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RESUMO 

 

O Direito administrativo brasileiro surgiu a partir da criação de inúmeros órgãos, a fim de 

regulamentar as ações estatais. Sob forte influência do direito francês, o direito administrativo 

brasileiro criou raízes e fortaleceu a Administração Pública. Atualmente, o Estado também 

figura como parte nas relações contratuais, tendo ao seu favor, no entanto, uma série de 

princípios que o norteiam. Devido as suas características assume uma posição superior 

oriunda da presença das cláusulas exorbitantes, tais como: restrições ao uso da exceção do 

contrato não cumprido. O princípio da supremacia do interesse público não admite a exceptio 

non adimpleti contractus, principalmente quando tratamos de serviços essenciais. Apesar de 

aparente consenso doutrinário acerca da atual relativização da inoponibilidade da exceptio nos 

contratos administrativos, ainda podemos afirmar que o assunto é um tema delicado, desta 

forma, a discussão ainda é relevante e não se esgota no artigo 78, inciso XV da Lei nº 

8.666/93.   
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ABSTRACT 

 

The Brazilian Administrative Law arose from the creation of several entities in order to 

regulate the State actions. Under strong influence from the French Law, the Brazilian 

Administrative Law created roots and strengthened the Public Administration. Currently, the 

State also acts as a part on the contractual relationships, having on its favor, however, a series 

of principles for guide. Due to its characteristics it takes on an upper position coming from 

exorbitant clauses, such as: restrictions to the use of the unfulfilled contracts exception. The 

principle of the public interest supremacy doesn’t admit the exceptio non adimpleti 

contractus, mainly when concerning to essential services. Despite the apparent doctrinal 

consensus about the current relativization of the exceptio unenforceability on the 

administrative contracts, we can yet claim that the subject is a delicate theme; therefore, the 

discussion is still relevant and does not end on the article 78, section XV of the Lei nº 8.666/9. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Direito Administrativo não se originou de forma rápida, mas emergiu do direito 

constitucional, a partir de uma série de construções teóricas. É inegável a influência do direito 

francês, alemão e italiano na formação do direito administrativo brasileiro, no entanto, as 

origens do direito administrativo remontam fins do século XVIII e o início do século XIX.  

O período medieval não logrou êxito em construir um direito administrativo, 

principalmente devido sua forte vinculação à figura do monarca e a extrema imobilidade 

propiciada pelas instituições que dominavam o período. Segundo Di Pietro, a elaboração do 

Direito Administrativo como ramo independente se deu apenas com a criação de um direito 

constitucional, o que somente ganhou força com a formação de um Direito Moderno. 

Segundo a mesma autora, o conceito de Estado de Direito se formou a partir da 

estruturação de princípios como: o da legalidade e da separação de poderes. Evidente que a 

Revolução Francesa teve grande impacto na construção destes conceitos, ao passo que alguns 

teóricos afirmam que o Direito Administrativo é uma construção exclusiva da Revolução 

Francesa. 

Todavia, não há que se afirmar que o Direito Administrativo seja de uso reservado do 

direito francês, mas ele se transfigurou de diversas formas em diversos países, se adequando 

as características sociais, culturais e econômicas do lugar.  

Embora, tenha se embebido das fartas contribuições oriundas do direito francês, o 

direito administrativo brasileiro se forjou principalmente através da criação de cátedras nas 

primeiras instituições de ensino superior em terras brasileiras. De acordo com Zanella Di 

Pietro, a constitucionalização de nosso país, gerou o desenvolvimento da máquina estatal, a 

geração de novas pessoas jurídicas, além do crescimento vertiginoso do número de servidores 

públicos.
1
 

A teoria dos contratos administrativos também foi herança do direito francês, cuja 

noção foi tratada nos acórdãos do Conselho de Estado e praticamente vemos uma 

reverberação dos conceitos franceses no direito administrativo brasileiro. Nas palavras de 

Menezes de Almeida citado por D’Albuquerque, no início do século XX, se começa a fazer 

                                                           
1
  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 21. 



distinção dos contratos, percebendo-se a natureza contratual das relações, inclusive daquelas 

que envolvem as necessidades de bens e serviços do Estado.
2
 

O Direito Privado pode ser utilizado subsidiariamente nas relações que envolve a 

Administração Pública, para tanto o legislador se acresceu de princípios para proteger as 

relações contratuais e aqueles que fazem parte desta, visando compreender a influência da 

principiologia adotada nos contratos de direitos privado que também podem possuir a 

Administração Pública como parte contratual, tratamos desta temática num primeiro capítulo 

deste trabalho. 

01 – OS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E A SUPREMACIA DO INTERESSE 

PÚBLICO 

 

Inicialmente, poderíamos afirmar somente que os contratos administrativos são 

aqueles celebrados pela Administração Pública, sob a égide seja do direito público, seja do 

direito privado, no entanto, a administrativista Di Pietro vai além, afirmando que “a 

expressão contrato administrativo é reservada para designar tão somente os ajustes que a 

Administração, nessa qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou 

privadas, para a consecução de fins públicos, segundo regime jurídico de direito público.”
3
 

Segundo Hely Lopes Meirelles, o contrato administrativo “é o ajuste que a 

Administração Pública, agindo nessa qualidade, firma com particular ou outra entidade 

administrativa para a consecução de objetivos de interesse público, nas condições 

estabelecidas pela própria Administração”.
4
 

Ambos os conceitos possuem em comum, o fato da posição privilegiada da 

Administração com a finalidade de alcançar interesses públicos, no entanto, foi José dos 

Santos Carvalho Filho, o responsável por nos conceder o conceito mais encerrado e claro, 

quando diz que o contrato administrativo é “o ajuste firmado entre a Administração Pública e 

um particular, regulado basicamente pelo direito público, e tendo por objeto uma atividade 

que, de alguma forma, traduza interesse público”.
5
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O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.666/93 que instituiu normas para licitações e 

os contratos da Administração Pública definiu contrato da seguinte maneira: “considera-se 

contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 

particulares, em que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação 

de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada”.
6
 

A maturação do conceito de contrato administrativo que floresceu na Lei nº 8.666/93 

foi gradativa e surgiu no Direito francês, a partir do Conselho de Estado da França, que se viu 

com duas problemáticas a serem trabalhadas, segundo Bandeira de Mello
7
: 

1. Quais poderes são próprios aos contratos administrativos; 

2. E quando se deve considerar um contrato administrativo. 

A supremacia do interesse público sob os direitos individuais deram contorno ao 

contrato administrativo, figurando como um dos princípios basilares regentes não apenas dos 

contratos administrativos, mas quaisquer relações que possuam a Administração Pública 

como parte. Fundamentada na supremacia do interesse público vários são os desdobramentos 

acarretados ao terceiro que realize contrato com a res pública. 

O jurista Bandeira de Mello ainda elenca três requisitos para definir um contrato 

administrativo, são eles: ser nomeado legalmente como contrato administrativo; A realização 

de serviço público se constituir como objeto principal da relação jurídica; A existência de 

cláusulas exorbitantes.
8
 

Quanto ao primeiro requisito, podemos afirmar o imperioso acerto da legislação 

brasileira ao definir o que seria um contrato administrativo.  A execução de serviço público 

como segundo requisito poderia descaracterizar a existência de contrato administrativo, 

somente se virmos à terminologia “serviço público” de uma forma restritiva, afinal, por 

exemplo, mesmo a aquisição de insumos para uma escola, implica numa realização de serviço 

público para atender ao interesse público. 

Já o professor Hely Lopes Meirelles, compreende que àquilo que caracteriza 

precipuamente a existência de um contrato administrativo não é o objeto, pois ele poderá ser 

de igual teor em contratos privados, não é o objetivo final ou o interesse público resguardado, 
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já que estes são comuns, não apenas em contratos administrativos, mas a distinção principal 

está na participação da Administração Pública usando de normas de Direito privado e atuando 

publicae utilitatis causa, ou seja, em prol de uma causa de utilidade pública.  

A existência de cláusulas exorbitantes também se constitui requisito para classificação 

de um contrato como de espécie administrativo, assim, conceituaríamos cláusulas exorbitantes 

como aquelas que extrapolariam limites no direito privado, gerando até sua nulidade. As 

cláusulas exorbitantes estabelecem uma superioridade nas relações contratuais travadas entre 

terceiros e Administração Pública, assim, sua inexistência colocaria a Administração em 

situação comum em nível contratual, desta forma, não falaríamos em contratos 

administrativos. Daí, sua presença ser tão importante para a caracterização dos contratos em 

que a Administração é suprema contratualmente.
9
  

Antes que possamos ter como certa a existência dos contratos administrativos, Zanella 

Di Pietro faz um esclarecimento importante, afinal, não há uma corrente unifica sobre os 

contratos administrativos. Uma primeira, nega que estes existam; uma segunda corrente, 

afirma que todos os contratos realizados pela Administração são tidos como contratos 

administrativos, enquanto uma terceira corrente trata os contratos administrativos como 

espécie do gênero contrato. 

Destacamos a fala do jurista Bandeira de Mello acerca da terminologia da palavra 

contrato, entendendo o contrato como um acordo de vontades entre a Administração Pública e 

terceiros, também temos que sopesar que lhe é própria as cláusulas exorbitantes, que aludem 

ao Estado, neste caso como parte jurídica, uma posição privilegiada, daí as palavras do jurista: 

É de notar que as prerrogativas em pauta colocam o “contrato” à mercê de uma das 

partes, tanto no que atina à continuidade quanto, dentro de certos limites, no que 

respeita às condições relativas à prestação devida pelo particular. Daí, que 

subvertem profundamente a noção de contrato encontradiça na teoria geral do 

Direito, autorizando a questionar se ainda seria o caso de usar com propriedade esta 

titulação. A qualificação “administrativo” aposta à palavra “contrato” parece, no 

caso, ter o condão de modificar o próprio sentido substantivo.
10

 

Apesar da magistral fala do autor, ainda usamos usualmente a terminologia crendo que 

ainda pode ser considerada a melhor forma de diferenciação dos contratos regidos em sua 

plenitude pelo Direito Privado daqueles que são regidos em conformidade pelos ditames da 

Administração Pública. 
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Tanto a jurisprudência como a doutrina nacional acerca do tema “contrato 

administrativo” vem aceitando o uso do termo, embora, vejamos que é perceptível que a 

relação mesmo “contratual” entre Administração Pública e terceiros que com ela contratam é 

de clara subordinação aos seus ditames, considerando o fato que os poderes administrativos 

são unilaterais e próprios da Administração, prerrogativas inquestionáveis sob um terceiro. 

Bandeira de Mello é aquele que nos propicia o melhor levante histórico acerca dos 

contratos administrativos, realizando primeiramente a distinção entre contrato administrativo 

e contratos de Direito Privado da Administração. Segundo Mello, os contratos de Direito 

Privado da Administração se regem pelo Direito Privado, enquanto os contratos 

administrativos são regidos pelo Direito Administrativo. 

O professor Doutor Marçal Justen Filho foi mais categórico ao classificar e diferenciar 

de maneira mais precisa os contratos administrativos daqueles que não o são. O jurista 

curitibano apresentou a seguinte resolução quanto à diferenciação de contratos: afirmando que 

o uso do vocábulo contrato administrativo exige cautela, o mesmo apresentou um quadro para 

melhor compreensão, onde consta os contratos administrativos em sentido amplo e em seu 

interior, surgem os acordos de vontade da Administração; os contratos administrativos em 

sentido restrito e os contratos de direito privado. 

Marçal Justen Filho define contrato administrativo como “o acordo de vontade 

destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações, tal como facultado 

legislativamente e em que pelo menos uma das partes atua no exercício da função 

administrativa”.
11

 Acordo de vontade pressupõe unidade de vontades, quanto à destinação 

deste acordo devemos estar cientes que o contrato administrativo gera obrigações e direitos, 

ao passo que existe uma norma legal que as vincula. A função administrativa nomeada pelo 

jurista não implica propriamente na participação ativa do Estado, mas que exista uma 

qualidade jurídica vigente. 

 Os acordos de vontade da Administração Pública são aqueles que não buscam 

satisfazer, diretamente ou de forma simultânea, uma necessidade do ente administrativo ou de 

seus membros. Desta maneira, são ferramentas que regulam determinadas situações e não 

representariam necessariamente a ausência de direitos e obrigações para ambas as partes. 

Convênios públicos, contratos de consórcio públicos, contratos de programa, contratos 

de rateio, contratos de gestão, termos de parcerias, contratos de fomento e termos de 

ajustamentos de conduta (TAC) são os exemplos mais comuns de acordos de vontade da 
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Administração Pública e possuem como uma das características a não existência de intuito 

lucrativo. 

Nos remetemos a partir daqui ao contrato administrativo propriamente dito, ou 

contrato administrativo em sentido restrito, cujas características são fundamentais para a sua 

definição e utilização correta, àquele contrato que foi definido da seguinte forma por Marçal 

Justen Filho: “o contrato administrativo em sentido restrito é um acordo de vontade para 

constituir relação jurídica destinada ou a satisfazer de modo direto necessidades da 

Administração Pública ou a delegar a um particular o exercício de competências públicas”.
12

 

Encerramos com este conceito, o elencar de definições doutrinárias acerca do contrato 

administrativo. 

O renomado Hely Lopes Meirelles afirma ainda que os contratos administrativos 

podem ser classificados como: contratos de colaboração ou contratos de delegação. Os 

contratos de colaboração são aqueles que particular se obriga a fornecer algum bem ou prestar 

algum serviço, enquanto nos contratos de delegação, a Administração Pública confere algum 

beneficio para terceiro, a fim de que este cumpra certa obrigação. 

Nos centramos nos contratos administrativos de colaboração, pois são aqueles mais 

comuns e dizem respeito a compras, bens, prestações de serviços ou alienações. Ainda 

segundo o teórico Marçal Justen Filho, “o contrato administrativo de colaboração é a espécie 

de contrato administrativo em sentido restrito em que as prestações são executadas em 

proveito direto e imediato das próprias partes contratantes”.
13

  

Os vários conceitos trazidos por teóricos acerca do contrato administrativo apenas nos 

dão uma vaga ideia, mas é por meio da constituição de normas próprias e procedimentais que 

é possível compreendermos a importância deste instituto para a legislação brasileira. Desta 

forma, partimos para uma análise do escopo que o Direito positivo nos apresenta acerca dos 

contratos administrativos. 

02 - DIREITO POSITIVO: NORMAS CONSTITUCIONAIS E A LEI Nº 8.666/93 

 

A Constituição Federal de 1988 se propôs a tratar dos contratos em sua redação, e o 

fez de forma indireta, por intermédio do art. 22 que trata das competências legislativas da 
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União, especificamente no inciso XXVII, ao salientar a competência privativa da União ao 

legislar sobre as normas gerais de licitação e contratação.
14

 

Ou seja, é de competência da União legislar privativamente sobre normas gerais de 

contratação e a matéria relativa que antes era de competência dos entes políticos, foi 

distribuída entre Estados e Municípios, com a União legislando sobre normas de cunho geral 

e os Estados legislando normas de caráter específico. 

A omissão do texto anterior acerca do assunto gerou debate acerca da competência da 

União em legislar sobre a temática em relação a Estados e Municípios, no entanto, através do 

texto ora citado diluiu-se quaisquer dúvidas.  

A partir daí, surge a Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 que estatuiu normas para 

licitações e contratos, no entanto, esta norma exorbitou conforme as palavras de Zanella Di 

Pietro sua competência legislativa ao fixar normas que abrangeram todas as escalas 

governamentais, sem diferenciar normas gerais de normas específicas, usadas 

suplementarmente.  

O artigo 1º da referida lei instituiu que esta tratava de normas gerais, se subordinando 

a elas todos os órgãos da administração direta, autarquias, fundos especiais, fundações 

públicas, empresas públicas sociedades de economia mista e outras entidades, conforme 

evidenciado pelo parágrafo único do artigo 1º do dispositivo. 

Salientamos que a norma elaborada diz respeito as normas de cunho geral, sendo de 

competência do Estado ou Município legislar sobre licitações e contratações, como o fez o 

Estado de São Paulo ao editar norma própria, Lei nº 6.544 de 22/11/1989, e assim também, o 

município de São Paulo elaborando a Lei nº 13.278 de 07/01/2002. 

 Usamos as palavras de José Carvalho dos Santos Filho para frisar as dificuldades 

ocorridas nos Municípios e Estados, quando salienta a concessão conferida para as demais 

entidades da federação na edição de normas específicas, ao passo que estas, preferem adotar 

de forma ampla a Lei nº 8.666/93.
15

 

A lei ordinária que surgiu na década de 90 trata de todos os contratos, disciplinando-os 

como contratos administrativos, cuidam também de contratos de concessão, permissão, 

locação, seguro e financiamento regidos pelo direito privado.  

Zanella Di Pietro esclarece que as normas contidas na lei ordinária de contratos e 

licitações que tratam de compra e alienação não suprimem o direito comum, mas estabelecem 

                                                           
14

 BRASIL. Constituição Federal. In: Vade Mecum Saraiva/obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a 

colaboração de Luiz Roberto Curia; Livia Céspedes e Juliana Nicolleti. 17ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 18. 
15

 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22ª ed. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009, p. 169. 



normas que destacam a necessidade de cumprimento de determinados atos para que se realize 

a contratação, por exemplo, a exigência de pesquisa mercadológica e o princípio da 

padronização na compra e a prévia avaliação e a demonstração de interesse público nas 

alienações.
16

 

Várias outras leis consubstanciam a Lei nº 8.666/93, por exemplo, podemos citar: Lei 

nº 10.520/2002, que disciplina o procedimento do pregão; Lei nº 12.232/2010, que trata de 

normas gerais para licitação e contratação de empresas ou agências de publicidade; Lei nº 

12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas; Lei nº 

12.598/2012, que leciona sobre normas especiais para contratação de sistemas de defesa, além 

de leis complementares ou decretos, como a lei complementar nº 123/2006 que dá preferência 

para micro e pequenas empresas na contratação com a Administração Pública e o Decreto nº 

7.174/2010, que trata da contratação de bens e serviços de informática e automação pelos 

órgãos e entidades da Administração Pública. 

    

03 – ANÁLISE DA CLÁUSULA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO 

NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

 

A exceptio non adimpleti contractus ou exceção do contrato não cumprido é 

disciplinada em nosso ordenamento jurídico pelos arts. 476 e 477 do Código Civil de 2002 e 

diz respeito à oportunidade que uma das partes possui de não cumprir com sua obrigação, 

caso a outra parte também não o faça. 

O legislador é enfático quando diz no art. 476 do C.C.: “Nos contratos bilaterais, 

nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da 

do outro”. Apesar da exceção do contrato não cumprido não possuir nenhuma maior 

desavença nos contratos de direito privado, é nos contratos de direito administrativo que 

surgem os questionamentos. 

Todavia, nos debruçamos sobre a origem deste instituto. Não há consenso doutrinário 

acerca da origem da exceptio non adimpleti contractus, mas segundo Lopes Apud Gagliano, a 

origem histórica do contrato é bastante controversa: 

Uma corrente é partidária de sua origem romana, de um modo nítido, enquanto 

outra, posto não desconheça que certas manifestações de reação defensiva por meio 

de uma especial forma de retentio fossem já conhecida dos romanos, todavia são de 

parecer que a sua estrutura jurídica, tal qual aparece no Direito moderno, é uma 

consequência da noção canônica a respeito da ideia de contrato, e que, no Direito 
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Romano, as circunstâncias que presidiam àquele direito não podiam favorecer a 

ideia de fides que se encontra como um elemento fundamental e intrínseco na 

exceptio non adimpleti contractus. Tais são as divergências que dividem os juristas 

em torno desse ponto delicado e histórico.
17

 

Desta maneira, permanece o entendimento que apesar da terminologia latina, foi o 

direito canônico que fundou as bases da exceção do contrato não cumprido. Afinal, foi no 

direito canônico que se estabeleceu a relação de interdependência entre as obrigações das 

partes e seu cumprimento. 

A bilateralidade dos contratos de direito privado prevêem perfeitamente a aplicação 

deste instituto, principalmente se considerando a relação de interdependência existente entre 

as prestações em contratos desta natureza, pois o cumprimento de uma obrigacioniza a outra 

parte ao adimplemento de sua prestação. 

A exceção do contrato não cumprido permite que a parte que não recebeu sua 

prestação devida a também não cumprir com o pactuado contratual, nas palavras de Almeida 

Costa Apud Farias e Rosenvald:  

exceptio non adimpleti contractus é a faculdade atribuída a qualquer das partes de 

um contrato bilateral, em que não haja prazos diferentes para a realização das 

prestações, de recusar a prestação a que se acha adstrita, enquanto a contraparte não 

efetuar a que lhe compete ou não oferece o seu cumprimento simultâneo.
18 

Vejamos que a característica de contrato bilateral, normalmente é núcleo dos conceitos 

encontrados na doutrina atual. Evidente que se a entrega das prestações é de forma simultânea 

ocorre a obrigatoriedade do cumprimento no mesmo momento, no entanto, as prestações são 

sucessivas, a parte que primeiramente deveria executar o ato de cumprimento não poderá 

alegar a exceção do contrato não cumprido. 

Neste mesmo vértice, Farias e Rosenvald dispõe que a aplicação da exceção do 

contrato não cumprido é clara devido a distinção existente entre os contratos bilaterais e 

unilaterais, pois somente nos contratos regidos pela bilateralidade que ocorrem prestações 

recíprocas e apenas neste há uma ligação entre as prestações, que os autores chamam de 

correspectividade e interdependência. 

Como se vê no caso, a jurisprudência é consenso ao analisar a exceção do contrato não 

cumprido e sua relação direta com a bilateralidade contratual, explicitando que ambas as 
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partes possuem direitos e deveres quanto à obrigação firmada.
19

 É valido ressaltar que o uso 

da exceção do contrato não cumprido não implica em resolução do contrato, mas um modo 

encontrado pelo legislador de pressionar a outra parte a cumprir a prestação estabelecida no 

contrato, sendo a resolução do contrato como alternativa última para a situação controversa. 

A exceção do contrato não cumprido é usada como meio para se alcançar o cumprido 

da obrigando forçando a parte inadimplente a cumprir com o acordado, mas não significa que 

a relação contratual é obrigatória para a parte em prejuízo, pode este rescindir o contrato, 

alegando descumprimento da parte inicial. 

Stolze enumera os elementos necessários para poder haver a aplicação da exceção do 

contrato não cumprido, são eles: a existência de um contrato bilateral; a demanda de uma das 

partes pelo cumprimento pactuado e o prévio descumprimento da prestação pela parte 

demandada. Assim, o contrato deverá ter característica bilateral, ou seja, com prestações 

recíprocas a serem cumpridas; ocorrência de descumprimento da obrigação por uma das 

partes para que, deste modo, a parte sobrepujada possa demandar contra o devedor.  

Excelente afirmação de Farias e Rosenvald, quando dizem que a exceção do contrato 

não cumprido não é uma forma de desconstituição da obrigação, mas um modo de oposição 

temporária à exigibilidade do cumprimento da obrigação.  

Segundo Machado e Inês, três são as possibilidades distintas de comportamento da 

parte em prejuízo: pode-se pleitear a resolução do contrato, em conjunto com indenização por 

perdas e danos; este contratante pode pleitear a adimplência da obrigação estabelecida pelo 

contrato, também em conjunto com a indenização por perdas e danos e por fim, pode-se não 

acionar o contratante inadimplente e, quando acionado para cumprir a obrigação que lhe 

incumbe, utilizar-se da exceção do contrato não cumprido.
20

 

A resolução poderá ser pleiteada pelo artigo 475 do Código Civil, além da 

possibilidade do contratante ajuizar causa contra a parte devedora alegando descumprimento 

total ou parcial da demanda apresentada.  

Atualmente, grande debate envolve a exceção do contrato não cumprido, devido a 

hipótese de haver restrições quanto ao seu uso, quando a evocação da cláusula solve et repete. 

Aduz este preceito que a cláusula da exceção do contrato não cumprido apenas poderá ser 

convocada quando a parte prejudicada, mesmo em posição vulnerável, decorrente das 

implicações do não cumprimento, realizar o cumprimento da prestação devida ao devedor que 

descumpriu primeiramente o acordado.  
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Neste prelúdio, a cláusula solve et repete prevê que o contratante realize a prestação 

que lhe é cabida, mesmo com o inadimplemento da outra. Firmado no princípio da autonomia 

da vontade, ao nosso viso, esta cláusula poderia ferir o princípio da boa-fé, ao passo que 

mesmo em situação de inadimplemento, a parte devedora poderá imprimir a outro o 

cumprimento de sua prestação. 

 

3.1. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO NOS CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

O princípio da continuidade do serviço público é princípio de direito constitucional, 

resguardado pelo art. 37 da Constituição Federal, no entanto, como poderíamos definir os 

serviços públicos considerados essenciais? A resposta para esta indagação pode ser 

encontrada, ao fazermos um paralelo com a Lei nº 7.783 de 28 de junho de 1989, conhecida 

como Lei de Greve. 

Esta Lei regula o direito de greve, além de definir as atividades consideradas como 

essenciais, conforme o art. 10, inciso II, da referida Lei, que preceitua: “São considerados 

serviços ou atividades essenciais: (...) II – assistência médica e hospitalar (...)”
21

 

Poderíamos usar como exemplo, o Hospital Regional Tarcísio Vasconcelos Maia, 

situada na cidade de Mossoró/RN, que atende toda a região do Oeste potiguar, sendo 

referência no atendimento de urgência e emergência. A unidade hospitalar possui atualmente 

106 leitos, além de 09 para Unidade de Terapia Intensiva e viveu recentemente durante os 

anos de 2010 a 2013 constantes ameaças de paralisação de diversas categorias que possuíam 

contratos de serviços com a Administração Pública decorrentes principalmente dos não 

pagamentos das parcelas previstas nos contratos celebrados entre as partes. 

Nossa Constituição não é perceptível quanto ao que seria serviço público de 

essencialidade, além disso, a Lei que trata da possibilidade de greve pelos servidores públicos, 

ainda permite um vasto entendimento do que seria assistência médica e hospitalar. A partir 

deste raciocínio toda assistência médica e hospitalar poderia ser considerada como serviço ou 

atividade essencial. 

A proteção aos serviços essenciais é um reflexo do princípio do interesse público, mas 

com ele não se confunde, por isso, aduz Bandeira de Mello: 
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ao se pensar em interesse público, pensa-se, habitualmente, em uma categoria 

contraposta à de interesse privado, individual, isto é, ao interesse pessoal de cada 

um. Acerta-se em dizer que se constitui no interesse do todo, ou seja, do próprio 

conjunto social, assim como acerta-se também em sublinhar que não se confunde 

com a somatória dos interesses individuais, peculiares de cada qual. Dizer isto, 

entretanto, é dizer muito pouco para compreender-se verdadeiramente o que é 

interesse público.
22

 

A lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, que trata do procedimento para processo 

administrativo na Administração Pública eleva o interesse público a categoria de princípio, 

vinculando os atos administrativos, ao dizer em seu artigo 2º: “A Administração Pública 

obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência”.
23

 

Assevera Carvalho Filho Apud Viegas acerca do interesse público: 

os bens e interesses públicos não pertencem à Administração nem a seus agentes. 

Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles velar em prol da coletividade, esta 

sim a verdadeira titular dos direitos e interesses públicos. A Administração não tem 

a livre disposição dos bens e interesses públicos, porque atua em nome de terceiros. 

Por essa razão é que os bens públicos só podem ser alienados na forma em que a lei 

dispuser.
24 

Daí se aplica a indisponibilidade dos interesses públicos pela própria Administração 

Pública, que não poderá valer-se dos bens e interesses públicos à seu cargo, mas como afirma 

o excelente administrativista Carvalho Filho os interesses públicos não estão sob o poder 

absoluto da Administração Pública, mas cabe a ela gerenciar, mantê-los, preservando para 

toda uma coletividade. 

Segundo Gasparini o uso deste princípio não significa um total desrespeito ao direito 

privado, pois a Administração Pública deve obedecer ao direito adquirido, a coisa julgada e ao 

ato jurídico perfeito. Além disso, o exercício da supremacia não pressupõe livre 

disponibilidade. Diogenes Gasparini dilui os questionamentos acerca do princípio da 

indisponibilidade da seguinte forma, explicitando que os bens, direitos, interesses e serviços 
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públicos não estão à livre disposição dos órgãos públicos, mas é o Estado o detentor desta 

disponibilidade, devendo guarda-los e aprimorá-los para a finalidade a que estão vinculados. 

Já Carvalho Filho
25

 afirma que o princípio da indisponibilidade não significa que a 

Administração pública poderá utilizar dos direitos que possui de qualquer maneira, 

principalmente, porque suas ações, comumente, dizem respeito a terceiros, uma coletividade, 

e o sua disposição somente poderá acontecer como previsto em lei. 

Defrontando o princípio da continuidade do serviço com a exceção do contrato não 

cumprido, temos uma séria problemática no ramo do direito administrativo. Considerando os 

renomados autores já destacados, há de se considerar que cada situação merece uma análise 

particular, não existe uma fórmula preparada para todas as situações que se apresentam no 

direito administrativo, principalmente esta em especial. 

A aplicação do princípio da continuidade do serviço público frente a uma greve de 

servidores já é previsível legalmente, já se assentou que mesmo nos movimentos grevistas, é 

precípua a continuidade dos serviços públicos considerados essenciais. Assim, decidiu o 

Desembargador Federal Carlos Moreira Alves em julgamento do TRF 01 pela Sexta Turma, 

destacando que o movimento paredista não pode se sobrepor aos serviços públicos 

considerados essenciais, sendo dever da Administração Pública sua manutenção.
26

 

Os interesses públicos podem ser classificados como interesses primários e interesses 

secundários, todos sob a tutela do Estado, no entanto, esta diferenciação é válida. Assinala 

Luís Roberto Barroso: 

que o interesse público primário é a razão de ser do Estado e sintetiza-se nos fins 

que cabe a ele promover: justiça, segurança e bem-estar social. Estes são os 

interesses de toda a sociedade. O interesse público secundário é o da pessoa 

jurídica de direito público que seja parte em uma determinada relação jurídica 

– quer se trate da União, do Estado-membro, do Município ou das suas 

autarquias. Em ampla medida, pode ser identificado como o interesse do erário, 

que é o de maximizar a arrecadação e minimizar as despesas. Assinala o autor 

que decorre dessa distinção a conformação constitucional das esferas de atuação do 

Ministério Público e da Advocacia Pública. Ao primeiro cabe a defesa do interesse 

público primário; à segunda, a do interesse público secundário. Acrescenta ainda 

que, naturalmente, em nenhuma hipótese será legítimo sacrificar o interesse público 

primário com o objetivo de satisfazer o secundário. (grifo nosso) 

Comumente se utiliza as cláusulas exorbitantes já discutidas com o fim de satisfazer 

não interesses primários, mas interesses secundários, ou seja,  com o objetivo de potencializar 
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as arrecadações do erário público. Assim, é o interesse primário àquele que cabe a 

Administração proteger, enquanto o interesse secundário não pode ser esquecido, mas é de 

atividade funcional do Ministério Público proteger a Administração Pública de qualquer ação 

que possa onerar seus cofres públicos. 

 Tendo em vista, o princípio do interesse público, não caberia contra a Administração 

Pública a cláusula solve et repete, a chamada cláusula do pague e depois reclame. 

Representaria o seguinte: mesmo quando a outra parte não cumpre sua prestação, a parte 

atingida renunciaria o direito a exceção do contrato não cumprido, para apenas 

posteriormente, solicita o adimplemento de uma obrigação. 

O risco é sobremodo grande, pois a parte que realizasse o cumprimento de sua 

obrigação, mesmo sem o da outra, estaria inflingindo a lógica, pois caso a parte devedora 

inicialmente contratada mesmo assim, não realizasse o cumprimento de sua parte 

obrigacional, tendo o outro adimplido mesmo com o trabalho, podemos dizer que o prejuízo 

seria duplo.   

Assim, a cláusula solve et repete está baseada no princípio da autonomia da vontade, 

que disciplina que as partes tem liberdade para contratar com quem quer que seja, desde que o 

faça de forma legal.  

Usualmente, a exceção do contrato não cumprido não pode ser utilizada contra a 

Administração pública, tendo em vista a continuidade do serviço público. Entende-se como 

serviço público aquele que é essencial para a sociedade, que ocorrendo paralisação poderá 

acarretar sérios prejuízos para a população. 

Todavia, com a Lei nº 8.666/93 se vislumbrou um novo cenário. Apesar da exceção do 

contrato não cumprido não poder ser utilizado em sua plenitude pelo particular contra a 

Administração, viu-se uma mudança considerável decorrente da legislação ordinária. 

Primeiramente, é sabido que normalmente a prestação devida à Administração Pública não se 

constitui em bens, móveis, ou qualquer outro gênero, mas um pagamento habitual previsto no 

contrato.  

Pagamento este, que possibilita que o contratado possa continuar prestando o serviço 

que foi contratado para prestar. A ausência de pagamento por parte da Administração, muitas 

vezes, causa enorme encargo ao contratado, impedindo que este possa adimplir com sua 

obrigação pactuada. 

Alarmamente é a situação quando o serviço prestado pelo contratado é de enorme 

interesse público como o serviço relacionado à saúde, educação ou segurança, áreas já 

deficitárias em nossa sociedade brasileira. Daí, a importância do princípio da continuidade do 



serviço na Administração, vedando ao contratado paralisar suas atividades em decorrência do 

inadimplemento da Administração. 

No entanto, como diz Bandeira de Mello citado por Carvalho Filho, não é raro que o 

princípio da continuidade do serviço público não seja fundamental na relação contratual entre 

Administração e contratado, nestes casos, ao nosso ver, a aplicação da exceção do contrato 

não cumprido seria possível.  

Amiúde não dá espaços para a má-fé de possíveis contratados pela Administração, não 

quis o legislador assim. No entanto, já ocorre uma atenuação da inoponibilidade da exceção 

do contrato não cumprido contra a Administração Pública nos casos que seu inadimplemento 

gera enormes prejuízos ao contratado. Assim, preceitua o art. 78, inciso XV, que trata da 

inexecução e revisão dos contratos administrativos, ao afirmar que o atraso superior a 90 

(noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de contratos, já 

recebidos ou executados, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do 

cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação.
27

 

Este inciso permitiu que o contratado em caso de inadimplemento da Administração 

nos devidos pagamentos por prazo superior a 90 dias, suspendesse o cumprimento de suas 

obrigações até a resolução da situação. Porém, impossível não memorar inúmeras situações 

que a paralisação de um serviço que necessita de continuidade feriria bruscamente o princípio 

da dignidade da pessoa humana, que também deve ser preservado na relação contratual, 

mesmo quando não envolve as partes, mas indiretamente, atinge terceiros, que dependem do 

sucesso da relação contratual. 

Mesmo nestes casos, a jurisprudência primou pelo novo dispositivo, por exemplo, em 

contrato de fornecimento de alimentos a pacientes em leitos hospitalares, temos a seguinte 

decisão da Ministra Eliane Calmon pela Segunda Turma, que tratou do atraso no pagamento 

por mais de 90 dias pela Administração Pública em contrato de prestação de serviço de 

fornecimento de alimentação a pacientes,  destacando que com o advento da Lei 8.666/93, não 

tem mais sentido a discussão doutrinária sobre o cabimento ou não da inoponibilidade da 

exceptio non adimpleti contractus contra a Administração, ante o teor do art. 78, XV, do 

referido diploma legal.
28
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A legislação dá ao contratado a permissão necessária para agir licitamente 

suspendendo os serviços prestados em caso de inadimplemento da Administração Pública, 

não há mais que se falar em inoponibilidade da exceção do contrato não cumprido em face da 

Administração. 

Apesar disso, concordamos com a publicista Zanella Di Pietro quando diz:  

No direito administrativo o particular não pode interromper a execução do contrato, 

em decorrência dos princípios da continuidade do serviço público e da supremacia 

do interesse público sobre o particular; em regra, o que ele deve fazer é requerer, 

administrativa ou judicialmente, a rescisão do contrato e pagamento de perdas e 

danos, dando a continuidade à sua execução, até que obtenha ordem da autoridade 

competente (administrativa ou judicial) para paralisá-lo.
29 

Neste desiderato, consideremos duas possibilidades: na primeira, a atividade do 

contratado não seria envolvida pelo princípio da continuidade do serviço público, nesta 

situação este ultrapassado os 90 (noventa) dias de não pagamento poderia suspender as 

atividades; no entanto, num segundo caso, onde a descontinuidade do serviço geraria enorme 

prejuízo para a Administração e terceiros, paralisação só seria possível após a ordem da 

autoridade competente como assinala Di Pietro. A administrativista possui posição diversa da 

ministra Eliane Calmon que pretende a paralisação sem necessidade de ajuizamento de causa. 

Embora, percebamos que a doutrina é já se encontra uníssona acerta da temática, 

existe sérios problemas de aplicabilidade e eficácia real deste dispositivo, sendo descumprido 

por ambas as partes. Vejamos que numa análise de contratos administrativos, não raramente 

se omitem as cláusulas exorbitantes, a fim de não repelir o licitante ou possível contratado. 

Ao passo que podemos, muitas vezes, encontrar grosseiras omissões contratuais, que 

permitem que ambas as partes ajam segundo os seus interesses. 

A discussão inicial acerca do princípio da continuidade do serviço é fundamental para 

que observemos o peso dos contratos administrativos na sociedade, pois praticamente todas as 

relações contratuais elaboradas entre terceiro e Administração possuem como principal 

interessado, a sociedade, em geral, independentemente, de cor, raça, sexo e religião. 

Em situações extremas não se resguarda somente o princípio da supremacia do 

interesse público ou o princípio da continuidade do serviço público, mas o princípio da 

dignidade da pessoa humana, daquele aluno, mulher ou usuário do serviço de saúde, que 

necessita do cumprimento da obrigação do contratado para que possa ter atingido o seu 

mínimo existencial. 
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Em unidades hospitalares ou mesmo, em estabelecimentos carcerários, o 

descumprimento de uma prestação contratual, não apenas geraria prejuízo contratual para a 

Administração Pública, mas ainda poderia acarretar grandes danos para a sociedade, inclusive 

como o óbito de usuários. 

Desta maneira, o atendimento a demanda apresentada representa o cumprimento de 

uma obrigação que vai além de fatores contratuais e políticos, podendo significar o óbito ou 

agravamento da saúde de um terceiro que embora não esteja envolvido diretamente na relação 

de contrato, participa indiretamente.  



CONCLUSÃO 

 

O anseio inicial deste trabalho era buscar as razões para a inoponibilidade da exceção 

do contrato não comprido contra a Administração Pública, valendo-se dos princípios 

existentes que permitem esta cláusula como de privilegio em face à Administração, no 

entanto, percebemos que a doutrina vem trazendo novos questionamentos acerca do uso da 

exceptio nos contratos administrativos, inclusive relativizando este princípio. 

Além disso, também realizamos uma análise do princípio da continuidade do serviço 

público, principalmente àqueles que podem ser considerados essenciais, àqueles que lidam 

diretamente com a vida e morte do usuário do serviço. Percebamos que nem todos os 

contratos administrativos necessariamente são imbuídos do princípio da continuidade do 

serviço público, mas todo serviço essencial é revestido pela necessidade precípua de 

continuidade. 

Deste modo, um atraso no pagamento de 90 dias pela Administração Pública, como 

previsto em nossa legislação, pode ocasionar para o contratado um enorme dispêndio, assim, 

coadnuamos com o pensamento de autores como Carvalho Filho quando diz que “em 

situações especiais, se o prejudicado, mesmo antes desse prazo, ficar impedido de dar 

continuidade ao contrato por força da falta de pagamento, tem ele direito à rescisão do 

contrato com culpa da Administração. Fora daí, é admitir-se a ruína do contratado por falta 

contratual imputada à outra parte, o que parece ser inteiramente iníquo ou injurídico”.
30

 

Contudo, é válido salientar a extrema necessidade de comunicação do contratado à 

Administração Pública, para que nem esta, tampouco, a pessoa jurídica possam ser ainda mais 

prejudicadas com o fim da relação contratual. Além do que, consideremos que comumente os 

contratos administrativos envolvem interesses primários que precisam ser tutelados em face 

das adversidades e desequilíbrios existentes no meio empresarial. 
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