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Introdução. 1. A proteção da confiança legítima
no direito administrativo. 1.1. Aplicação do princípio da
boa-fé no direito administrativo; 1.1.1. Requisitos; 1.1.2.
Conseqüências; 2. Dogmática dos contratos
administrativos e responsabilidade da Administração; 2.1.
Prerrogativas da Administração; 2.2. Deveres jurídicos da
Administração; 3. Responsabilidade pré-contratual e suas
características no direito privado; 4. Responsabilidade pré-
contratual da Administração; 4.1. Os efeitos da licitação
e a responsabilidade da Administração Pública; 4.2. Culpa
in contrahendo; 4.3. Discricionariedade do agente público.
Considerações finais.

INTRODUÇÃO

A evolução histórica das relações entre o Estado e seus súditos � sobretudo a
partir da Revolução Francesa � determinou a necessidade de uma nova compreensão
das relações entre o Poder Público e os cidadãos, distinguindo as prerrogativas estatais
decorrentes do jus imperii estatal e os direitos-liberdades e garantias reconhecidos aos
particulares, estabelecidos, dentre outros, sob o príncipio da legalidade da atuação
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administrativa1 . Um dos aspectos denotativos dessa subordinação à lei será,
exatamente, a significativa ampliação das hipóteses de responsabilidade da
administração por danos causados aos seus administrados no complexo de relações
jurídicas que estabelece.

Essa subordinação do Estado à lei, ainda que em alguns sistemas, como no
direito francês2 , associe-se também à prevalência do interesse coletivo sobre o particular
(a supremacia do interesse público) � no direito brasileiro é reconhecido por alguns
autores como princípio implícito3 . Alguns estudos recentes, inclusive, questionam a
própria noção de supremacia do interesse público, defendendo que as relações entre
os particulares e a Administração devem pautar-se, sobremodo, pela reciprocidade
de interesses4 , e não pela supremacia do ente estatal, ainda que suas prerrogativas
devam ser reconhecidas na forma estabelecida pela lei.

Com esse fundamento é que se desenvolveram, sobretudo no último século, as
bases da responsabilidade da Administração por danos causados aos particulares.
Essa responsabilização pode ser entendida como resultado direto do sistema de direitos
e garantias fundamentais compreendidos pelo conceito de Estado de Direito5 . Assim,
a responsabilidade da administração por eventuais danos ao particular obedece à
regra da necessária indenização do prejuízo causado por ação ou omissão
administrativa, o que, sob a égide do artigo 37, §6o da Constituição brasileira vigente,
prescindirá mesmo da presença de culpa ou dolo, concentrando sua idéia-força na
necessidade de reparação. De certo modo, esta objetivação da responsabilidade e o
reclamo pela legalidade da atuação administrativa surgem em contraste às
prerrogativas que, em distintos âmbitos da sua atuação, a Administração fará jus nas
suas relações com o particular6 .
1 São de menção necessária em nosso direito dois trabalhos de grande repercussão sobre o tema sobre o qual versa o presente
artigo, ambos de autoria do professor Almiro do Couto e Silva, e que têm por distinção fomentar o debate no Brasil, sobre as novas
pautas da relação entre a Administração Pública e os administrados, quais sejam: COUTO E SILVA, Almiro. Princípios da legalidade
da Administração Pública e da segurança jurídica no Estado de Direito contemporâneo. Revista de Direito Público, nº 84. São
Paulo, out.-dez./ 1987, p. 46-63; e: COUTO E SILVA, Almiro. Responsabilidade pré-negocial e culpa in contrahendo no direito
administrativo brasileiro. Revista de direito administrativo, n. 217. Rio de Janeiro: Renovar, jul.-set./1999, p. 163-171.
2 Nesse sentido, por exemplo, a consideração  Félix Moreau: �si on reconnaît léxistence d íntérêts collectifs distincts des intérêts individuels,
d´une vie collective et sociale distincte des vies individuelles, on ne peut pas se refuser à reconnaître la supériorité, ĺ autorité, du collectif
à ĺ égard de ĺ individuel�. MOREAU, Félix. Manuel de droit administratif, t. II. Paris: Albert Fontemoig Editeur, 1909, p. 39.
3 Conforme o magistério de Alexandre de Moraes, para quem a supremacia do interesse público é princípio constitucional implícito,
decorrente do artigo 3o, inciso IV da Constituição, o qual identifica entre os objetivos da República Federativa do Brasil, �promover
o bem de todos�. Da mesma forma, destaca o professor paulista a vinculação que deve ser percebida entre o princípio da
supremacia do interesse público e o princípio da eficiência, esse último positivado pela Emenda Consitucional n. 19/2000.
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 116-117.
4 No direito brasileiro, a noção de supremacia do interesse público como princípio do direito administrativo é questionada em
alguns estudos, como o do professor Humberto Ávila, que assinala a inexistência de previsão constitucional do mesmo. Defende
então que a atual configuração do regime constitucional brasileiro impõe a exigência na relação entre o Estado e os particulares,
de ponderação entre interesses reciprocamente considerados. ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o princípio da supremacia
do interesse público sobre o particular. In: SARLET, Ingo Wolfgang. (Organizador) O direito público em tempos de crise. Estudos
em homenagem a Ruy Rubem Ruschel. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 127. No mesmo sentido, o estudo de:
OSÓRIO, Fábio Medina. Existe uma supremacia do interesse público sobre o privado no direito administrativo brasileiro? Revista
dos Tribunais, n. 770. São Paulo: RT, dezembro/1999, p. 53-92.  A doutrina estrangeira também vem identificando este fenômeno.
Conforme afirma Alfonso Masulli, as características atuais da atuação do Estado, transformaram-o de pessoa superior em sujeito
paritário em suas relações com os cidadãos. MASULLI, Alfonso. Transformazzione dell�Administrazioni e moduli convenzionali. Il
contrato di diritto pubblico. Napoli: Jovene, 1988, p. 14.
5 Neste sentido: COUTO E SILVA, Princípios..., p. 46.
6 Neste sentido: GOYANEZ, Enrique Sánchez. Responsabilidad patrimonial de la administración. Manual de derecho administrativo
(I). Madrid: Editorial Colex, 1997. p. 503-4.
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A extensão dessa responsabilização, contudo, merece ser observada não apenas
no que diz respeito à relação contratual da administração com o particular � a disciplina
dos contratos administrativos �, mas também ao comportamento danoso desvinculado
da existência de um contrato. Nesse particular, o direito privado, no capítulo do
direito das obrigações, observa significativo desenvolvimento, identificando-se a
projeção da responsabilidade fundada em contrato para além dos limites da vigência
formal deste, ao estenderem-se os deveres dos contratantes para as fases pré e pós-
contratual � conforme seja suscitada por fato prévio à celebração do respectivo
instrumento, ou posterior ao termo final de sua execução. Essa transformação, que
no direito privado opera-se sob o abrigo do princípio da boa-fé7 , parte da idéia de
contratação como um procedimento complexo, da obrigação contratual como um
processo8 , no qual a atuação das partes nas suas diferentes fases, por si só, é capaz
de atribuir deveres jurídicos próprios.

No direito administrativo, contudo, a proteção às expectativas legítimas dos
cidadãos em relação à Administração é introduzida, sobretudo, a partir do
desenvolvimento jurisprudencial do direito alemão9 , sob a configuração do princípio
da confiança, o qual foi desenvolvido em distintos países10  como limite para a ação
administrativa e como fundamento do dever de indenizar decorrente da frustração de
interesses dos administrados11 . Sua aplicação, contudo, em que pese possa ser
reconhecida nas diversas relações estabelecidas entre a Administração e os
administrados, tem especial relevo no que diz respeito ao procedimento de celebração
dos contratos administrativos, que no direito brasileiro, em decorrência de expresso
mandamento constitucional (artigo 37, inciso XXI), é, por regra, precedido de licitação.
Ressalte-se que o regime jurídico da contratação administrativa � previsto em lei �
confere à Administração prerrogativas que desestruram a máxima de igualdade
contratual consagrada no direito dos contratos, estabelecendo em paralelo à liberdade
contratual reconhecida pelo direito privado. É o que se passou a denominar de
autonomia pública contratual12 .

A proteção das expectativas legítimas dos administrados, assim, à aplicação

7  Para o desenvolvimento da boa-fé no direito privado, veja-se: MENEZES CORDEIRO, Antônio. Da boa-fé no direito civil.
Coimbra: Almedina, 1997; WIEACKER, Franz. El princípio general de la buena fe. 2a ed. Madrid: Civitas, 1986. No direito
brasileiro: MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé no direito privado. São Paulo: RT, 1999.
8 Sobre o tema, veja-se a reconhecida obra de Clóvis do Couto e Silva. Obrigação como processo. Porto Alegre: UFRGS, 1964.
9 Para a origem jurisprudencial da proteção da confiança no direito administrativo alemão, veja-se: MAURER, Hartmut. Elementos
de direito administrativo alemão. Tradução de Luís Afonso Heck. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris Editor, 2001, p. 67-68.
10 Como por exemplo, nos sistemas jurídicos espanhol e português. No direito espanhol, veja-se, em especial: CASTILLO BLANCO.
La proteción de la confianza en el derecho administrativo. Madrid: Marcial Pons, 1998.  No direito português a previsão expressa
do artigo 266 da Constituição da República, largamente desenvolvida pelo Tribunal Constitucional, como por exemplo no
Acórdão nº 330/90, publicado no Diário da República, II série, de 8 de Julho de 1991, e no Acórdão nº 365/91, publicado no
Diário da República, II série, de 27 de Agosto de 1991; esse último que consigna o entendimento segundo o qual, com base no
princípio da proteção da confiança, pode afirmar-se que �não é consentida uma normação tal que afecte, de forma inadmissível,
intolerável, arbitrária ou desproporcionadamente onerosa, aqueles mínimos de segurança que as pessoas, a comunidade e o
direito têm de respeitar�.
11 PÉREZ, Jesus González. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo. 3a ed. ampl. Madrid: Civitas 1999, p.
41.
12 A expressão é de José Manuel Sérvulo Correia. Legalidade e autonomia contratual nos contratos administrativos. Coimbra:
Almedina, 1987, p. 465 et seq.
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no direito administrativo do princípio da confiança, o qual se considera como elemento
essencial do sistema jurídico contemporâneo13 , e fonte de direitos e deveres específicos
aos sujeitos das diversas relações jurídicas que informa.

1 A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA NO DIREITO
ADMINISTRATIVO

A proteção da confiança legítima no direito brasileiro surge, a partir de
entendimentos doutrinários inspirados no direito alemão14 , e seguido em outros países
da Europa continental15 , segundo os quais, as expectativas que tenham sido
despertadas nos administrados, em razão de um determinado modo de atuação da
Administração, devem ser respeitadas e atendidas por esta, sob pena de que venha a
responder por eventuais danos causados.

A fonte primária do dever de proteção da confiança, ao mesmo tempo em
que se relaciona tipicamente com a submissão da Administração ao Estado de Direito,
é observada pela doutrina como decorrente, ora do princípio da segurança jurídica,
ora do princípio da moralidade. Aqueles que a vinculam ao princípio da segurança
jurídica, fazem-no por identificar no mesmo �a boa-fé ou a confiança que os
administrados tem na ação do Estado, quanto à sua correção e conformidade com as
leis�16 . Por outro lado, aqueles que identificam a proteção da confiança como
decorrente do princípio da moralidade administrativa recorrem a uma fonte de direito
constitucional positivo (artigo 37, caput) � à qual reconhecem a virtude para introduzir
no direito administrativo, estas espécies de princípios gerais de direito17  � para sustentar
que boa-fé, lealdade administrativa, e proibição do enriquecimento sem causa, são
princípios autônomos, ou meras normas morais aplicáveis à Administração exatamente
por força do princípio constitucional da moralidade.18

Outra questão a ser abordada é sobre a existência ou não de distinção entre os
conceitos de proteção da confiança legítima e boa-fé, bem como sua utilidade na
proteção das expectativas dos particulares. Para tanto, não se deve perder de vista,
ao menos no direito brasileiro, que a determinação do dever de boa-fé nas relações
entre a Administração e os particulares não prescinde do largo desenvolvimento que
o mesmo tem observado no direito privado. A própria adoção pela Administração
Pública de institutos jusprivatísticos típicos � o contrato, por exemplo - faz com que
seja identificada a existência de uma espécie de direito privado administrativo
(Verwaltungsprivatrecht)19 , preconizada no direito alemão20  e hoje largamente
13 LUHMAN, Niklas. Sociologia do direito II. Tard. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro: Tempos modernos, 1985.
14 COUTO E SILVA. Responsabilidade pré-negocial..., p. 163 et seq..
15 MARTINS-COSTA, Judith. A proteção da legítima confiança na relação obrigacional entre a Administração e os particulares.
Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, n. 22. Porto Alegre: UFRGS, setembro/2002, p. 228-259.
16 COUTO E SILVA. Princípios da legalidade da Administração Pública e da segurança jurídica..., p. 46. No mesmo sentido, no
direito espanhol: PÉREZ, Jesus González. El princípio general..., p. 52.
17 FIGUEIREDO, Marcelo. O controle da moralidade na Constituição. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 106. Da mesma forma, no
direito argentino: GORDILLO, Augustín. Tratado de derecho administrativo: 5a ed. Buenos Aires: Fundación de derecho
administrativo, 1998, p. X-34.
18 Idem, p. 104-105.
19 ESTORNINHO, Maria João. A fuga para o direito privado. Contributo para o estudo da atividade privada da Administração
Pública. Coimbra: Almedina, 1999, p. 121.
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desenvolvida em decorrência do alargamento das tarefas que o Estado passa a
executar21 . A concepção liberal do direito administrativo como conjunto de exceções
ao direito civil, neste sentir, é superada por intermédio da nova configuração do
direito privado administrativo, ainda que este, por força do princípio da legalidade,
não deva observar o mesmo grau de autonomia reconhecido ao regramento que se
faz possível entre os particulares22 .

No direito espanhol, por exemplo, a falta de recepção formal do princípio da
confiança fomentou a utilização do dever de boa-fé, expressamente consagrado na
parte preliminar do Código Civil, para preservação dos interesses legítimos dos
administrados23 . Com a crescente utilização de ambos os princípios pela jurisprudência,
passa a afirmar-se uma distinção que prefere a alusão à confiança na medida que se
trate de relações decorrentes de modificações legislativas; e à boa-fé quando se tratar
de relações diretamente estabelecidas com a Administração24 .

No direito brasileiro, consigna Judith Martins-Costa, �o princípio da confiança,
desdobra-se nos mandamentos de agir segundo a boa-fé e a lealdade � estes há muito
objeto das reflexões do direito privado � e da moralidade pública�25 . Na jurisprudência,
contudo, a distinção entre ambos os conceitos não é explicitada, fazendo-se referência,
ora à boa fé26  ou à confiança legítima27 , ora a ambas28 .
20 Segundo ensina Estorninho, deve-se a Wolff a distinção que permitiu a identificação de um direito administrativo privado.
Segundo a autora, �Wolff partiu da distinção entre �fiskalischer Verwaltung�, na qual a Administração Pública serve-se de formas
jurídico-privadas, e�hoheitlicher Verwaltung�, no qual utiliza as formas de direito administrativo�, não se caracterizando, no
primeiro caso, uma relação de supremacia em relação ao ente estatal. ESTORNINHO, p. 121-122.
21 Idem, p. 42.
22 ESTORNINHO. Op. cit., p. 121.
23 PÉREZ. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo, p. 54-55.
24 Idem, p. 53-54.
25 MARTINS-COSTA. A proteção da legítima confiança..., p. 233.
26 �Administrativo - Concurso público - Princípio da legalidade - Sua harmonização com a estabilidade das relações juridicas e
a boa-fé - Candidata admitida a concurso antes de completar a idade mínima prevista no Edital - Recusa de nomeação da
candidata que além de aprovada já atingira a idade limite - Ilicitude da recusa - Recurso especial não conhecido. O concurso
público, como procedimento administrativo, deve observar o princípio da instrumentalidade das formas (art. 244 do CPC). Em
sede de concurso público não se deve perder de vista a finalidade para a qual se dirige o procedimento. Na avaliação da nulidade
do ato administrativo é necessário temperar a rigidez do principio da legalidade, para que ele se coloque em harmonia com os
princípios da estabilidade das relações jurídicas, da boa-fé e outros valores essenciais à perpetuação do Estado de Direito. Limite
de idade, em concurso público é requisito para o exercício de emprego. Assim, se o candidato que não satisfazia o requisito no
momento da inscrição foi admitido ao concurso e aprovado, não é lícito à Administração recusar-lhe a investidura, se no momento
da  contratação a idade mínima já se completara�. Superior Tribunal de Justiça. REsp 6518/RJ. Primeira Turma. Relator Min.
Humberto Gomes de Barros. julgado em 19/08/1991; publicado no DJU de 16/09/1991, p. 12621.
27 �APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. IPERGS. FILHAS SOLTEIRAS. INTERPRETAÇÃO
DO ARTIGO 73 DA LEI 7672/82. PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. Fazem jus à manutenção do benefício previdenciário as
filhas solteiras de servidores estaduais admitidos antes de 1974 e que, na época da vigência da lei 7672/82, já contavam com 21
anos de idade ou mais. Direito-dever da administração a revisar os pensionamentos ilegalmente concedidos e/ou mantidos que,
entretanto, está submetido a prazo decadencial quinqüenal, por inafastável incidência dos princípios da segurança jurídica e da
proteção da confiança. Decorridos mais de cinco anos entre a data da maioridade previdenciária da pensionista e a notificação
administrativa, que só então tornou controvertido o direito ao benefício, a decadência exsurge inafastável e deve ser reconhecida.
Ação de segurança julgada improcedente em primeiro grau. Sentença reformada. Segurança concedida. Apelação provida, por
maioria. Vencida a revisora.� Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Apelação Cível nº 70005668397, Primeira Câmara
Especial Cível. Relator: Eduardo Uhlein. Julgado em 22/05/2003.
28 �Constitucional. Administrativo. Servidor público. Pretensão à suspensão de descontos nos vencimentos. Ato administrativo
concessor do pagamento de vencimentos no nível 5 anulado após longo espaço temporal. Aplicação dos principios da boa-fé e
da confiança, para impedir os descontos efetuados pela Administração. Anulação que gera efeitos ex nunc, retirando a possibilidade
de ressarcimento por parte da Administração, haja vista a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a segurança das
relações jurídicas, com base nos princípios acima invocados. Apelo desprovido. Sentença confirmada em reexame necessário�.
Tribunal de Justiça do Estado. Apelação e Reexame necessário nº 70001640481. Terceira Câmara Cível. Relator Des. Perciano
de Castilhos Bertoluci. Julgado em 26/04/2001.



Em linhas gerais, a proteção da confiança no direito administrativo vai
apresentar-se como limite à retratação ou revogação dos atos administrativos, assim
como limite à retroatividade das leis29 , a qual, no caso do direito brasileiro, costuma-
se tutelar diretamente a partir da proteção da segurança jurídica. Além dessa finalidade,
no direito alemão, a proteção da confiança � qualificada mesmo como direito
fundamental30  � é consagrada também em outras hipóteses, como a de garantia da
continuidade da jurisprudência judicial superior, que, ao preservar o caráter definitivo
das decisões judiciais, determina que eventuais modificações do entendimento dos
tribunais só tenham validade para o futuro31 . Não se trata, contudo, da preservação
ad eternum das posições dos tribunais, mas sim das situações consolidadas no tempo,
de tal modo e com tal intensidade, capazes de gerar a expectativa do administrado
na sua continuidade.

Daí porque é possível sintetizar a proteção da confiança no direito administrativo,
sob a influência decisiva do direito comparado, como o mandamento pelo qual as
expectativas geradas nos administrados, em relação ao comportamento atual ou
futuro da Administração, devem ser protegidas quando fundadas, de modo razoável,
na atuação pretérita desta, ou na sua conformidade com o direito vigente.

1.1 A FORMAÇÃO DO DEVER JURÍDICO DE PROTEÇÃO DA CONFIANÇA
NA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO ADMINISTRATIVO.

Como afirma Pérez, a confiança legítima �es un instituto dificultoso de defensa
y arriesgado � hasta peligroso � si no se la utiliza com prudencia de uno u outro lado
de los estrados e de los respectivos roles de los letrados�32 . Na relação jurídico-
administrativa, contudo, para que se caracterize o dever jurídico de proteção da
confiança in concreto, é reclamada a identificação dos elementos que a integram,
assim como a determinação das suas conseqüências, na imposição de deveres jurídicos
à Administração. Na relação de direito administrativo, a proteção da confiança, se
em certo momento ressentia-se da ausência de previsão expressa na lei, hoje pode ser
reconhecida tanto pela aplicação subsidiária dos preceitos da teoria geral dos contratos

29 MAURER. Elementos de direito administrativo..., p. 69-80.
30 MAURER. Elementos de direito administrativo..., p. 84.
31 MAURER. Elementos de direito administrativo..., p. 80-84. No direito brasileiro um instrumento hábil à proteção da confiança
nos caso de modificações da jurisprudência, é o disposto no artigo 27 da Lei Federal nº 9.868, de 10 de novembro de 1999, que
confere competência ao Supremo Tribunal Federal para determinar a extensão das suas decisões em sede de controle concentrado
de constitucionalidade: �Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança
jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento
que venha a ser fixado�. Assim, como refere Gilmar Ferreira Mendes, �ao lado da ortodoxa declaração de nulidade, há de se
reconhecer a possibilidade de o Supremo Tribunal, em casos excepcionais, mediante decisão da maioria qualificada (dois terços
dos votos), estabelecer limites aos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, proferindo a inconstitucionalidade com eficácia
ex nunc ou pro futuro, especialmente naqueles casos em que a declaração de nulidade se mostre inadequada (v.g.: lesão positiva
ao princípio da isonomia) ou nas hipóteses em que a lacuna resultante da declaração de nulidade possa dar ensejo ao surgimento
de uma situação ainda mais afastada da vontade constitucional.� MENDES, Gilmar Ferreira. Controle de constitucionalidade:
uma análise das leis 9.868/99 e 9882/99. Revista Diálogo Jurídico, Salvador, CAJ - Centro de Atualização Jurídica, nº. 11,
fevereiro, 2002. Disponível na Internet: <http://www.direitopublico.com.br>. Acesso em: 01 de outubro de 2003.
32 PÉREZ. El princípio de la buena fé..., p. 50.
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� de direito civil - aos contratos administrativos, quanto mesmo pelo recurso aos
princípios gerais de direito consagrados no direito brasileiro.

Existindo relação entre o particular e o Estado, ou entre distintos entes estatais,
tendo por finalidade a celebração de contrato futuro, naquilo que determine o
surgimento de expectativa legítima na celebração do acordo, o respeito a esta deverá
caracterizar autêntico dever jurídico do ente público. Contudo, é certo que o fundamento
desse dever não encontrará lugar meramente nas convicções individuais dos sujeitos
da relação jurídica em questão, nem pode contemplar estados subjetivos que não se
revelem razoáveis, a ponto da sua frustração caracterizar-se como um dano à parte
lesada. Daí porque, doutrinariamente, ao mesmo tempo em que são identificadas
hipóteses de responsabilidade do Estado por frustração da confiança, igual atenção é
dedicada aos seus pressupostos e conseqüências, de modo a caracterizar-lhe como
limite à atuação arbitrária da Administração, mas evitando que se desenvolva como
modo de enriquecimento injusto, com base em alegações não razoáveis.

Não se trata, contudo, de um direito subjetivo propriamente dito, senão de um
princípio de direito, aplicável na hipótese de lesão dos direitos do particular em
decorrência de um ato estatal33 . E sua aplicação no caso concreto tem lugar diante
da necessidade de adaptar os direitos e interesses do particular, assim como os interesses
legítimos do Estado de adaptar sua atuação à alteração das circunstâncias dadas34 .

1.1.1 Pressupostos

A ausência de previsão legal expressa determinando os efeitos do princípio da
proteção da confiança faz com que o reconhecimento dos pressupostos para
determinação de um dever jurídico da Administração, vinculado ao princípio da
proteção da confiança, seja objeto de estrita definição doutrinária e jurisprudencial.

Debruçando-se sobre a indagação, Pérez vai identificar cinco pressupostos a
serem observados para o reconhecimento deste dever de proteção. Primeiro, a existência
de um ato da Administração suficientemente concludente para provocar no afetado
um dos três tipos de confiança: de que a Administração atua corretamente; de que a
mesma está atuando licitamente35 ; e que suas expectativas � como interessado � são
razoáveis36 . Segundo, que a Administração gere �signos externos� que, mesmo não
vinculando juridicamente, orientem o cidadão a uma determinada conduta37 . Em
seguida, que o ato da administração reconheça ou constitua uma situação jurídica
individualizada, em cuja permanência o particular possa confiar38 . Ainda, que seja
determinado por causa idônea para provocar a confiança legítima do afetado, a qual
33 MAURER. Elementos..., p. 85.
34 Idem, p. 86.
35 É intuitivo, por exemplo, que não se deva reconhecer direito à continuidade ou permanência de situação contrária à legalidade.
Desse modo, já manifestou-se o STJ: �Direito administrativo. Licitação. Desfeito o processo licitatório por motivo e ilegalidade, não
há acolher pedido de segurança que visa �continuidade da licitação com homologação, adjudicação a favor do impetrante�.
Unânime.� (STJ - MS 3650/DF; Rel. Min. Fontes de Alencar; Corte Especial; Julg. 13/10/1994; Pub. DJU 05/12/1994, p.33511).
36 PÉREZ. Op. cit., p. 55.
37 PÉREZ. Op. cit., p. 57.
38 PÉREZ. Op. Cit., p. 58.
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não pode se dar por mera negligência, ignorância ou tolerância da Administração39 .
E, afinal, que o interessado tenha cumprido os deveres e obrigações que lhe incumbem
no caso40 .

Observa-se, portanto, que a expectativa despertada tem sua aferição de
legitimidade também no comportamento daquele que alega ter �confiado� na
Administração, uma vez que tenha cumprido com os deveres e obrigações sido
determinados a si naquela circunstância. Da mesma forma, exige-se certa determinação
da situação concreta em que se fundamenta o dever jurídico específico, quando
estará sob exame o próprio nível de expectativa decorrente da atuação do Estado,
para que se responda se a mesma deve ser reconhecida como legítima ou não.

1.1.2 Conseqüências

A conseqüência básica da violação do dever de proteção da confiança
administrativa é o surgimento do dever de indenizar. Como afirma Judith Martins-
Costa, �o fato de a Administração Pública induzir os particulares a crer que tal ou
qual medida seria adotada, incentivando-os a dirigir seus negócios em determinada
direção, não gera, evidentemente, o dever do Poder Público de manter o plano, mas
em caso de dano comprovado, pode fundar o pedido indenizatório com base no
dever de boa-fé incumbente também à administração.41 �

Como conseqüências da proteção à confiança são reconhecidos, especialmente,
três efeitos jurídicos. É a mesma observada como limite ao exercício do poder
discricionário, garantia de igualdade de tratamento aos cidadãos do Estado42  e, por
fim, caracterizada a violação do dever jurídico pela Administração, a ressarcibilidade
dos danos causados em razão da frustração das expectativas legítimas43 .

2 DOGMÁTICA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

O contrato, que em direito privado associa-se à idéia de representação jurídica
de uma operação econômica, estruturada sob o princípio da autonomia privada,
quando submetido à disciplina do direito público � como no caso dos contratos
administrativos � passa a ter restrita, em algum grau, a liberdade de disposição dos
contrantes em face da lei ou dos princípios jurídicos que subordinam a atuação da
Administração. A qualificação de um determinado contrato como administrativo, de
sua vez, será conferida � segundo a doutrina mais recente � quando existir expressa
determinação legal para tanto, quando voluntariamente sejam estabelecidas
prerrogativas pró-Administração ou, ainda, quando esteja identificada a presença do
interesse público dos usuários afetados pela respectiva contratação (o que é aferido
39 PÉREZ. Op. Cit., p. 59;
40 PÉREZ. Op. Cit., p. 60.
41 MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 509.
42PÉREZ. Op. Cit., p. 61.
43 PÉREZ. Op. Cit., p. 63.
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em conformidade com o objeto definido para o contrato)44 .
No direito brasileiro, a distinção de um determinado contrato como

administrativo segue, em linhas gerais, esses mesmos critérios. E, no caso, submetem-
se ao regime jurídico estabelecido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta as licitações e os contratos administrativos. Os contratos encontram-
se aqui submetidos à mesma lei, com algumas exceções, todas as espécies de contratos
identificadas pela doutrina, quais sejam, os denominados contratos privados com a
Administração45  e os contratos administrativos propriamente ditos46 . Segundo a
estrutura de direitos e obrigações estabelecidos às partes, esses contratos possuirão
uma graduação em relação à sua conformidade com o regime de direito administrativo,
na medida que um número maior ou menor de disposições indique prerrogativas ao
ente público.

A Lei 8.666/93 define seu âmbito de incidência quando estabelece, em seu
artigo 1o, que é aplicável aos �contratos administrativos pertinentes a obras, serviços,
inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios�. Essa referência é
complementada pelo seu artigo 2o, parágrafo único, que consigna: �Para os fins desta
Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a
formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a
denominação utilizada.�

Da mesma forma, serão administrativos os contratos cuja especialidade remete
a indicação do seu regime jurídico, assim como os direitos e obrigações que consagra,
à lei específica, que dentre outros elementos, pré-determina o objeto da contratação.
É o caso dos contratos de concessão de serviços públicos47 , regulados pela Lei Federal
nº 8.987, de 1995, em que a relação entre a Administração (como Poder Concedente)
e os particulares (como concessionários), determina en favor da primeira, não apenas
a prerrogativa de fiscalização da execução do contrato, como também o exercício do
poder de polícia administrativo nas hipóteses de violação dos deveres decorrentes do
próprio contrato ou da lei48 .

Este regime de prerrogativas da Administração, contudo, não desnatura a
44 GORDILLO, Augustín. Tratado de derecho administrativo, t. 1. 5a ed. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 1998,
p. X-14 a X-17.
45 O exemplo representativo, neste caso, é o contrato de compra e venda de bem imóvel. Regulado basicamente por normas de
direito civil para a transmissão onerosa da propriedade, pode implicar, nas fases anteriores a incidência de normas de direito
administrativo, como na hipótese da Administração participar como vendedora de um bem que, para perfeita regularidade da
relação jurídica a ser celebrada, deverá ser desafetado como condição para sua reincorporação ao tráfico jurídico.
46 No caso, o contrato será formalmente administrativo, quando a fixação do seu objeto for precedida de licitação pública.
GORDILLO, p. X-20.
47 Segundo a definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, a  concessão de serviço público é �um ato complexo, através do qual
o Estado atribui a alguém o exercício de um serviço público e este aceita prestá-lo em nome do Poder Público sob condições fixadas
e alteráveis unilateralmente pelo Estado, mas por sua conta, risco e perigos (...)�. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Prestação
de serviços públicos e administração indireta. São Paulo: RT, 1973, p. 35.
48 Sobre o tema, já nos debruçamos anteriormente: MIRAGEM, Bruno. Defesa administrativa do consumidor no Brasil. Alguns
aspectos. Revista de direito do consumidor, nº 46. São Paulo: RT, 2003. É preciso considerar, do mesmo modo, que a existência
de prerrogativas da Administração não desnaturam os direitos e garantias a que fazem jus os concessionários, como por exemplo,
o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. BANDEIRA DE MELLO. Op. cit., p. 35-40.
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natureza negocial da relação estabelecida com o particular, sobretudo se for considerado
que na hipótese da contratação administrativa há possibilidade de determinar e
especializar, segundo a discricionariedade do agente público, seu objeto contratual,
dentro dos limites estabelecidos na lei, no legítimo exercício de uma denominada
autonomia pública contratual49 .

Por respeito à norma constitucional que consagra a regra genérica de
obrigatoriedade de licitação, o procedimento licitatório constitui autêntica fase prévia
da contratação administrativa. Nesta etapa, diretamente vinculada aos princípios da
isonomia e da impessoalidade, a conduta da Administração e dos agentes públicos
que a compõe, subordinam-se a uma série de deveres típicos, com vistas a garantir a
manutenção da igualdade de condições entre os licitantes. É o que estabelece o
artigo 3o, § 1o, da Lei nº 8.666/93, que proíbe os agentes públicos: �I - admitir, prever,
incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam,
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções
em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato; II -
estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista,
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive
no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte
e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991.�

A vinculação da Administração ao instrumento convocatório da licitação50 ,
assim como a obrigatoriedade de que o futuro contrato componha a íntegra do edital
da licitação51 , são consideradas, ao mesmo tempo, providências destinadas a proteger
a confiança gerada no licitante de boa-fé52 , como também de realização do próprio
interesse público, beneficiário da competitividade e igualdade de condições entre os
licitantes.

De outro lado, é característica do regime legal dos contratos administrativos a
presença de cláusulas exorbitantes e prerrogativas exclusivas da Administração, em
prejuízo do contratante individual, como no caso da possibilidade de alteração ou
rescisão do respectivo vínculo contratual53 . Nesse sentido, a Lei nº 8.666/93 prevê,
49 SÉRVULO CORREIA. Op. cit., p. 465-473.
50 Conforme dispõe o artigo 41, da Lei 8.666/93. Da mesma forma, vinculam a Administração as respostas às consultas formuladas
pelas licitantes durante o procedimento licitatório, conforme já reconheceu o STJ, no Recurso Especial 198665/RJ; Rel. Min. Ari
Pargendler; 2ª Turma; Julg. 23/03/1999; Pub. DJU 03/05/1999, p. 137.
51 Artigos 40, §2o, inciso III, e 62, §1o, da Lei 8.666/93.
52 �Administrativo. Mandado de Segurança. Licitação. Vinculação ao Edital. Afastamento de Critério Subjetivo na Apreciação de
Recurso Administrativo. Ilegalidade do Ato Inabilitador de Concorrente. Constituição Federal. Arts. 5º, II, 37 e incs. XXI e LV, 84,
III. Lei 6404/76. Lei 8666/93. Lei 8883/94. Lei 8987/95. Súmula 473/STF. 1. Habilitação técnica reconhecida pela via de critérios
objetivos não pode ser derruída por afirmações de índole subjetiva, contrapondo-se às avaliações vinculadas às disposições
editalícias. A legislação de regência louva os critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório (§ 1º, art. 44, Lei 8666/
93; art. 14, Lei 8987/95).    2. O processo licitatório inadmitindo a discriminação, desacolhe ato afrontoso ao princípio da isonomia,
numa clara proibição do abuso de poder por fuga à vinculação ao Edital. Ato, decorrente de expressas razões recursais,
desconhecendo-as para fincar-se em outras de caráter subjetivo, fere o princípio da legalidade. No caso não se compõe a
discricionariedade sob os albores do interesse público, conveniência e oportunidade. 3. Segurança concedida parcialmente.�
(STJ - MS 5289/DF; Rel. Min. Milton Luiz Pereira; Primeira Seção; Julg. 24/11/1997; Pub. DJU 21/09/1998, p. 42).
53 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 27a ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 208 et seq.



Responsabilidade Pré-Contratual ...

RPGE, Porto Alegre 27(58): 131-152, 2004 - 141

em diversas disposições, prerrogativas da Administração quanto aos direitos e
obrigações objeto do contrato representando em última análise, a superioridade dos
seus interesses na mencionada relação jurídica. Assim, por exemplo, a faculdade de
alteração unilateral do contrato em curso, previsto no artigo 65, inciso I; bem como
a obrigatoriedade de aceitação, pelo contratante particular, dos acréscimos e supressões
no objeto do contrato, em conformidade com os limites estabelecidos no §1o da
mesma norma. No mesmo plano estão as hipóteses de rescisão por ato unilateral da
Administração, segundo o disposto nos artigos 78 e 79 da Lei.

Entretanto, ainda que em relação à alteração e rescisão do contrato seja
conferida à Administração uma posição de maior destaque, no que diz respeito à
atuação interna de seus órgãos, esta é restringida por diversas limitações impostas à
autonomia pública contratual. Dizem respeito, principalmente, à decisão sobre a
conveniência ou necessidade da contratação, à adoção do contrato para formalizar a
atuação da Administração, assim como ao modo de escolha do co-contratante54 .

No primeiro caso, o que se vislumbra é a decisão genérica de contratar55 , a
partir da identificação de uma necessidade cuja satisfação é imperativo de interesse
público. No segundo caso, os limites deverão ser observados em razão do
questionamento de como contratar, o que impõe identificar a existência ou não de
uma forma legal de contratação (tipicidade), e sua aplicabilidade cogente ou não,
para o caso em exame. E, por fim, a questão sobre com quem contratar, cuja resposta
vincula-se, no direito brasileiro, indiscutivelmente à regra da licitação, admitido afastar
tal exigência apenas nas estritas hipóteses previstas em lei56 . Aqui é que deverão ser
transpostos para as relações de direito administrativo, certos deveres já reconhecidos
no direito privado em relação ao comportamento das partes antes da celebração da
avença, naquilo que � como já mencionamos � é designado como fase pré-contratual.

3 RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL E SUAS
CARACTERÍSTICAS NO DIREITO PRIVADO

No direito privado, a responsabilidade pré-contratual � conforme largamente
referido � decorre diretamente do princípio da boa-fé. No direito comparado, seu
desenvolvimento é tributário de diversas origens. No direito alemão surge das lições
de Rudolf von Jhering, acerca da culpa in contrahendo. Esta surge para reconhecer a
responsabilidade do futuro contratante que, tendo dado causa, ou simplesmente
tendo o conhecimento de vícios que frustram a finalidade e determinam a invalidade
de um contrato, deixa de informar ao outro contratante sobre os mesmos, mantendo
um comportamento em desconformidade com a boa-fé57 .

A partir daí, em outros países como a Itália58  e a França59 , é introduzido o
54 SÉRVULO CORREIA. Legalidade e autonomia contratual..., p. 655 et seq.
55 Idem, p. 656.
56 As hipóteses de dispensa (artigo 24) e inexigibilidade (artigo 25), os quais constituem numerus clausus previstos na Lei nº 8.666/
93.
57 MAIORCA, Carlo. Colpa civile. Teoria generale. Enciclopedia del diritto, t. VII. Milano: Giuffré, 1960, p. 544-548.
58 Neste sentido a contribuição inegável de Giusseppe Faggella, conforme destacado por Régis Fichtner Pereira. FAGGELLA,
Giusseppe. Dei periodi precontrattuali e della loro vera e esatta construzione scientifica. Apud: PEREIRA, Regis Fichtner. A
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conceito da responsabilidade pré-contratual, a partir da extensão dos deveres jurídicos
classicamente despertados com a celebração do contrato, o que alcançará repercussão
em outros países, como demonstra, por exemplo, o direito português60 .

Desse modo, desde o surgimento da doutrina da culpa in contrahendo no
direito alemão, nos sistemas que passam a admitir a responsabilidade pré-contratual
intensificam-se as investigações sobre a natureza da mesma. No caso, a indagação
consiste em identificar se a responsabilidade em questão assume a natureza contratual,
em decorrência da violação de deveres objeto de uma relação jurídica já constituída
voluntariamente, ou extracontratual, na qual o dever violado decorre de fonte distinta
do contrato. Considerando-se que o dever jurídico em questão é anterior à formalização
do contrato (muitas vezes tendo sua violação caracterizada exatamente pela ausência
da contratação), trata-se de típica hipótese em que o dever decorre diretamente da
boa-fé objetiva, independente da consumação do contrato.

E é preciso assinalar aqui, outrossim, que a responsabilidade pré-contratual é
apenas uma das hipóteses em que a imposição de deveres jurídicos, ou mesmo, a
supressão de determinadas prerrogativas fundam-se em institutos não previstos
expressamente na lei ou no contrato. Refira-se no direito francês, por exemplo, a
figura jurídica do abuso do direito, a qual é desenvolvida a partir da extensa
jurisprudência, ainda na segunda metade do século XIX61 , como limite à liberdade
individual no exercício dos direitos subjetivos. Outra tese nascida da experiência
jurisprudencial francesa e que serviu para a caracterização da responsabilidade pré-
contratual é a chamada responsabilidade pela perda da chance, que vem a ser fundada
basicamente na noção de possibilidade potencial da conquista de determinada
vantagem como fruto de um contrato ou mesmo tratativas preliminares à celebração
de avença62 , ainda que desta possibilidade não reste como determinar se tais vantagens
seriam ou não conquistadas pelo sujeito, se preservado o curso normal dos
acontecimentos.

Já no sistema do direito privado alemão63 , a perspectiva de dano pré-contratual
é mais bem assimilada a partir de mecanismos específicos dispostos no ordenamento,
que permitem inclusive a imposição de sanção por violação de deveres, ainda no
momento prévio à celebração do contrato64 . Seu fundamento reside na idéia de

responsabilidade pré-contratual. Teoria geral e responsabilidade pela responsabilidade pelas ruptura das negociações contratuais.
Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 128.
59 No direito francês, obrigatória a referência à obra de Raimond Saleilles. Nesse sentido: SAILEILLES, Raimond. De la responsabilité
précontractuelle - a propos d´une étude nouvelle sur la matière. Apud: PEREIRA, Régis Fichtner. Idem, p. 128-129.
60 Neste sentido veja-se: ALMEIDA COSTA, Mário Júlio. Responsabilidade civil pela ruptura das negociações preparatórias de um
contrato. Coimbra: Almedina, 1984.
61 Para um exame pormenorizado veja-se o excelente trabalho de Fernando Augusto Cunha de Sá. Do abuso de direito. Coimbra:
Almedina, 1997. E, no próprio direito francês, o original estudo de Louis Josserand. De l�espirit des droits et de leur relativité: théorie
dite l�abus des droits. Paris: [s.n.], 1927, p. 322 et seq. Entre nós, o excelente artigo de Maria Amália Dias de Moraes. Do Abuso de
Direito - Alguns Aspectos. Revista da Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Sul, nº 15, 1985. p. 16
62 FRADERA, Vera Maria Jacob. �Dano pré-contratual: uma análise comparativa a partir de três sistemas jurídicos, o continental
europeu, o latino-americano e o americano do norte.� In: Revista de Informação Legislativa, ano 34, n° 136. out/dez, 1997. p.174.
A autora refere a impressão da doutrina francesa no sentido de identificar, na atualidade, inclusive certa tendência de abuso da
própria teoria da perda da chance.
63 A respeito veja-se: LARENZ, Karl. Derecho de obligaciones Madrid: Revista de Derecho Privado, 1958.
64 FRADERA, op. cit., p. 174.
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proteção da confiança das partes contratantes a partir de uma valorização dos usos
do tráfico. A mesma teria por finalidade permitir o desenvolvimento comercial,
promovendo condutas associadas ao princípio da boa-fé, o qual assume importância
central naquele sistema65 .

No Brasil, a partir de notável influência germânica, a noção de obrigação
vincula-se a uma sucessão de atos que se encadeiam e se desdobram em direção ao
adimplemento66 . Desse modo, o desenvolvimento procedimental com vista à realização
do adimplemento vai determinar que a conduta dos sujeitos deva pautar-se segundo
um critério de correção e respeito mútuos, tendo em vista serem reconhecidas como
titulares de interesses complementares, a partir da noção de correspondência entre as
prestações oponíveis entre ambos.

Desenvolvido sob o abrigo do direito das obrigações, a boa-fé, conforme a
lição de Clóvis do Couto e Silva apresenta-se como �máxima objetiva que determina
aumento de deveres, além dos que a convenção explicitamente constitui�, podendo
inclusive �criar deveres para o credor, o qual era tradicionalmente considerado apenas
titular de direitos�67 . De outro modo, o desenvolvimento da boa-fé no direito privado
permite identificar para a mesma, como faz Judith Martins-Costa, uma multiplicidade
de funções, principalmente: a) de cânone hermenêutico-integrativo da norma; b)
criadora de deveres jurídicos68 ; e c) como limite ao exercício de direitos subjetivos69 .

A boa-fé, assim, constitui o fundamento básico da responsabilidade pré-
contratual, à medida que estabelece deveres jurídicos anteriores e posteriores à vigência
formal do instrumento contratual. Os exemplos mais representativos, neste caso,
dizem respeito a duas figuras características da responsabilidade pré-contratual: a
culpa in contrahendo e o venire contra factum proprium. A primeira, com fundamento
na mencionada lição de Jhering, diz respeito à revogação da proposta pelo proponente
antes da aceitação pela outra parte, ou mesmo a causa de invalidade do contrato. A
segunda é possível observar como um agir do titular de um direito, que se coloca em
contradição com a conduta anteriormente adotada e na qual a contraparte havia
confiado70 .

A doutrina, assim, identifica dentre as causas de responsabilidade pré-contratual
no direito privado, tanto a interrupção das negociações preliminares, quanto mesmo,
em alguns casos, a recusa a contratar, sem justo motivo, como por exemplo com a
intenção de prejudicar outrem71 . Impõe-se, assim, examinar de que modo essa
configuração do direito privado influenciará o reconhecimento da responsabilidade
pré-contratual da Administração, segundo as possibilidades de transposição destes
conceitos para o direito administrativo.

65 FRADERA, op. cit., p. 175.
66 COUTO E SILVA, Clóvis. Obrigação como processo, p. 71 et seq.
67 COUTO E SILVA, Clóvis. Obrigação como processo, p. 30.
68 Neste sentido, segue a lição de COUTO E SILVA, que, entretanto, prefere denominar os deveres originários da boa-fé ( e portanto,
não expressos no contrato) como deveres jurídicos anexos.
69 MARTINS-COSTA, Judith. A boa-fé..., p. 427 et seq.
70 FRADERA. Op. cit., p. 176.
71 CHAVES, Antônio. Responsabilidade pré-contratual. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 18.
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4 RESPONSABILIDADE PRÉ-CONTRATUAL DA
ADMINISTRAÇÃO;

A responsabilidade pré-contratual da Administração não prescinde do exame
da existência e do modo como devam ser cumpridos por esta, os deveres decorrentes
da boa-fé. E não significa que tais deveres tenham sido antes desconsiderados pelo
direito administrativo, como demonstra a denominada doutrina dos atos próprios, na
qual a boa-fé serve de limite à atuação da Administração de modo contrário ao seu
comportamento passado72 . De outro modo, a vinculação estrita da Administração à
lei ressalta a importância dos procedimentos preparatórios da contratação
administrativa, sobretudo no que diz respeito à sua regularidade. E a ausência dos
requisitos previstos na lei, ao contaminar a validade dos contratos celebrados entre a
Administração e os particulares, determinando prejuízos a este, poderá ensejar a
responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

Da mesma forma observa-se em relação à revogação da licitação ou a interrupção
dos procedimentos de contratação, hipóteses que a legislação brasileira sobre contratos
administrativos vem consagrando há certo tempo. Assim, por exemplo, o artigo 59,
parágrafo único, da Lei 8.666/93, ampliando o que dispunha anteriormente o artigo 49
do Decreto 2.300/85, o qual mencionava, no caso de nulidade, o dever da Administração
de indenizar apenas a parcela da prestação que já havia sido executada73 . Seu
fundamento, longe de guardar relação com responsabilidades contratuais quaisquer,
dizia respeito à reprovação pelo direito brasileiro da possibilidade de enriquecimento
sem causa � uma vez que o contrato é como se nunca tivesse existido74 .

No caso dos contratos precedidos de licitação pública, é de considerar ainda,
que um dos principais deveres da Administração é o de prestar informações verdadeiras,
necessárias e suficientes para que os interessados tenham condições de compreender
as necessidades e exigências da contratação. Esse dever de informar � que deriva de
uma das faces do princípio constitucional da publicidade dos atos da Administração
� não envolve apenas a mera apresentação de dados, como se fosse possível reportar-
se genericamente ao edital da licitação. A regra deve compreender a demonstração
eficiente, tanto dos interesses que a Administração pretende que sejam satisfeitos (e
as exigências decorrentes destes), quanto dos critérios de exame das propostas, para
determinação do vencedor do certame.

Configura-se, assim, como espécie de dever independente da obrigação principal
� a prestação em si mesmo � determinado em momento anterior ao contrato, e
consistente na obrigatoriedade de informar corretamente seus potenciais co-
contratantes. Não é por acaso que a minuta do instrumento contratual futuro deve
constar, por expressa exigência da lei, no próprio edital (em geral como anexo do
mesmo). E a informação prestada no momento da licitação tem o condão de vincular
a Administração quando da futura celebração do contrato com o licitante vencedor.
72 GORDILLO. Tratado..., p. X-34.
73 Referido diploma resguardava prerrogativa da Administração de não indenizar por anulação de procedimento licitatório (art.
39, § 1o).
74 COUTO E SILVA, Almiro. Responsabilidade..., p. 165.
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4.1 OS EFEITOS DA LICITAÇÃO E A RESPONSABILIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Admitida a possibilidade de reconhecer-se a responsabilidade pré-contratual
da Administração, resta-nos observar as hipóteses em que se configura, uma vez que
será situação excepcional em relação à regra de permanência e regularidade da relação
jurídica em questão. No direito espanhol � como afirma Chicote � resta consagrada
a exigência de que a celebração do contrato após sua adjudicação deve se dar em
prazo específico, razão por que �transcorrendo o prazo de trinta dias sem haver-se
formalizado o contrato por causa imputável ao contratante, a administração está
facultada a acordar a resolução do contrato�. Todavia, se a culpa pela demora é
imputável à Administração, independentemente de o contratante solicitar ou não a
rescisão, será devida indenização pelos danos que a demora tenha eventualmente
produzido75 . Outrossim, a adjudicação não deixará de ser providência regular e natural,
seqüencial à realização do procedimento licitatório.

Como já foi mencionado, a Administração conta com a prerrogativa de anular
seus próprios atos quando estejam eivados de vício que sustente tal declaração. Esta
autotutela que se reclama ao ente público, contudo, é colocada em relevo ao examinar-
se a hipótese de homologação da licitação e adjudicação do seu objeto. Por adjudicação,
embora seja uma das definições que maiores divergências doutrinárias demonstre no
âmbito do direito administrativo, podemos depreender noção de atribuição. Já a
homologação do julgamento, realizado pela autoridade administrativa superior a que
promoveu a escolha, guarda a finalidade de aprovação ou referendo dos atos pretéritos
do procedimento licitatório, e o reconhecimento expresso do seu resultado. Ou ainda,
determinar quem guarda legítima pretensão de contratar com o ente público o objeto
do certame. Note-se que no regime da lei vigente é através da homologação que se
constitui alguém na qualidade de proponente único à Administração76 , e pela
adjudicação  posterior que se estabelece o vínculo definitivo entre os sujeitos desta
mesma relação.

Assim, ao observarmos os procedimentos de um certame licitatório, uma vez
realizada a habilitação dos licitantes e o julgamento das propostas, incumbe à
Administração eleger qual delas apresentou maiores vantagens, segundo os critérios
estabelecidos no Edital. Essa indicação tem, então, a função de estabelecer qual o
licitante que, na qualidade de vencedor da licitação, haverá de fornecer o objeto do
certame em exata conformidade com a proposta apresentada. Entretanto, os dois
momentos � do julgamento e da adjudicação � não devem ser confundidos. Lúcia
Valle Figueiredo, mais uma vez, alerta para a existência, em verdade, de dois objetos:
o primeiro, imediato e próximo da Administração. O segundo, mediato, será o objeto
do contrato a ser celebrado posteriormente77 .

Trata-se, nesse caso, da necessidade de distinguir-se os dois planos da relação
75 CHICOTE. Contratación administrativa. Manual de derecho administrativo (I). Madrid: Editorial Colex, 1997 (I), p. 373-4.
76 No regime da lei anterior, veja-se o magistério de: FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Direitos dos licitantes e prerrogativas da administração.
São Paulo: Forense Universitária, 1976. p. 58.
77 FIGUEIREDO, Op. cit., p. 60.
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contratual. O primeiro deles, do procedimento licitatório, teria por condão identificar
um potencial contratante para a Administração. Enquanto o segundo, representado
pela própria contratação, seria assinalado pela celebração de negócio jurídico que
teria por efeito a formação de um vínculo entre o ente público e o particular.

Todavia, esta separação dos momentos de licitação e contratação � e por via
de conseqüência, também dos efeitos jurídicos de um e outro � não deve permitir que
se conclua pela pouca importância da adjudicação. A legislação em vigor remete à
autoridade superiora a prerrogativa de homologação do julgamento e a adjudicação
do objeto ao vencedor da licitação. Ao realizar a adjudicação, a Administração e o
licitante vinculam-se, nascendo a partir daí o direito à celebração do contrato. E,
como conseqüência lógica desse direito, o natural impedimento a que o contrato seja
adjudicado por outrem, e  a liberação dos demais licitantes dos encargos próprios da
licitação78 .

Permanece, entretanto, a referência da providência de adjudicação do objeto
da licitação, não existindo ainda, cogitação sobre o objeto do contrato. Neste aspecto,
a imputação de responsabilidade pré-contratual da Administração dependerá da
resposta a seguinte questão: a distinção entre o objeto da licitação (adjudicado ao
vencedor do certame) e o futuro objeto do contrato é mera questão formal � uma vez
tratar-se,  de um mesmo objeto material � ou a separação temporal e procedimental
entre ambas as definições revela para cada uma delas conseqüências diversas, que
impedem sua identidade? Em outros termos, a adjudicação do objeto da licitação ao
seu vencedor gera direito subjetivo deste à celebração do contrato, implicando na
vinculação da Administração a uma obrigação de celebrar o contrato79 ?

De modo contrário, outra questão apresenta-se: seria possível opor à
Administração eventual extensão do vínculo jurídico contratual para além dos limites
objetivamente previstos, com fundamento no princípio da boa-fé � criando obrigações
indiferentes, a priori, ao princípio da legalidade?

A doutrina é uníssona em reconhecer que antes da adjudicação, a homologação
do julgamento da licitação, é ato que tem como efeito imediato reduzir as prerrogativas
da Administração na relação que se estabelece com o particular, potencial contratante.
Feito o julgamento, resta à Administração em: a) homologar a licitação dando eficácia
à classificação dos licitantes em conformidade com o julgamento.; b) retificar o
julgamento, no caso de irregularidade passível de correção; c) anular o julgamento,
isoladamente, ou todo o procedimento licitatório, quando existir irregularidade insanável,
ou revogá-la, na hipótese de interesse público.80 .

Em relação à primeira hipótese, a homologação da licitação, trata-se de
providência necessária dependendo dela os efeitos decorrentes do certame. No que se
refere à adjudicação, que sucede o ato de homologação, esta tem o condão de
vincular a Administração, de modo que uma vez realizada, confere a certeza subjetiva
ao licitante vencedor, quanto a ser o único com quem o contrato em questão poderá
78 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 296-297.
79 Guardadas as reservas de estilo, tal situação poderia assemelhar-se a noção de um pré-contrato, ou contrato cuja a única
obrigação seja a de celebrar outro contrato � este segundo contendo a prestação realmente interessante aos pré-contratantes.
80 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo...., p. 296.
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ser celebrado, ainda que não diga que necessariamente exista uma obrigação de
promover esta celebração. Já em relação às hipóteses de nulidade ou revogação do
ato, a primeira terá lugar com a desconformidade do ato impugnado e normas cogentes
presentes no ordenamento jurídico; e a revogação do ato tem por fundamento o juízo
do órgão competente sobre a ausência de conveniência ou oportunidade para a
contratação nos termos então determinados, razão pela qual remetem ao juízo
discricionário do agente público.

De acordo com a lição de Walter Campaz, a revogação é definida como ato
administrativo que elimina a possibilidade de efeitos futuros de ato administrativo
pretérito, com eficácia ex nunc, por problemas ligados ao mérito81 . E a noção de
mérito, evidentemente, conduz a um segundo conceito de apreciação, juízo de valor,
ou seja, à oportunidade e conveniência, a critério exclusivo da administração. E
como ato discricionário, a revogação determina duas conseqüências fundamentais.
Primeiro, de que a avaliação do seu conteúdo é afastada do controle judicial naquilo
que não execeder aos limites determinados pela lei, ou ainda, segundo o entendimento
mais atual; sob o critério da razoabilidade da ação administrativa. E mais importante,
uma vez considerada manifestação concreta da Administração, e na qual é possível
identificar uma finalidade ou projeto a ser realizado, caracteriza-se como ação
administrativa capaz de causar dano aos interesses do beneficiário do ato revogado.
Neste particular, assinala Campaz, que o ato de revogação não pode ser considerado
como contrarius actus, mas ao revés, como ato de administração ativa82 .

As hipóteses de indenização por revogação do ato, são algumas. Por exemplo,
o caso da permissão de uso de espaço público, em razão da qual, após a celebração
do respectivo instrumento, o particular tenha realizado despesas para permitir a
utilização do mesmo segundo seus interesses. Advindo a revogação, e se tornando
impossível o retorno do investimento, resta caracterizado o dano e o respectivo dever
de indenizar. Da mesma forma as mais diversas oportunidades em que a revogação
tem lugar após a realização de atos que acrescem o patrimônio da Administração,
em prejuízo do particular que fez uso dos seus recursos para tanto.

Entretanto, não é correto entender no dever de indenizar da Administração, a
conseqüência de um ato ilícito que gera danos. A revogação, como afirmamos, é
prerrogativa da Administração em relação aos seus próprios atos, uma vez que do
contrário, estaria a consagrar-se a imutabilidade das situações, inoponível por essência
ao Estado83 . Com mais razão essa consideração deve ser aplicada nas hipóteses de
atos precários da Administração. Estes se distinguem justamente pela possibilidade
de extinção unilateral e a qualquer tempo, pela Administração, da relação jurídica
que estabelecem. Esmaecem, assim, a legitimidade ou cognoscibilidade das expectativas
eventualmente formadas no beneficiário do ato. Por isso, a princípio, não se terá
como reconhecer indenizáveis os danos decorrentes da frustração de interesses que,
de um lado, a natureza precária do ato não autorizava a certeza quanto ao seu
81 CAMPAZ, Walter. Revogação dos atos administrativos. São Paulo:RT, 1983. p. 56.
82 CAMPAZ, Op. cit., p. 57. Traz este autor, para sustentar seu entendimenmto, as palavras de AMORTH, para quem quando se
revoga, administra-se, quando se anula, reprime-se a falta de aderência do fato à norma.
83 Nesse sentido: TALAMINI, Daniela Coutinho. Revogação do ato administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 237.
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desenvolvimento futuro84 , assim como pelo fato de que eventuais prejuízos estariam
compensados pelas vantagens usufruídas durante a existência da mencionada
relação85 .

Por fim, no que diz respeito à revogação que posteriormente se vai indicar
como inválida, uma vez identificada a ofensa ao princípio da legalidade, legitima-se
a pretensão indenizatória do particular prejudicado86 .

4.2 CULPA IN CONTRAHENDO

As origens da proteção da confiança nas relações de direito administrativo,
como afirma Almiro do Couto e Silva, vinculam-se à doutrina da culpa in contrahendo
proposta por Jhering no século XIX87 . Atualmente, o direito administrativo brasileiro
contempla o dever de indenizar da Administração em relação aos prejuízos
eventualmente causados em decorrência da nulidade do contrato administrativo88 .
Estabelece o artigo 59, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93: �A nulidade não exonera
a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado
até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados,
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe
deu causa�.

A noção de nulidade dos atos administrativos � incluindo-se aqui, os contratos
� reclama explicação a parte, uma vez que, em relação à Administração, sua
vinculação estrita ao princípio da legalidade, as hipóteses de saneamento do ato
inquinado de vício observa hipóteses mais restritas do que no direito privado. Em
relação aos contratos administrativos, a questão da nulidade poderá determinar a

84 �PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO
DE USO DE IMÓVEL MUNICIPAL POR PARTICULAR. NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA. POSSIBILIDADE DE
CANCELAMENTO. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A autorização de uso de
imóvel municipal por particular é ato unilateral da Administração Pública, de natureza discricionária, precária, através do qual
esta consente na prática de determinada atividade individual incidente sobre um bem público. Trata-se, portanto, de ato revogável,
sumariamente, a qualquer tempo, e sem ônus para o Poder Público. 2. Como a Administração Pública Municipal não mais
consente a permanência da impetrante no local, a autorização perdeu sua eficácia. Logo, não há direito líquido e certo a ser
tutelado na hipótese dos autos. 3. Comprovação nos autos da existência de previsão contratual no tocante ao cancelamento da
permissão debatida. 4. Recurso não provido.� (STJ - ROMS 16280/RJ; Rel. Min. José Delgado; 1ª Turma; Julg. 19/02/2004; Pub.
DJU 19/04/2004, p. 154).
85 De acordo com o entendimento do STJ, sequer o direito de retenção é reconhecido nessa hipótese. Nesse sentido:
�ADMINISTRATIVO - BEM PÚBLICO - PERMISSÃO - BENFEITORIAS - RETENÇÃO. 1. A utilização do bem público pelo
particular deu-se a título precário e identifica-se sob a modalidade de permissão precária. 2. Estabeleceu o contrato que todas as
benfeitorias levantadas ao longo da ocupação passariam a integrar o patrimônio do Município. 3. Precariedade que afasta a
retenção por benfeitorias e permite seja o imóvel submetido à licitação, para regular ocupação. 4. Recurso especial improvido. (STJ
- RESP 566994/RS; Rel. Min. Eliana Calmon; 2ª Turma; Julg. 16/12/2003; Pub. DJU 25/02/2004, p. 163)
86 TALAMINI. Op.cit., p. 241.
87 COUTO E SILVA. Responsabilidade..., p.163-164.
88 �ADMINISTRATIVO. OBRAS EMERGENCIAIS. CONTRATO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE
NULIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À INDENIZAÇÃO. 1.  A eventual declaração de nulidade do contrato
administrativo não tem o condão de exonerar a Administração Pública do dever de indenizar as obras já realizadas, desde que
(1º) tenha ela, Administração, auferido vantagens do fato e (2º) que a irregularidade não seja imputável ao contratado. 2.
Reconhecido nos autos que as obras foram não apenas orientadas, acompanhadas e incentivadas pelo município, como também
resultaram no seu interesse exclusivo, não há como negar o direito à indenização pleiteada. 3. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, provido.� (STJ - RESP 317463/SP; Rel. Min. João Otávio de Noronha; 2ª Turma; Julg. 16/03/2004; Pub.
DJU 03/05/2004, p.126).
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desconstituição de uma relação que por vezes se desenvolveu faticamente até o
momento de sua declaração, gerando conseqüências perceptíveis na realidade da
vida, independentemente de sua regularidade jurídica. Desse modo, consiste um desafio
determinar-se o modo como serão contemplados eventuais interesses legítimos do
particular co-contratante, ao mesmo tempo em que se previne o enriquecimento sem
causa da Administração89 .

No que se refere ao procedimento de celebração do contrato administrativo,
temos que este vai compor-se de fase preparatória, precedente, que é a licitação
pública. Se houver distinção quanto ao momento do vício do procedimento, o qual
terá por condão inquinar o contrato de nulidade, os reflexos do vício projetam-se ad
infinitum ou podem eventualmente sujeitar-se a regime jurídico diverso � no que diz
com o regime jurídico contratual. De relevo, nesse ponto, considerar o que Chicote
denomina doutrina dos atos separáveis. De acordo com esta tese, é necessária a
separação entre a natureza pública ou privada de um contrato firmado com a
Administração (o que irá indicar o regime jurídico competente), não se confundindo
essa com uma segunda questão, distinta, que é a da natureza pública dos
procedimentos preparatórios desse contrato, estabelecidos pela Administração, e que
reclama sujeição ao regime jurídico administrativo, inclusive no que diz respeito ao
regime de impugnações90 .

É preciso considerar que qualquer nulidade deriva necessariamente da violação
da lei. Nesta perspectiva, examinar a responsabilidade pré-contratual da administração
vai consistir no estudo dos pontos de tensão entre a noção de responsabilidade sob os
auspícios da boa-fé � ou seja, projetando-se deveres pré e pós contratuais, anexos ou
secundários em relação à obrigação principal � e os princípios informadores dos
contratos administrativos. Em especial, o princípio da legalidade, de cuja desatenção
importa em nulidade do contrato. Dependendo do instante em que se impõe a nulidade,
serão maiores ou menores os prejuízos suportados pelo particular co-contratante. De
outra parte, como observa Almiro do Couto e Silva, declarado nulo o contrato, é
incoerente falar-se em responsabilidade contratual (o instrumento nulo não gerou
efeitos, sequer pode ser considerado como se tivesse existido). Todavia, assistiria ao
prejudicado, com base na teoria da culpa in contrahendo, requerer apenas indenização
suficiente para a restauração do status quo ante91 .

Segundo observa o administrativista gaúcho, nem sempre se poderá determinar
culpa pela invalidade de um contrato, o mesmo podendo afirmar-se sobre as tratativas
preliminares, o que terá de valer também para o direito administrativo. Todavia,
conforme já examinamos, necessário que sejam observados os deveres derivados da
89 Assim referiu o STJ: �ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.  PAGAMENTO PELAS OBRAS
REALIZADAS. ART. 59, DA LEI 8.666/93. - A existência de nulidade contratual, em face da alteração de contrato, que no mesmo
campo de atuação, ou seja, obras em vias públicas, modifica o objeto originalmente pactuado, não mitiga a necessidade de
pagamento pelas obras efetivamente realizadas. - A devolução da diferença havida entre o valor da obra licitada e da obra
realizada, daria causa ao enriquecimento ilícito da Administração, porquanto restaria serviços realizados sem a devida
contraprestação financeira, máxime, ao se frisar que o recorrente não deu causa à nulidade. - Agravo regimental improvido.� (STJ
- AGRESP 332956/SP; Rel. Min. Francisco Falcão; 1ª Turma; Julg. 21/11/2002; Pub. DJU 16/12/2002, p. 251).
90 CHICOTE, José Ignacio Juárez. Contratación administrativa..., p. 370-1.
91 COUTO E SILVA, Almiro. Responsabilidade pré-negocial..., p. 164.
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boa-fé, incluindo os deveres de segurança e lealdade � neste último compreendidos
os de esclarecimento, informação e discrição � já na fase dos atos preparatórios da
contratação (geschäftlichen Kontakts)92 .

No mesmo sentido inclina-se Clóvis do Couto e Silva que, ao reconhecer a
incidência do princípio da boa-fé no regime dos contratos administrativos, identifica
hipótese de culpa in contrahendo quando tenha existido lesão a deveres secundários93

que guardem relação com ação ou omissão do ente público94 .
Daí porque se pode afirmar que a noção de boa-fé vincula-se de maneira

estreita às hipóteses de responsabilidade pré-contratual da Administração, como no
caso da culpa in contrahendo, ainda que não esteja expressamente prevista em norma
de direito administrativo, mas decorra da aplicação da teoria geral dos contratos,
hoje profundamente influenciada pelo preceito basilar do artigo 422 do Código Civil
brasileiro de 200295 , que consagra expressamente o dever geral de boa-fé objetiva e
de probidade96 .

4.3 DISCRICIONARIEDADE DO AGENTE PÚBLICO

Um dos pontos críticos na aferição do respeito ou não da regular atuação do
agente público em face da proteção dos demais contratantes de uma relação contratual
de direito administrativo é o que diz respeito aos atos discricionários subordinados à
decisão do Estado. A discricionariedade do agente público, vinculada ao poder de
escolha que lhe é reconhecido em determinadas situações, encontra-se informada
por dois requisitos: a conveniência e a oportunidade do ato.

Ainda no âmbito da discricionariedade, convém mencionar as hipóteses em
que a conduta da Administração na decisão sobre a contratação vincula-se à
discricionariedade técnica do agente público. Nesse sentido, considerando que o conceito
de discricionariedade técnica remete à atividade de valoração de conceitos jurídicos
que utilizam critérios técnicos97 , seu controle pelos tribunais observa certa resistência

92 Idem, p. 164.
93 COUTO E SILVA, Clóvis. �A Companhia Siderúrgica Mannesmann. Revista da Consultoria Geral do Estado do Rio Grande
do Sul, v. 13. Porto Alegre: CORAG, 1975. p. 207.
94 Necessária, outrossim, a verificação da culpa da Administração: �PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO
ADMINISTRATIVO. NULIDADE. ARTIGO 59, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 8.666/93. SÚMULA 7/STJ. DEVER DE
INDENIZAR DA ADMINISTRAÇÃO. Para a exata aplicação do artigo 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, necessário se faz
a aferição de quem foi o culpado pela realização do contrato administrativo irregular, o que implica no reexame do quadro fático-
probatório constante nos autos. Incidente, pois, a Súmula nº 07/STJ. Ademais, a Administração não pode locupletar-se
indevidamente em virtude de nulidade de contrato administrativo, devendo indenizar o particular pelos serviços prestados ou pelas
obras realizadas. Agravo regimental improvido. (STJ - AGRESP 303730/AM; Rel. Min. Paulo Medina; 2ª Turma; Julg. 17/09/2002;
Pub. DJU 02/12/2002, p. 273).
95 Desse modo, determina o artigo 422, do novo Código Civil brasileiro: �Os contratantes são obrigados a guardar, assim na
conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé�.
96 O conceito de probidade já é utilizado largamente pelo direito administrativo como limite da conduta dos agentes públicos, daí
derivando a expressão consagrada no direito brasileiro para violação desse dever: a improbidade administrativa. A aplicação do
artigo 422 do Código Civil, certamente, irá servir-se dos entendimentos consolidados sobre o mesmo no âmbito da conduta dos
agentes públicos, inclusive sob a égide do direito penal, sem descuidar do caráter específico de que se reveste a disciplina contratual
e, em especial, dos contratos administrativos.
97 DAROCA, Eva Desdentado. Los problemas del control judicial de la discricionariedad técnica. Un estudio crítico de la
jurisprudencia. Madrid: Civitas, 1997, p. 35 et seq.
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por parte da jurisprudência brasileira e de direito comparado98 .
Em linhas gerais, contudo, ainda que o critério de especialidade técnica dos

órgãos da Administração reforce a posição pelo afastamento do controle do Poder
Judiciário, o atual estágio da ciência jurídico-administrativa inclina-se pela
impossibilidade de exclusão, a priori, do exame judicial da atuação administrativa99 ,
sobretudo frente a outras normas e princípios aos quais se subordina a Administração100 .

O controle dos atos discricionários, nesse sentido, tanto são feitos quanto aos
requisitos do ato, quanto à hipótese de que o mesmo se dê em flagrante desvio de
poder101 . Nesses casos, não se afasta de plano a possibilidade do Poder Judiciário
impugná-lo, em benefício da legalidade da atuação administrativa e, em última análise,
do interesse público.

Em relação à responsabilidade pré-contratual da Administração, toda a
atividade de direção dos negócios públicos, seja por renovação da orientação política
da Administração (por intermédio das eleições, por exemplo), ou por novas definições
quanto a procedimentos e contratações em fase concludente, uma vez que determinem
a ocorrência de prejuízos aos particulares e que caracterizem a violação à confiança
legítima do particular à Administração, parece-nos hipótese que enseja o dever de
indenizar. Entenda-se, contudo, que o reconhecimento eventual do dever de indenizar
� conforme as circunstâncias, não elide a prerrogativa da Administração de adotar as
medidas que entenda convenientes. Apenas deverá imputar a mesma, a
responsabilidade pelos danos dele decorrentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proteção da confiança no direito administrativo brasileiro desenvolve-se
gradativamente em distintos setores das relações entre a Administração e os
particulares. Nesse aspecto, a disciplina dos contratos administrativos e seu complexo
processo de formação, através do procedimento licitatório, oferece aspecto dos mais
importantes para identificação dos direitos e deveres dos particulares, no momento
anterior à contratação, cuja finalidade justamente é a eleição do licitante que será
investido, no futuro, na condição de contratante.

Trata-se, como afirmamos, de autêntica fase prévia da contratação

98 DAROCA. Idem,  p. 104.
99 DAROCA. Idem, p. 141 et seq.
100 Assim, a decisão do STJ: �Administrativo. Mandado de Segurança. Licitação. Vinculação ao Edital. Afastamento de Critério
Subjetivo na Apreciação de Recurso Administrativo. Ilegalidade do Ato Inabilitador de Concorrente. Constituição Federal. Arts.
5º, II, 37 e incs. XXI e LV, 84, III. Lei 6404/76. Lei 8666/93. Lei 8883/94. Lei 8987/95. Súmula 473/STF. 1. Habilitação técnica
reconhecida pela via de critérios objetivos não pode ser derruída por afirmações de índole subjetiva, contrapondo-se às avaliações
vinculadas às disposições editalícias. A legislação de regência louva os critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório
(§ 1º, art. 44, Lei 8666/93; art. 14, Lei 8987/95). 2. O processo licitatório inadmitindo a discriminação, desacolhe ato afrontoso
ao princípio da isonomia, numa clara proibição do abuso de poder por fuga à vinculação ao Edital. Ato, decorrente de expressas
razões recursais, desconhecendo-as para fincar-se em outras de caráter subjetivo, fere o princípio da legalidade. No caso não se
compõe a discricionariedade sob os albores do interesse público, conveniência e oportunidade. 3. Segurança concedida
parcialmente.� (Superior Tribunal de Justiça. MS 5289/DF; Rel. Min. Milton Luiz Pereira. Julg. 24/11/1997; Pub. DJU 21/09/1998,
p. 42).
101 BANDEIRA DE MELLO. Discricionariedade..., p. 49 passim 85.
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administrativa, na qual a violação de deveres por parte dos possíveis contratantes
poderá ensejar o ingresso no direito administrativo, da responsabilidade pré-contratual.
È correto que a existência de responsabilidade pré-contratual da Administração não
exige necessariamente a prévia licitação102 . Contudo, considerando a exigência
constitucional que a estabelece como regra de conduta da Administração, e a amplitude
de deveres e prerrogativas determinadas aos sujeitos por força de lei, o exame da fase
licitatória, como autêntica fase pré-contratual das contratações administrativas, não
afasta a proteção da confiança como mandamento a ser respeitado, do mesmo
modo como enseja responsabilidade decorrente de sua violação.

Ao reconhecer essas hipóteses, não se estará avançando para além do que
dispõe expressamente o ordenamento, mas apenas o reconhecimento de novas
hipóteses para sua aplicação, daí porque  termina por não ofender a legalidade da
atuação administrativa. A rigor, trata-se antes de tudo de fomentar a eficácia de
princípios constitucionais da atuação administrativa, ao mesmo tempo em que � no
que diz respeito a uma das conseqüências específicas da obediência ao preceito �
observa-se a cogência ao direito fundamental à indenização, igualmente expresso na
Constituição da República.

102 Assim, o exemplo examinado por Judith Martins-Costa, em seu artigo já mencionado. MARTINS-COSTA. Proteção da legítima
confiança..., p. 228 et seq.


