servidão administrativa é uma restrição específica que atinge 
parcial e concretamente o direito de propriedade, incidindo sobre o caráter exclusivo de 
propriedades determinadas. A servidão consiste em uma obrigação de tolerar ou deixar 
fazer, e autoriza o Poder Público a usar da propriedade imóvel do particular para assegurar 
a realização e conservação de obras e serviços de utilidade pública. 

 Ocupação Temporária: A ocupação temporária é uma restrição estatal que atinge o caráter 
exclusivo da propriedade, fundada na necessidade pública normal de realização de obras 
ou exercício de atividades. Trata-se de intervenção provisória e que incide tão somente em 
razão da necessidade que pode ter o Estado de utilizar, temporariamente, um imóvel 
particular para realização de obras públicas ou execução de serviços públicos. 

 Requisição: Já a requisição administrativa representa a utilização pelo Estado de bens 
móveis e imóveis, ou mesmo de serviços prestados por particulares, em face de situações 
de iminente perigo. A indenização será sempre posterior e acaso haja dano. 

 Tombamento: O tombamento trata-se de restrição estatal na propriedade privada, que se 
destina especificamente à proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, assim 
considerando o conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação 
seja de interesse público. Poderá gerar direito a indenização acaso gere desvalorização do 
bem. 

DICA 11 - AGÊNCIAS REGULADORAS 

As agências reguladoras são autarquias em regime especial que fiscalizam a prestação de serviços 
públicos por parte das concessionárias e permissionárias. 
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O regime especial destas autarquias decorre da necessidade de emprestar maior independência, 
segurança e estabilidade à sua atuação. Assim, enquanto nas autarquias ditas “normais”, os 
gestores exercem cargos de livre nomeação e exoneração, nas agências reguladoras temos 
algumas particularidades. 

Estas foram sensivelmente atualizadas com a nova Lei 13.848/2019 e hoje devem ser reguladas 
da seguinte forma: 

a) a investidura dos dirigentes dá-se de forma especial (nomeados pelo presidente da república 
com prévia aprovação do Senado Federal); 

b) os dirigentes possuem mandato com prazo fixo que não pode ultrapassar a legislatura do 
Presidente da República; 

c) os dirigentes não poderão ser exonerados ad nutum, apenas perdendo o mandato em caso de 
renúncia ou condenação judicial transitada em julgado; 

d) após terminado o mandato, o ex dirigente fica sujeito a uma quarentena, sendo impedido de 
exercer qualquer atividade ou prestar serviço no setor regulado após 6 (seis) meses, conforme lei 
9.986/00: 

Art. 8º Os membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada ficam 
impedidos de exercer atividade ou de prestar qualquer serviço no setor regulado 
pela respectiva agência, por período de 6 (seis) meses, contados da exoneração 
ou do término de seu mandato, assegurada a remuneração compensatória  

e) Além disso, não será qualquer pessoa que poderá ser nomeada como Diretor da Agência 
Reguladora, mas apenas aqueles previstos no artigo 8º, da Lei 9.986/00: 

Art. 5º  O Presidente, Diretor-Presidente ou Diretor-Geral (CD I) e os demais 
membros do Conselho Diretor ou da Diretoria Colegiada (CD II) serão brasileiros, 
indicados pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo 
Senado Federal, nos termos da alínea “f” do inciso III do art. 52 da Constituição 
Federal, entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento no 
campo de sua especialidade, devendo ser atendidos 1 (um) dos requisitos das 
alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I e, cumulativamente, o inciso II: 

I - ter experiência profissional de, no mínimo: 

a) 10 (dez) anos, no setor público ou privado, no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área a ela conexa, em função de direção superior; ou 

b) 4 (quatro) anos ocupando pelo menos um dos seguintes cargos: 
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1. cargo de direção ou de chefia superior em empresa no campo de atividade da 
agência reguladora, entendendo-se como cargo de chefia superior aquele situado 
nos 2 (dois) níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa; 

2. cargo em comissão ou função de confiança equivalente a DAS-4 ou superior, 
no setor público; 

3. cargo de docente ou de pesquisador no campo de atividade da agência 
reguladora ou em área conexa; ou 

c) 10 (dez) anos de experiência como profissional liberal no campo de atividade 
da agência reguladora ou em área conexa; e 

II - ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. 

A ideia é criar um quadro de agentes públicos extremamente capacitados naquela área de atuação 
e com possibilidade e liberdade para proferirem decisões comtrárias aos interesses do governo. 

DICA 12 - AÇÃO POPULAR 

A Ação Popular é um procedimento previsto na Constituição Federal que visa anular condutas 
lesivas ao patrimônio público, nos termos do inciso LXXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal: 

LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a 
anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 
cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência; 

A lei que rege o instituto é a 4.717/65. 

Qualquer cidadão poderá propor Ação Popular, desde que esteja em pleno gozo de seus direitos 
políticos e fazendo-se representar por um advogado. Isto porque a prova da cidadania para 
justificar o ingresso em juízo é exatamente o título de eleitor do indivíduo ou certidão a ele 
equivalente. 

Lei 4.717/65 

Art. 1º Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a 
declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito 
Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de 
economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro 
nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de 
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serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou 
custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por 
cento do patrimônio ou da receita anual de empresas incorporadas ao patrimônio 
da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer 
pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.  

§ 3º A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, 
ou com documento que a ele corresponda. 

Assim, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: 

Súmula 365 – STF – Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação 
popular. 

Não poderá, ainda, o Ministério Público propor ação popular, cabendo-lhe acompanhar a 
demanda como custos legis e, ainda, acaso o Autor desista ou negligencie a ação, poderá o MP 
dar prosseguimento ao feito, hipótese em que ocupará o polo ativo da demanda. 

Trata-se de interpretação do artigo 9º, da Lei 4.717/65: 

Art. 9º Se o autor desistir da ação ou der motivo à absolvição da instância, serão 
publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7º, inciso II, ficando 
assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério 
Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover 
o prosseguimento da ação.  

Não poderá, pois, o Ministério Público ser o Autor da Ação Popular, mas, a depender do caso 
concreto, poderá o parquet ocupar o polo ativo da demanda.  

Ressalte-se que qualquer cidadão tem a faculdade de se habilitar como litisconsorte ou assistente 
do autor da ação popular, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º, da Lei 4.717/65: 

§ 5º É facultado a qualquer cidadão habilitar-se como litisconsorte ou assistente 
do autor da ação popular.  

DICA 13 - MANDADO DE SEGURANÇA 

O Mandado de Segurança é uma ação judicial erigida à categoria de garantia constitucional, 
previsto nos incisos LXIX e LXX, do artigo 5º, da Constituição Federal: 



 

 

   
12 
17 

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, 
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 
ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público; 

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: 

a) partido político com representação no Congresso Nacional; 

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída 
e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus 
membros ou associados; 

Também chamado de writ, tal remédio constitucional encontra-se regulado no direito brasileiro 
pela Lei 12.016/2009 e é cabível ante a existência de um direito líquido e certo ameaçado ou 
violado por um ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 
exercício de atribuições públicas. 

O manejo do mandado de segurança deve ser, contudo, residual, eis que apenas será cabível 
quanto aos direitos não amparados por habeas corpus ou habeas data. Neste sentido, o artigo 1º, 
da Lei 12.016/2009: 

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e 
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente 
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou 
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for 
e sejam quais forem as funções que exerça.  

Segundo a melhor doutrina, atualmente, o direito líquido e certo é aquele que diz respeito à prova 
dos fatos postos em juízo. Independente da discussão jurídica em relação ao tema, os fatos devem 
vir todos provados juntamente com a petição inicial, sendo inviável a dilação probatória no seio 
do procedimento. 

Assim, independente da matéria jurídica em debate – se controversa ou não - a discussão do 
mandado de segurança depende da comprovação dos fatos por prova documental, o que já 
viabilizaria o manejo do writ. Neste sentido, pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal: 

Súmula 625 – STF - Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão 
de mandado de segurança. 



 

 

   
13 
17 

DICA 14 - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Uma das cláusulas exorbitantes presentes nos contratos administrativos é a possibilidade de 
alteração unilateral do contrato por parte da Administração Pública. Esta faculdade, contudo, diz 
respeito apenas às cláusulas regulamentares, não sendo possível a alteração unilateral das 
cláusulas econômico-financeiras. 

Art. 58.  O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei 
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 

I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado; [...] 

§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos 
administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do 
contratado. 

§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do 
contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 

Percebe-se que a lei, além de categoricamente não permitir que as cláusulas econômico-
financeiras dos contratos administrativos sejam alteradas unilateralmente, sem que haja prévia 
concordância do particular, também impõe que seja mantido o equilíbrio econômico durante toda 
a execução do contrato, tanto em favor do particular contratado quanto da própria Administração 
Pública. 

O equilíbrio econômico-financeiro (ou equação econômico-financeira) pode ser definido como 
sendo a relação de igualdade formada, de um lado, pelas obrigações assumidas pelo contratante 
no momento do ajuste e, de outro lado, pela compensação econômica que lhe corresponderá. A 
sua manutenção, nestes termos, é garantia para ambas as partes do contrato. 

Em prol do princípio da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Lei 
8.666/93 apresenta três mecanismos que visam garanti-lo, quais sejam: revisão, reajuste e 
atualização financeira. 

A revisão terá lugar quando houver alteração unilateral das cláusulas regulamentares do contrato 
que aumente os encargos do contratado, devendo a Administração restabelecer, por aditamento, 
a equação financeira original (art. 65, § 6º, Lei 8.666/93), bem como na hipótese de sobrevirem 
fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, ainda que externos ao 
contrato, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado (art. 65, II, d, Lei 8.666/93). 
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Isto porque o equilíbrio econômico-financeiro leva em consideração apenas os riscos ordinários 
do negócio, previstos e assumidos pelas partes nos exatos termos do instrumento contratual. 

O reajuste, por sua vez, é cláusula necessária nos contratos administrativos (art. 55, III, Lei 
8.666/93) e tem vez em razão de desequilíbrios advindos de inflação setorial (art. 40. XI, Lei 
8.666/93), não se confundindo, portanto, com a revisão. 

Sua periodicidade é de 12 meses (anual), contados da data de apresentação da proposta ou do 
orçamento, devendo o índice do reajuste ser indicado no edital. 

REVISÃO REAJUSTE 
Decorre diretamente da lei (ou seja, incide 

independentemente de previsão contratual) 
Depende de cláusula contratual expressa 

Incide sobre qualquer cláusula contratual (seja ela 
regulamentar ou econômica) 

Incide apenas sobre as cláusulas econômicas 
(valor do contrato) 

Refere-se a fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas 
de consequências incalculáveis 

Refere-se a fatos previsíveis 

Restaura o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato 

Preserva o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato (manutenção do poder de compra da 

moeda) 
Não depende de periodicidade mínima Periodicidade mínima de 12 meses, contados da 

data de APRESENTAÇÃO da proposta ou do 
orçamento. 

A atualização financeira não se confunde com o reajuste, visto que ela tem como escopo a 
compensação por eventuais atrasos nos pagamentos feitos pela Administração ao contratado. 
Assim, o art. 40, XIV, “c” da Lei 8.666/93 determina que a atualização financeira dos valores 
contratados incide desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do 
efetivo pagamento, para que assim o particular não seja prejudicado em sua remuneração e seja 
mantido o equilíbrio financeiro original. 

Por fim, a repactuação é a alteração bilateral do contrato, visando a adequação dos preços 
contratuais aos novos preços de mercado, observados o interregno mínimo de um ano e a 
demonstração analítica da variação dos componentes dos custos do contrato, devidamente 
justificada. 

DICA 15 - TRIBUNAIS DE CONTAS 

O Controle da Administração efetivado por meio do Tribunal de Contas da União, órgão de 
controle externo integrante do Congresso Nacional (Poder Legislativo) possui respaldo nos artigos 
70 e 71, da Constituição Federal 
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Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 
da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema 
de controle interno de cada Poder. 

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou 
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma 
obrigações de natureza pecuniária. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, 
mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias a contar de 
seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens 
e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário público; 

III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, 
a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo 
de provimento em comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, 
reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o 
fundamento legal do ato concessório; (...) 

Percebam que uma das competências do Tribunal de Contas é pedir os esclarecimentos que julgar 
necessários ou convenientes, conforme permissão do artigo 113, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93: 

Art. 113.  O controle das despesas decorrentes dos contratos e demais 
instrumentos regidos por esta Lei será feito pelo Tribunal de Contas competente, 
na forma da legislação pertinente, ficando os órgãos interessados da 
Administração responsáveis pela demonstração da legalidade e regularidade da 
despesa e execução, nos termos da Constituição e sem prejuízo do sistema de 
controle interno nela previsto. 
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§ 1º Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar 
ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno 
contra irregularidades na aplicação desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 

§ 2º Os Tribunais de Contas e os órgãos integrantes do sistema de controle 
interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data 
de recebimento das propostas, cópia de edital de licitação já publicado, 
obrigando-se os órgãos ou entidades da Administração interessada à adoção de 
medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem 
determinadas. 

b) O Tribunal de Contas da União possui competência para sustar atos administrativos, conforme 
inteligência do artigo 71, inciso X, da Constituição Federal: 

Art. 71. 

X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão 
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 

Contudo, não poderá o Tribunal de Contas da União sustar contratos administrativos. Trata-se da 
expressa disposição do parágrafo 1º, do artigo 71, da Constituição Federal: 

Artigo 71. 

§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo 
Congresso Nacional, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas 
cabíveis. 

E, se o Congresso Nacional, no prazo de noventa dias não deliberar sobre as medidas necessárias, 
o TCU decidirá a respeito, conforme disposto no parágrafo 2º, do artigo 71, da Constituição 
Federal: 

Artigo 71. 

§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, 
não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a 
respeito. 
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