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RESUMO 

 

 

O objeto do trabalho consiste em analisar, através do estudo doutrinário e jurisprudencial, o 

controle jurisdicional da discricionariedade administrativa nas licitações públicas, sobretudo 

com base nos aspectos gerais dos procedimentos licitatórios, na instrumentalidade dos 

princípios administrativos, nos conceitos referentes ao poder discricionário e ao mérito 

administrativo e nos parâmetros de controle jurisdicional nos certames. Apesar de o agente 

público possuir certa margem de liberdade na sua atuação, ao praticar um ato discricionário, 

essa liberdade não é irrestrita, sendo necessário o estudo de seus limites. Os poderes 

conferidos ao administrador público são instrumentos necessários para o alcance do interesse 

público. O agente público deve atuar dentro dos limites estabelecidos pelas normas jurídicas, 

as quais abrangem os princípios e as leis. A doutrina e a jurisprudência mais modernas vêm 

admitindo o controle também dos elementos não vinculados dos atos administrativos 

discricionários, com base nos princípios implícitos e explícitos que norteiam a atividade da 

Administração Pública. É necessário que seja realizado um controle efetivo do Poder 

Judiciário sobre a atuação discricionária dos procedimentos licitatórios, tendo em vista que 

estes envolvem interesses e recursos públicos. O mérito administrativo dos atos praticados em 

um procedimento licitatório pode ser apreciado pelo Poder Judiciário a fim de verificar se 

houve arbitrariedade ou desvio dos limites à discricionariedade. 
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ABSTRACT 

 

 

The object of the study was to examine, through the study of doctrine and case law, the 

judicial review of administrative discretion in public bids, especially based on the general 

aspects of the public bids, the instrumentality of administrative principles, concepts relating to 

discretion and administrative merit and judicial control parameters. Despite the civil servant 

has a certain degree of freedom in their actions, to practice a discretionary act, this freedom is 

not unrestricted, being necessary to study their limits. The powers of the administrator are a 

necessary tool for achieving public purpose. The public official should act within the limits 

established by the principles and laws. Nowadays, the modern doctrine and the case law also 

accept the control of the discretionary elements of discretionary administrative acts, based on 

implicit and explicit principles that guide the activity of the Public Administration. It needs to 

be made an effective control of the judiciary on the discretionary actions in public bids, 

because they involve public interests and public resources. The merits of administrative acts 

performed in public bids can be analyzed by the judiciary in order to check if there was 

arbitrariness or abuse of the discretion. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar os conceitos gerais e os princípios 

relacionados às licitações públicas, à discricionariedade e ao controle jurisdicional, bem como 

analisar a possibilidade, a amplitude e os limites do controle jurisdicional da 

discricionariedade administrativa nos procedimentos licitatórios, de forma a garantir o 

respeito à supremacia do interesse público e aos princípios que regem os procedimentos 

licitatórios, porém sem atentar contra o princípio da separação dos poderes. 

O agente público, ao praticar um ato administrativo discricionário, possui certa 

margem de liberdade na sua atuação, de acordo com os critérios de conveniência e 

oportunidade, pois a lei não determina todos os elementos do ato. Contudo, é necessário o 

estudo dos limites dessa margem de escolha do agente, considerando que o poder 

discricionário não é irrestrito. 

Os poderes que o administrador público exerce, os quais são instrumentos 

necessários para o alcance do interesse público, são regrados pelo ordenamento jurídico 

vigente, não podendo o agente ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena 

de ilegalidade. 

O presente estudo se restringirá ao controle jurisdicional exercido sobre os atos 

administrativos discricionários de licitações públicas, com base no aspecto instrumental dos 

princípios administrativos e nos parâmetros de controle da discricionariedade nos 

procedimentos licitatórios. 

Em virtude da indisponibilidade do interesse público, a Administração Pública 

não possui ampla liberdade ao contratar, diferentemente do que ocorre com os particulares. 

Destarte, os certames licitatórios buscam impedir que a Administração Pública desvie-se do 

interesse público ao contratar. 

Contudo, hodiernamente, notícias sobre a verificação de abusos e irregularidades 

em certames licitatórios são frequentes e desacreditam o Poder Público perante a sociedade. 

As licitações públicas têm por finalidade a seleção da proposta mais vantajosa para o interesse 

público, de forma que as referidas irregularidades devem reprimidas com eficácia. 

A utilização do dinheiro público deve ser realizada de forma adequada, sem 

desviar-se do interesse coletivo, dos princípios administrativos e da finalidade prevista em lei. 
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Dessa forma, o tema dessa pesquisa é relevante diante da necessidade de que seja 

realizado um controle efetivo do Poder Judiciário sobre os procedimentos licitatórios, tendo 

em vista que estes envolvem interesses e recursos públicos. 

Apesar de a doutrina mais clássica defender que apenas os elementos vinculados 

dos atos administrativos discricionários podem ser objeto de controle, a doutrina mais 

moderna vem admitindo também o controle dos elementos não vinculados, com base nos 

princípios implícitos e explícitos que norteiam o regime jurídico administrativo. 

Dessa forma, busca-se realizar uma pesquisa monográfica com o intuito de 

analisar a possibilidade da realização de controle jurisdicional em caso de utilização indevida 

do poder discricionário em procedimentos licitatórios, bem como a amplitude e os limites 

desse controle. 

A metodologia utilizada na realização desse trabalho é do tipo bibliográfica, 

legislativa e jurisprudencial, buscando-se estudar o tema a partir da análise de referenciais 

teóricos de livros, dissertação e artigo científico, bem como da análise da legislação em 

vigência e de decisões jurisprudenciais, notadamente do Superior Tribunal de Justiça. 
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1 ASPECTOS GERAIS DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

Para alcançar o interesse público e exercer suas atividades, a Administração 

Pública precisa utilizar-se de bens e serviços de terceiros, necessitando celebrar contratos para 

realização de obras, serviços, compras, alienações, concessões, permissões e locações. 

Todavia, em virtude da indisponibilidade do interesse público, a Administração 

Pública não possui ampla liberdade ao realizar a celebração de contratos, ao contrário do que 

ocorre com os particulares. 

Destarte, a escolha das pessoas a serem contratadas não pode se dar livremente ao 

alvedrio dos agentes públicos, pois, caso assim fosse, haveria risco de arbitrariedade e de 

escolhas indevidas, razão pela qual a legislação brasileira impõe o dever de licitar.  

A licitação busca evitar que a Administração Pública desvie-se do interesse 

coletivo ao contratar, tendo em vista que permite que várias pessoas ofereçam suas propostas 

e concorram em igualdade de condições, bem como proporciona à Administração a 

oportunidade de selecionar a proposta mais vantajosa, com menores custos e maiores 

benefícios. 

O art. 37, XXI da Constituição vigente enuncia o princípio da obrigatoriedade de 

licitação, determinando que, ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 

serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública.  

Ademais, o art. 175 da Constituição Federal também impõe o dever de licitar em 

caso de contratação de concessão ou permissão de prestação de serviço público. 

 

1.1 Natureza jurídica e conceito 

 

José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 226) ressalta a natureza jurídica das 

licitações públicas como sendo a de um procedimento administrativo com fim seletivo, uma 

vez que é necessária uma sequência de atividades da Administração e dos interessados, 

devidamente formalizadas, para que se chegue ao objetivo desejado. Aduz ainda que é um 

procedimento vinculado, no sentido de que, fixada suas regras, ao administrador cabe 

observá-las rigorosamente. 

Marçal Justen Filho (2010, p. 427) assim define a licitação pública: 
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A licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato 

administrativo prévio, que determina critérios objetivos de seleção da proposta de 

contratação mais vantajosa, com observância do princípio da isonomia, conduzido 

por um órgão dotado de competência específica. 

 

Assim, a licitação pública consiste em um procedimento administrativo prévio à 

contratação, o qual busca convocar interessados em contratar com o Poder Público, bem como 

selecionar a melhor proposta para a Administração Pública e aos entes por ela controlados, 

com base em parâmetros anteriormente estabelecidos, garantindo igualdade de condições a 

todos os participantes. 

Ademais, deve atender aos interesses da Administração Pública, bem como 

respeitar os princípios administrativos. 

 

1.2 A legislação sobre licitação 

 

A competência para editar normas gerais sobre licitação é privativa da União, 

conforme preceitua o art. 22, XXVII, da Constituição Federal. 

No âmbito federal, a matéria é regida principalmente pela Lei nº 8.666/93, que 

dispõe sobre normas gerais para licitações e contratos da Administração Pública. 

Além da Lei nº 8.666/93, considerada o Estatuto geral das licitações, a Lei nº 

8.987/95, que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços e obras públicas, a Lei nº 

10.520/02, que disciplina sobre a modalidade de licitação pregão para aquisição de bens e 

serviços comuns, a Lei nº 11.079/04, que dispõe sobre parcerias público-privadas, a Lei 

Complementar nº 123/06, que concede alguns benefícios às microempresas e empresas de 

pequeno porte em certames licitatórios, e a Lei nº 12.462/11, que institui o Regime 

Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), constituem as normas gerais que regem as 

licitações públicas no Brasil. 

Normas gerais são os preceitos que dispõem sobre os princípios, os fundamentos, 

as diretrizes, bem como os critérios básicos conformadores das leis que necessariamente terão 

de sucedê-las para completar a regência da matéria. Em regra, podem ser aplicadas 

uniformemente em todo país e são nacionalmente utilizadas (MARINELA, 2010, p. 316). 

Cumpre ressaltar que todos os entes federativos têm competência para legislar 

normas específicas sobre as suas licitações, desde que não contrariem as normas gerais 

estabelecidas pela União. 
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1.3 Fundamentos 

 

José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 231) ressalta que, quando foi concebido 

o procedimento de licitação, assentou-se o legislador em determinados fundamentos 

inspiradores, entre eles cita a moralidade administrativa e a igualdade de oportunidades. 

A moralidade administrativa é um princípio norteador da Administração Pública 

que está insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Em respeito a esse princípio, 

deve o agente público atuar com honestidade, lealdade e probidade. José dos Santos Carvalho 

Filho assim dispõe sobre a importância das licitações públicas para conservar a moralidade 

administrativa (2009, p. 231): 

 

A licitação veio prevenir eventuais condutas de improbidade por parte do 

administrador, algumas vezes curvados a acenos ilegítimos por parte de particulares, 

outras levados por sua própria deslealdade para com a Administração e a 

coletividade que representa. Daí a vedação que se lhe impõe, de optar por 

determinado particular. Seu dever é o de realizar o procedimento para que o contrato 

seja firmado com aquele que apresentar a melhor proposta. Nesse ponto, a 

moralidade administrativa se toca com o próprio princípio da impessoalidade, 

também insculpido no art. 37, caput, da Constituição, porque, quando o 

administrador não favorece este ou aquele interessado, está, ipso facto, dispensando 

tratamento impessoal a todos. 

 

Ademais, as licitações públicas fundamentam-se na isonomia, tendo em vista a 

necessidade de oferecer igualdade de oportunidade a todos que desejam contratar com o Poder 

Público, seja para prestar serviços, fornecer bens ou apresentar trabalho técnico, científico ou 

artístico. 

A competitividade é, pois, essencial aos procedimentos licitatórios, tendo em vista 

que se buscam as melhores condições de contratação, bem como garantir igualdade e 

impessoalidade na escolha da pessoa a ser contratada. 

 

1.4 Destinatários da licitação 

 

Inicialmente, conforme dispõe o art. 1º, parágrafo único da Lei nº 8.666/93, estão 

sujeitos ao procedimento licitatório os órgãos da Administração Direta, ou seja, a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

Cumpre ressaltar que estão abrangidos todos os órgãos administrativos da 

Administração Direta, inclusive os órgãos administrativos do Poder Legislativo, do Poder 



17 

 

 

 

Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público, conforme previsto no art. 117 da 

Lei nº 8.666/93. 

Ademais, subordinam-se ao regime da Lei de Licitações os fundos especiais. 

Também possuem o dever de licitar as pessoas jurídicas integrantes da Administração Pública 

Indireta, ou seja, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista.  

Todavia, ressalte-se que as empresas públicas e as sociedades de economia mista 

exploradoras de atividade econômica, no que concerne ao regime de licitação e contratos 

aplicável, passarão a ser regidas futuramente por lei que estabelecerá o seu estatuto jurídico, 

observados os princípios gerais que regem essas entidades, nos termos do art. 173, § 1º, III da 

Constituição Federal. Ocorre que os referidos entes exercem típica atividade econômica e 

necessitam de um estatuto próprio. 

Quanto às empresas públicas e as sociedades de economia mista prestadoras de 

serviços públicos, estas continuarão a ser regidas pela Lei nº 8.666/93. 

Outrossim, sujeitam-se às normas da Lei 8.666/93 as demais entidades 

controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Essas 

entidades não integram a Administração Pública, mas possuem vínculo com o Estado e 

realizam atividades de interesse deste. Como são responsáveis pela gestão de dinheiro público, 

submetem-se à prestação de contas perante o Tribunal de Contas e ao dever de licitar. 

 

1.5 Pressupostos 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 532-533) defende que a realização de 

um procedimento licitatório depende da existência de três pressupostos: pressuposto lógico, 

pressuposto jurídico e pressuposto fático. Sem qualquer deles, a ocorrência da licitação não 

atenderia às finalidades para as quais foi concebida. 

De acordo com o autor, o pressuposto lógico consiste na existência de uma 

pluralidade de objetos e de uma pluralidade de ofertantes. 

O pressuposto jurídico, por sua vez, significa dizer que, no caso concreto, a 

licitação constitui-se em meio apto para a Administração Pública alcançar o interesse 

pretendido. O autor afirma que há situações que embora seja logicamente possível realizar a 
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licitação, é ilógico em face do interesse jurídico a que se tem que atender. São situações que a 

legislação acolhe como casos de “dispensa” ou de “inexigibilidade” do certame licitatório. 

Por fim, Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 532-533) aduz que é 

pressuposto fático da licitação a existência de interessados em disputá-la, uma vez que, 

quando esse interesse não ocorre, não há como realizá-la. Para o autor, seria inviável, por 

exemplo, a abertura de um certame licitatório para obter o parecer de um jurista famoso ou 

uma cirurgia a ser efetuado por renomado especialista, pois nenhum dele prestar-se-ia a isto. 

 

1.6 Objeto 

 

A licitação possui como objeto imediato a seleção da melhor proposta para a 

Administração Pública. Já o objeto mediato é aquilo que se pretende contratar, ou seja, a 

realização de uma obra, a aquisição, alienação ou locação de um bem, ou a prestação de um 

serviço. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 534) assevera que objetos licitáveis 

são aqueles que podem ser fornecidos por mais de uma pessoa, tendo em vista que a licitação 

pressupõe concorrência entre os interessados em participar do procedimento. 

Nos casos em que o objeto mediato pretendido pela Administração Pública é 

singular e sem equivalente que possa substituí-lo, somente uma pessoa poderá ofertá-lo, o que 

torna inviável a realização de licitação. Ademais, nos casos em que há somente um fornecedor 

do objeto pretendido, apesar de existirem mais de um objeto equivalente, o certame licitatório 

também será inviável. 

 

1.7 Dispensa 

 

Apesar de impor o dever de licitar, a legislação brasileira prevê alguns casos 

específicos que não se coadunam com o certame licitatório e o seu processamento, permitindo 

que a Administração Pública deixe de realizar licitação antes de contratar obras, serviços, 

compras e alienações. 

Com efeito, art. 37, XXI da Constituição Federal impõe o princípio da 

obrigatoriedade de licitar, contudo ressalva os casos especificados na legislação. São as 

hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. 
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Nesse sentido, Marçal Justen Filho (2005, p. 227-228) afirma que a supremacia do 

interesse público fundamenta a exigência, como regra geral, de licitação prévia para as 

contratações da Administração Pública. No entanto, existem hipóteses em que a licitação 

formal seria impossível ou frustraria a realização adequada das funções estatais. Aduz o autor 

que, em razão disso, autoriza-se a Administração adotar um outro procedimento, em que 

formalidades são suprimidas ou substituídas por outras. 

Contudo, ressalta Marçal Justen Filho (2005, p. 228) que essa flexibilidade não foi 

adornada de discricionariedade, pois o próprio legislador determinou as hipóteses em que se 

aplicam os procedimentos simplificados, concluindo que a contratação direta não significa 

inaplicação dos princípios básicos que orientam a atuação administrativa nem se caracteriza 

uma livre atuação administrativa. 
1 

A dispensa consiste em um dos casos de não licitação, em que a Administração 

Pública pode contratar diretamente sem a necessidade de um certame licitatório prévio. As 

hipóteses de dispensa estão regulamentadas taxativamente no art. 17 (I e II) e no art. 24 (I a 

XXIV) da Lei 8.666/93. São casos em que a competição é viável e a licitação seria 

plenamente possível, mas, pela particularidade do caso, a lei expressamente dispensa a sua 

realização. 

Conforme preceitua José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 289), a licitação 

dispensável distingue-se da licitação dispensada. A licitação dispensada, prevista no art. 17 da 

Lei 8.666/93, que se refere a alguns casos de alienação de bens públicos, resta configurada 

quando a lei determina que o procedimento licitatório não deve ser realizado. Já a licitação 

dispensável, prevista no art. 24 da Lei 8.666/93, ocorre quando a licitação é plenamente 

possível, mas a lei estabelece a sua desnecessidade. 

Ressalte-se que a Lei 8.666/93, no art. 26, exige a justificação em casos de 

dispensa previstos nos parágrafos 2º e 4º do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, bem 

como em casos de inexigibilidade de licitação, exigindo a comunicação, dentro de 3 (três) 

dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 

(cinco) dias, como condição para eficácia dos atos. Os incisos I e II do art. 24 são hipóteses de 

dispensa de licitação em razão do valor do objeto a ser contratado, razão pela qual se justifica 

                                                           

1 Conforme entendimento do Tribunal de Contas da União, a dispensa de licitação, que tem caráter excepcional, 

é ato vinculado, não restando ao gestor qualquer margem de escolha para se afastar das hipóteses elencadas na 

Lei (Acórdão nº 540/2008 – Plenário. Processo: 008.881/2004-1. Relator: Ministro Guilherme Palmeira. Sessão 

em 02/04/2008, Dou 04/04/2008). 
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a sua não inclusão na exigência do art. 26. Nesses casos, para ser legítima a dispensa é 

suficiente que haja o enquadramento do valor do contrato nos limites previstos em lei. 

 

1.8 Inexigibilidade 

 

A inexigibilidade de licitação, por sua vez, configura-se sempre que houver 

inviabilidade da competição. A inexigibilidade está prevista no art. 25 da Lei 8.666/93, o qual 

traz um rol meramente exemplificativo de situações em que a competição é inviável. 

Difere, portanto, da dispensa, tendo em vista que nesta a competição é viável e 

poderia em tese ser realizada. Assim, Marçal Justen Filho (2005, p. 275) assevera que a 

inexigibilidade é uma imposição da realidade extranormativa, enquanto a dispensa é uma 

criação legislativa, razão pela qual o elenco de causas de inexigibilidade possui cunho 

meramente exemplificativo, enquanto os casos de dispensa são exaustivos. 

De acordo com Hely Lopes Meirelles (2010, p. 157), a inexigibilidade de licitação 

ocorre quando há impossibilidade jurídica de competição entre os contratantes, quer pela 

natureza específica do negócio, quer pelos objetivos sociais visados pela Administração. 

São exemplos de inexigibilidade a aquisição de produtos singulares ou com 

fornecedores exclusivos, a contratação de serviços técnicos especializados de natureza 

singular com profissionais de notória especialização, bem como situações de artistas 

consagrados pela mídia. 

Ademais, a regra do art. 26 também se aplica aos casos de inexigibilidade, ou seja, 

a contratação direta deve ser justificada e comunicada em 3 (três) dias à autoridade superior, 

devendo esta ratificar e publicar a justificativa no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para 

eficácia dos atos. 

Ressalte-se que é possível que a inviabilidade da competição esteja configurada e 

ainda assim haja pluralidade de prováveis particulares a serem contratados pela 

Administração Pública, ocorrendo, nesses casos, uma margem de autonomia para a autoridade 

administrativa na escolha da pessoa a ser contratada. 

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que os serviços técnicos 

profissionais especializados, descritos no art. 13 da Lei nº 8.666/93, para que sejam 

contratados sem licitação, conforme disposto no art. 25, II da referida lei, devem ter natureza 
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singular e ser prestados por profissional notoriamente especializado, cuja escolha está adstrita 

à discricionariedade administrativa.
2
  

Para Marçal Justen Filho (2005, p. 288), a interpretação extraída do art. 25 da Lei 

nº 8.666/93 revela a atribuição de uma margem de discricionariedade para a Administração 

Pública realizar determinadas contratações. Contudo, ressalta que a atribuição de autonomia 

para escolha do particular a ser contratado não pode se traduzir em ato imotivado ou derivar 

de escolhas arbitrárias. 

Assim, a inviabilidade de competição e a possibilidade de escolha do particular a 

contratar com o Poder Público não autoriza o mero arbítrio da autoridade administrativa, 

devendo ser anulados as escolhas baseadas no subjetivismo ou em interesses pessoais. 

Portanto, deve ser buscada a melhor decisão para realização do interesse coletivo, bem como 

a escolha mais razoável e proporcional no caso concreto. 

 

1.9 Modalidades 

 

A Lei nº 8.666/93 prevê cinco modalidades licitatórias: concorrência, tomada de 

preços, convite, concurso e leilão. São ainda modalidades licitatórias o pregão, acrescentado 

pela Lei nº 10.520/02, e o pregão eletrônico, regulamentado pelo Decreto nº 5.450/05. 

A concorrência, a tomada de preços e o convite são definidos de acordo com o 

valor do contrato a ser celebrado, sendo cabível a concorrência para contratos de maior vulto 

econômico, a tomada de preços para contratos de vulto médio e o convite para contratos de 

menor valor. Nesses casos, quanto maior o valor do contrato, mais ampla deverá ser a 

competição no certame. O concurso, o leilão, o pregão e o pregão eletrônico, por sua vez, são 

definidos de acordo com o objeto do contrato a ser celebrado. 

Nas licitações públicas é permitido utilizar uma modalidade de competição mais 

ampla, como a concorrência, para uma contratação de baixo valor. Contudo, o inverso não é 

permitido, ou seja, não se pode utilizar a modalidade de convite para uma contratação de 

grande vulto. 

                                                           

2 Nesse sentido, conferir: STJ, Recurso Especial nº 436.869/SP, Relator: Ministro João Otávio de Noronha, 

Segunda Turma, julgado em 06/12/2005, DJ 01/02/2006, p. 477. 



22 

 

 

 

Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase 

inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 

exigidos no edital para execução de seu objeto. 

Assim, na concorrência a competição é ampla, pois o interessado pode ingressar 

na licitação sem nenhum requisito, apenas podendo ser inabilitado durante o procedimento, e 

caracteriza-se pela existência de maior complexidade procedimental. A concorrência é 

obrigatória, em regra, para contratos de grande vulto. 

Contudo, há situações em que a lei exige a modalidade de concorrência 

independentemente do valor do contrato a ser celebrado, em razão de sua importância. É o 

caso, por exemplo, do contrato de concessão de serviço público, do contrato de concessão de 

direito real de uso e do contrato de compra ou alienação de bens imóveis, salvo os adquiridos 

em procedimento judicial ou através de dação em pagamento, conforme previsto no art. 23, § 

3º da Lei nº 8.666/93. 

Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente 

cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro 

dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. 

Portanto, na tomada de preços não é qualquer interessado que pode participar, mas 

apenas aqueles que estiverem cadastrados no órgão ou aqueles que se cadastrarem pelo menos 

três dias antes da data marcada para a abertura dos envelopes. A finalidade da restrição de 

participação somente aos cadastrados é a realização de uma licitação mais célere e simples, 

considerando que a idoneidade e a capacitação dos licitantes são apuradas previamente. 

Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 (três) pela 

unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do instrumento 

convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que 

manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação 

das propostas. 

Dessa forma, no convite podem participar os licitantes que forem convidados pela 

unidade administrativa, os quais podem ou não ser cadastrados. Ademais, participam aqueles 

cadastrados que demonstrem interesse pelo menos vinte e quatro horas antes da apresentação 

das propostas. O convite é um procedimento mais simplificado de licitação, tendo em vista 

que é destinado a contratos de menor vulto.  
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Cumpre ressaltar que é proibido o fracionamento do contrato como forma de 

fraude ao procedimento licitatório. Assim, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou 

ainda para as obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas 

conjunta e concomitantemente, o art. 23, § 5º da Lei nº 8.666/93 estabelece que a modalidade 

a ser adotada é a que corresponderia ao valor das parcelas tomadas em seu conjunto.
3 

Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 

antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Destarte, o concurso consiste em procedimento licitatório para contratação de 

trabalho técnico, científico ou artístico, no qual se paga um prêmio ao vencedor do certame 

em virtude do trabalho adquirido pela Administração Pública. 

Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para venda de 

bens móveis inservíveis para a Administração ou de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para a alienação de bens imóveis prevista no art. 19 da Lei nº 8.666/93, a 

quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. 

Com efeito, o leilão é utilizado para alienação de bens móveis – inservíveis, 

apreendidos ou penhorados – bem como de bens imóveis, sejam eles adquiridos por dação em 

pagamento ou por decisão judicial. 

Pregão é a modalidade licitatória que foi introduzida pela Lei nº 10.520/02 e que 

se estende a toda a Administração Pública. É utilizado para aquisição de bens e serviços 

comuns, que são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais do mercado. 

Pregão eletrônico também se destina à aquisição de bens e serviços comuns e 

possui fundamento no art. 2º, §1º da Lei nº 10.520/02, sendo regulamentado pelo Decreto nº 

5.450/05. Essa modalidade possui algumas peculiaridades em relação ao pregão presencial e 

ocorre quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância 

                                                           

3 Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União afirmou que é entendimento pacífico da Corte que a preterição 

indevida do procedimento de aquisição mais amplo, que leve em conta o valor total estimado do objeto, 

caracteriza fuga à modalidade licitatória adequada e fracionamento irregular da despesa (TCU, Acórdão nº 

7857/2012 – Segunda Câmara. Processo 007.332/2010-6. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. Sessão em 

23/10/2012, Dou 23/10/2012). 
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em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet. O pregão 

eletrônico reduz custos e facilita a participação de maior número de licitantes.
4 

Conforme preceitua o art. 3º do Decreto nº 5.450/05, deverão ser previamente 

credenciados perante o provedor do sistema eletrônico a autoridade competente do órgão 

promotor da licitação, o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que 

participam do pregão na forma eletrônica. 

Hodiernamente, o pregão eletrônico tornou-se amplamente utilizado por ser uma 

modalidade mais célere e menos burocrática de licitação que atende com mais eficácia aos 

princípios reitores da licitação. 

 

1.10 O ato convocatório 

 

Além de serem conduzidos pelas leis cabíveis, os atos praticados em um 

procedimento licitatório também são regidos pelo ato convocatório da licitação, que pode ser 

o edital, o que ocorre na maioria dos casos, ou a carta-convite, apenas quando se trata da 

modalidade licitatória convite.  

A partir da publicação desse ato convocatório pode-se dizer que a fase externa da 

licitação é iniciada. Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p.576) assim conceitua o edital: 

 

Pode-se definir o edital da seguinte forma: é o ato por cujo meio a Administração 

faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos 

exigidos dos proponentes e das propostas, regula os termos segundo os quais os 

avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser travado. 

 

O ato convocatório rege internamente a licitação pública e consiste em um ato 

administrativo escrito, o qual vai definir o objeto do certame, bem como determinar como 

será o procedimento licitatório, as condições de participação dos interessados, os critérios 

objetivos de julgamento das propostas e os direitos e deveres de ambas as partes. O art. 40 da 

Lei 8.666/93 traz os elementos que um edital obrigatoriamente deve indicar. 

                                                           

4 Para Fernanda Marinela (2010, p. 353), a integração do processo de compras governamentais ao ambiente 

tecnológico possibilita maior transparência, controle social e oportunidades de acesso às licitações públicas. 

Aduz a autora que o pregão eletrônico foi introduzido para a busca de algumas finalidades e vantagens, como a 

agilidade nas aquisições de bens e serviços, garantia de transparência, maior segurança, otimização dos recursos, 

interação de diversos sistemas, redução de cursos aos fornecedores e inibição à formação de cartéis. 
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De acordo com Marçal Justen Filho (2010, p. 439), um edital possui quatro 

núcleos fundamentais, cuja inexistência acarreta a invalidade do ato. São eles: o procedimento 

a ser adotado na licitação; as condições de participação dos interessados no certame; os 

critérios de seleção da proposta mais vantajosa e a futura contratação, inclusive com a minuta 

do contrato. E acrescenta o autor: 

 

A maioria dos problemas práticos ocorridos em licitações deriva da equivocada 

elaboração do ato convocatório. Os equívocos na elaboração dos editais são fatores 

muito mais nocivos para o direito administrativo do que as complexidades ou 

defeitos da Lei n. 8.666/93. O edital deve conter apenas os requisitos necessários e 

úteis. Formalismos excessivos devem ser eliminados, na medida em que não 

produzam algum benefício para a seleção da proposta mais vantajosa. 

 

Destarte, a elaboração do ato convocatório de uma licitação pública deve ser feita 

com cautela pelo administrador público a fim de evitar irregularidades e injustiças. Ademais, 

o ato convocatório deve ser explícito sobre as suas exigências, deixando claro para os 

interessados o que pretende a Administração Pública no certame.
5 

Cumpre ressaltar que um edital não pode fazer mais exigências do que as 

necessárias para o cumprimento do objeto da licitação, sob pena de nulidade. Com efeito, as 

exigências estabelecidas por um ato convocatório devem atender ao princípio da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, além de se coadunar com o interesse 

público almejado.  

O estabelecimento de requisitos desnecessários e inúteis para o cumprimento do 

objeto da licitação obsta que a Administração Pública selecione a proposta mais vantajosa 

para o interesse público, bem como desrespeita a isonomia entre os interessados no certame. 

Marçal Justen Filho (2010, p. 442) aduz que o ato convocatório viola o princípio 

da isonomia quando estabelece discriminação desvinculada do objeto da licitação; quando 

prevê exigência desnecessária e que não envolve vantagem para a Administração Pública; 

quando impõe requisitos desproporcionados com as necessidades da futura contratação e 

quando adota discriminação ofensiva de valores constitucionais ou legais. 

                                                           

5 O Superior Tribunal de Justiça entende que no procedimento licitatório, as cláusulas editalícias hão de ser 

redigidas com a mais lídima clareza e precisão, de modo a evitar perplexidades e possibilitar a observância pelo 

universo de participantes (STJ, Mandado de Segurança nº 5.655/DF, Relator: Ministro Demócrito Reinaldo, 

julgado em 27/05/1998, DJ 31/08/1998, p. 4). 
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 Assim, deve se verificar se a exigência imposta pela Administração Pública busca 

assegurar uma necessidade do serviço público. Se restar configurado que objetiva privilegiar 

certos licitantes em detrimento de outros, deve ser declarada a sua nulidade. Nesse sentido, 

Hely Lopes Meirelles (2010, p. 167): 

 

Nulo é o edital omisso ou errôneo em pontos essenciais, ou que contenha condições 

discriminatórias ou preferenciais, que afastem determinados interessados e 

favoreçam outros. Isto ocorre quando a descrição do objeto da licitação é 

tendenciosa, conduzindo a licitante certo sob a falsa aparência de uma convocação 

igualitária. 

 

Dessa forma, caso o edital contenha exigências excessivas e incompatíveis com a 

lei, ou não contenha os elementos mínimos que deve possuir, o Poder Judiciário pode anular 

todo o edital e o certame, ou apenas a cláusula que contenha vício, mantendo a licitação sem a 

cláusula anulada. 

 

1.11 A habilitação 

 

Na maioria das modalidades de licitação, antes do julgamento das propostas 

ocorre a habilitação dos interessados, na qual se verifica o preenchimento das condições 

impostas pela lei e pelo ato convocatório para participar do certame.  

Essa verificação é realizada pela comissão responsável pelo procedimento 

licitatório. Apenas após a habilitação dos interessados é que se dá a classificação e o 

julgamento das propostas apresentadas, fase na qual a Administração Pública seleciona a 

proposta mais vantajosa.  

Ressalte-se que os licitantes já são previamente cadastrados na modalidade 

tomada de preços e os licitantes ou são convidados pela Administração ou já são previamente 

cadastrados na modalidade convite.  

Ademais, no pregão esse procedimento é invertido, pois primeiro ocorre a 

classificação das propostas para depois ocorrer a habilitação dos licitantes. 

Na habilitação é realizada a apreciação dos requisitos para participar do 

procedimento licitatório. Nessa fase verifica-se a idoneidade dos interessados em contratar 

com o Poder Público, bem como a sua capacitação.  
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O art. 27 da Lei nº 8.666/93 estabelece que para a habilitação nas licitações exigir-

se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa à habilitação jurídica, 

qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista e 

ausência de exploração indevida do trabalho de menores. 

Ademais, a Lei nº 8.666/93, do art. 28 ao art. 31, institui um elenco máximo dos 

requisitos de habilitação que podem ser exigidos pela autoridade administrativa em um 

certame licitatório.  

Marçal Justen Filho (2005, p. 306) assevera que não existe imposição legislativa 

para que a Administração, em cada licitação, exija a comprovação integral quanto a cada um 

dos itens contemplados nos referidos dispositivos, concluindo que o edital não poderá exigir 

mais do que ali previsto, mas poderá demandar menos.
6 

Assim, os requisitos que uma habilitação pode conter são estabelecidos pelos 

referidos artigos de forma exaustiva, não podendo a autoridade administrativa impor outras 

exigências além das especificadas em lei.  

O art. 37, XXI da Constituição Federal dispõe que o processo de licitação pública 

somente permitirá exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia 

do cumprimento das obrigações.  

Destarte, a Administração Pública não pode exigir requisitos que não estejam 

previstos em lei e que não sejam indispensáveis para a execução do contrato. Nesse sentido, 

José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 273): 

 

Vistos os fatores alinhados no Estatuto como necessários à habilitação dos 

participantes, vale a pena averbar que tais fatores devem ser analisados dentro de 

critérios de legalidade e de razoabilidade a fim de que não seja desconsiderado o 

postulado da competitividade, expresso no art. 3º, parágrafo único, daquele diploma. 

Deve o administrador, ao confeccionar o edital, levar em conta o real objetivo e a 

maior segurança para a Administração, já que esta é a verdadeira men legis. Sendo 

assim, não lhe é lícito descartar, pela inabilitação, competidores que porventura 

apresentem falhas mínimas, irrelevantes ou impertinentes em relação ao objeto do 

futuro contrato, como indevidamente tem ocorrido em alguns casos. 

 

                                                           

6 Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que não possui amparo jurídico a pretensão da recorrente 

de ser obrigatória a apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 

por expressa previsão legal. Aduz que, na verdade, não existe obrigação legal a exigir que os concorrentes 

esgotem todos os incisos do art. 31 da Lei nº 8.666/93 (STJ, Recurso Especial nº 402.711/SP, Relator: Ministro 

José Delgado, Primeira Turma, julgado em 11/06/2002, DJ 19/08/2002, p. 145).  
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Portanto, os requisitos exigidos pela fase de habilitação devem ser somente os 

necessários, pertinentes e adequados ao caso, ou seja, devem ser aqueles indispensáveis para 

que a proposta dos interessados no certame possa ser apreciada. A Administração Pública 

deve, assim, respeitar uma proporcionalidade entre os requisitos da habilitação e o objeto do 

certame. 
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2 O ASPECTO INSTRUMENTAL DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS NAS 

LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

De acordo com Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 52), só se pode falar 

em Direito Administrativo, tendo em vista que se trata de uma disciplina jurídica autônoma, 

no pressuposto de que existam princípios que lhe são peculiares e que guardem entre si uma 

relação lógica de coerência e unidade compondo um sistema ou regime: o regime jurídico-

administrativo. 

Os princípios administrativos são o fundamento da atividade administrativa e 

devem pautar todos os atos da Administração Pública. No âmbito dos procedimentos 

licitatórios, deve ser preservada a observância dos princípios norteadores da Administração 

Pública, bem como dos princípios específicos das licitações públicas. 

Nesse sentido, Marçal Justen Filho (2005, p. 59) destaca que a aplicação da Lei nº 

8.666/93 não consiste numa mera atividade mecânica, derivada da simples intelecção no 

sentido das palavras. É necessário compreender os valores veiculados através do diploma, 

verificar os fins a serem atingidos e escolher a solução mais compatível com todos os 

princípios consagrados pelo Direito brasileiro
7
. 

Com efeito, existem situações em que o agente público tem liberdade para atuar, 

pois a lei não estabelece qual conduta deve ser realizada. 

Nesses casos em que há discricionariedade administrativa, os princípios são um 

instrumento para evitar escolhas inadequadas em razão da autonomia concedida ao 

administrador. Além disso, as regras hermenêuticas servem como critérios para solução de 

antinomias que eventualmente se configurem no procedimento. 

O art. 3º da Lei nº 8.666/93 consagra os princípios que norteiam as licitações 

públicas, estabelecendo que a licitação se destina a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

                                                           

7 Marçal Justen Filho (2005, p. 41) aduz que o princípio é relevante porque impregna todo o sistema, impondo 

ao conjunto de normas certas diretrizes axiológicas. Assim, o princípio é importante porque todas as normas 

serão interpretadas à luz dele. 
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igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos. 

Cumpre ressaltar que nenhuma escolha será adequada nos certames licitatórios se 

não for compatível com os princípios consagrados pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93, devendo ser 

declarada a sua nulidade. Ademais, as regras hermenêuticas devem ser utilizadas no caso de 

antinomias. 

Contudo, os princípios são de grande relevância para as licitações públicas não 

apenas porque o administrador tem que se submeter a eles durante a sua atuação, mas também 

porque são um dos instrumentos para o Poder Judiciário, ao realizar o controle jurisdicional, 

solucionar uma controvérsia. 

Dessa forma, tendo em vista a importância de que os princípios jurídicos sejam 

observados no desenvolvimento das licitações, passa-se à análise dos principais princípios 

concernentes aos procedimentos licitatórios. 

 

2.1 Princípio da legalidade 

 

O princípio da legalidade consiste na determinação de que o administrador atue 

restringido ao que a lei impõe e está insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal.  

No âmbito das licitações públicas, esse princípio impõe que a Administração 

Pública respeite a obrigatoriedade de licitação pública. Com efeito, o art. 37, XXI da 

Constituição Federal estabelece que, ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação 

pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. 

Ademais, o princípio da legalidade estabelece que as normas impostas pela lei 

para o procedimento sejam respeitadas pela Administração Pública, a fim de proteger os 

indivíduos contra abusos que eventualmente possam ser cometidos no certame. 

A lei estabelece como se dará a atuação dos agentes públicos nos certames 

licitatórios e reduz a sua autonomia, permitindo a discricionariedade administrativa apenas em 
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momentos específicos do procedimento, a qual deve ser exercida sempre guiada pelos 

princípios administrativos
8
. 

Além de estar expresso no rol do art. 3º da Lei 8.666/93, o princípio da legalidade 

está expresso no art. 4º da lei mencionada, o qual estabelece que todos quanto participem de 

licitação promovida pelos órgãos ou entidades obrigados a licitar têm direito público subjetivo 

à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido na referida lei, podendo qualquer 

cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou 

impedir a realização dos trabalhos. 

Ademais, é necessário ressaltar que o caso de adesão na licitação, também 

conhecido como “licitação carona”, previsto no Decreto nº 7.892/13, desrespeita o princípio 

em comento. Com efeito, a referida norma estabelece a possibilidade de que órgãos não 

participantes da licitação realizem adesão às atas do sistema de registro de preços.  

O sistema de registro de preços consiste no conjunto de procedimentos para 

registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens, para 

contratações futuras. Consiste no cadastro de produtos e fornecedores, os quais são 

selecionados por meio de licitação, para contratações rotineiras de bens e serviços, e foi 

estabelecido pelo art. 15, II da Lei nº 8.666/93. 

O art. 22 do Decreto nº 7.892/13, que dispõe sobre a adesão na licitação, 

estabelece que, desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, 

durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública federal que não tenha participado do certame licitatório. 

Contudo, cumpre destacar que a instituição da licitação carona dependeria de uma 

previsão legislativa, sendo que a Lei nº 8.666/93 não faculta a sua instituição. A licitação 

carona foi estabelecida através de regulamento, sem prévio processo legislativo, o que 

consiste em inovação indevida por parte do Chefe do Poder Executivo e desvirtua do 

princípio da legalidade.  

Destarte, na licitação carona, a entidade contrata sem realizar procedimento 

licitatório prévio e tem o poder de aderir à ata de registro de preços que desejar. Verifica-se, 

                                                           

8  Marçal Justen Filho (2005, p. 48) afirma que em regra há ausência de liberdade para a autoridade 

administrativa responsável pela condução da licitação. Contudo, ressalta que seria inviável transformar o 

procedimento licitatório, desde a fase interna, numa atividade integralmente vinculada à lei, o que acarretaria a 

necessidade de uma lei disciplinando cada licitação. O autor aduz que a estrita e absoluta legalidade tornaria 

inviável o aperfeiçoamento da contratação administrativa. 
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assim, a ocorrência de fraude à isonomia e à impessoalidade, bem como o desvirtuamento do 

princípio da legalidade. 

 

2.2 Princípio da impessoalidade  

 

O princípio da impessoalidade está imposto pelo art. 3º da Lei nº 8.666/93, bem 

como pelo art. 37, caput, da Constituição Federal, e estabelece que todos os licitantes devem 

ser tratados igualmente pela Administração Pública.  

Com efeito, nas licitações públicas não se pode privilegiar alguns licitantes em 

detrimento de outros, sendo proibida a adoção de critérios subjetivos ou discriminatórios. 

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PRINCÍPIO DA 

VINCULAÇÃO AO EDITAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA O CUMPRIMENTO 

DA EXIGÊNCIA PELO CANDIDATO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 

1. O princípio da impessoalidade obsta que critérios subjetivos ou anti-

isonômicos influam na escolha dos candidatos exercentes da prestação de 

serviços públicos. 

2. Na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, 

previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o 

descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da 

vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as 

partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame. 

[...] 

Recurso especial não conhecido. 

(STJ, Recurso Especial nº 1384138/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins – 

Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013, grifo do autor). 

 

Assim, nos atos decisórios de licitações, a Administração Pública deve seguir 

critérios objetivos, sem se levar por critérios pessoais dos licitantes ou interesses pessoais do 

administrador, bem como sem incorrer em favoritismos. 

 

2.3 Princípio da moralidade e da probidade administrativa 

 

O princípio da moralidade requer que o administrador atue com honestidade, 

lealdade, eticidade, seriedade e boa-fé, bem como que o certame licitatório desenvolva-se com 

base em padrões éticos adequados. 

De acordo com o princípio da moralidade, o agente público não deve utilizar a 

máquina administrativa para satisfazer interesses pessoais, devendo pautar suas decisões 
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sempre no interesse coletivo, sob pena de ofender a moralidade administrativa. Nesse sentido, 

julgado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

 

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO-OCORRÊNCIA. 

REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DESCRITOS NA ORIGEM. 

POSSIBILIDADE. ART. 11 DA LEI 8.429/92. PRINCÍPIOS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO. EXIGÊNCIA. VIOLAÇÃO 

CONFIGURADA. PENALIDADES. APLICAÇÃO ALTERNATIVA. MULTA. 

ADMISSIBILIDADE. 

1. Cuida-se de ação de improbidade ajuizada contra o ex-Prefeito de Acaiaca/MG, 

por ter contratado, sem procedimento licitatório, juntamente com seu irmão, a 

compra de materiais - toras, estacas de madeira e madeiras de escoramento - no 

valor aproximado de R$ 4.200, 00. 

[...] 

5. A contratação direta de parente pelo administrador público, sem prévio 

procedimento de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, ou qualquer 

justificativa plausível, afronta os Princípios da Impessoalidade, Legalidade, 

Transparência e Moralidade Administrativa, evidenciando o intuito de utilizar 

a máquina pública em proveito individual. Não se trata de mero 

descumprimento das formalidades exigidas em lei para a realização da 

contratação, mas de hipótese de favorecimento familiar por meio do poder 

público, o que destoa do senso comum e do dever de probidade inerente ao 

agente público. 

(STJ, Recurso Especial nº 1156564/MG, Relator: Ministro Castro Meira – Segunda 

Turma, julgado em 26/08/2010, DJe 08/09/2010, grifo do autor) 

 

O princípio da probidade, por sua vez, é abrangido pelo princípio moralidade e 

está insculpido no art. 37, § 4º da Constituição Federal, o qual determina que os atos de 

improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 

pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação 

previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

A Lei nº 8.429/92 determina quais são os atos de improbidade administrativa, bem 

como dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos em cada caso. 

 

2.4 Princípio da igualdade ou isonomia 

 

O princípio da igualdade impõe que a autoridade administrativa trate igualmente 

os participantes das licitações públicas e veda que haja qualquer forma de discriminação entre 

os interessados em ingressar no certame que estejam em situação assemelhada. Ressalte-se 
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que o princípio da igualdade também consiste no tratamento desigual em situações de 

desigualdade.
9 

De acordo com Hely Lopes Meirelles (2005, p. 272), a igualdade entre os 

licitantes é princípio impeditivo da discriminação entre os participantes no certame, quer 

através de cláusulas que, no edital ou convite, favoreçam uns em detrimento de outros, quer 

mediante julgamento faccioso, que desiguale os iguais e iguale os desiguais. 

O art. 37, XXI da Constituição Federal estabelece que somente serão permitidas 

no procedimento de licitação exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 

garantia do cumprimento das obrigações. Portanto, os critérios exigidos não podem conceder 

preferência a alguns licitantes em detrimento de outros. 

O princípio da competitividade, decorrente do princípio da igualdade, encontra-se 

presente implicitamente no art. 3º, § 1º da Lei 8.666/93, o qual determina que é vedado aos 

agentes públicos 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. 

Confira-se acórdão do Tribunal de Contas da União que trata sobre os princípios 

da igualdade e da competitividade: 

 

DENÚNCIA. LICITAÇÃO DE INFORMÁTICA. TÉCNICA E PREÇO. 

IRREGULARIDADES NO ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS DE 

PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS. RESTRIÇÃO INDEVIDA AO 

CARÁTER COMPETITIVO. ANULAÇÃO. DETERMINAÇÕES. 

1. Determina-se a anulação de licitação cujo edital apresenta vícios que representam 

potencial restrição indevida ao caráter competitivo do certame pelo estabelecimento 

de critérios de pontuação de proposta técnica excessivamente restritivos e 

desproporcionais às características exigidas dos licitantes para a prestação dos 

serviços, com prejuízo ao alcance da proposta mais vantajosa para a Administração. 

2. O privilégio excessivo da técnica em detrimento do preço, sem haver justificativas 

suficientes que demonstrem a sua necessidade, pode resultar em contratação a 

preços desvantajosos para a Administração. 

3. O estabelecimento de condições mais rigorosas na licitação do que aquelas que 

serão exigidas durante a execução contratual, especialmente considerando os 

aspectos de pontuação da proposta técnica, pode resultar na seleção de proposta 

altamente focada em quesitos técnicos sem correlação com o benefício efetivamente 

                                                           

9 Com efeito, Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 528) afirma que o princípio da igualdade conforta 

tratamentos distintos para situações distintas sempre que exista uma correlação lógica entre o fator discriminante 

e a diferença de tratamento. Assim, a própria Constituição Federal impõe, no art. 170, IX, o tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País, bem como a Lei Complementar nº 123/06. 
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esperado para a execução contratual, com sobrevalorização dos serviços sem 

aproveitamento de todo o potencial técnico exigido no certame. 

(TCU, Acórdão nº 1782/2007 - Plenário. Processo 023.079/2006-0. Relator: 

Ministro Augusto Sherman Cavalcanti. Sessão em 29/08/2007, Dou 31/08/2007). 

 

Dessa forma, em respeito ao princípio da igualdade e da competitividade, veda-se 

que a Administração Pública restrinja o caráter competitivo do certame através da imposição 

de critérios restritivos e desproporcionais ao cumprimento do objeto do certame, pois, caso 

assim não fosse, restaria prejudicado o alcance da proposta mais vantajosa. 

 

2.5 Princípio da publicidade 

 

O princípio da publicidade está insculpido no art. 37, caput, da Constituição 

Federal e determina que os atos da Administração sejam amplamente divulgados para os 

administrados, salvo as hipóteses de sigilo especificadas em lei. 

José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 24) afirma que esse princípio indica que 

os atos da Administração devem merecer a mais ampla divulgação possível entre os 

administrados, e isso porque constitui fundamento do princípio propiciar-lhes a possibilidade 

de controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos. Só com a transparência 

dessa conduta é que poderão os indivíduos aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de 

eficiência de que se revestem. 

Nas licitações públicas, o princípio da publicidade, de acordo com Maria Sylvia 

Zanella Di Pietro (2012, p. 380), diz respeito não apenas à divulgação do procedimento para 

conhecimento de todos os interessados, como também aos atos da Administração praticados 

nas várias fases do procedimento, que podem e devem ser abertas aos interessados, para 

assegurar a todos a possibilidade de fiscalizar sua legalidade. A autora ressalta que a 

publicidade é tanto maior quanto maior for a competição propiciada pela modalidade de 

licitação. 

Assim, a divulgação deve ocorrer não somente para os possíveis licitantes, mas 

também para os cidadãos, os quais devem apreciar a legalidade dos atos praticados pela 

Administração Pública. 

A divulgação dos certames licitatórios deve ser ampla tendo em vista que, 

havendo mais interessados em participar, maiores serão as chances de a proposta vencedora 

ser a mais vantajosa para o interesse público. 
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Ademais, o princípio da publicidade também consiste na clareza e precisão das 

informações transmitidas pela Administração Pública aos interessados no certame, sobretudo 

no instrumento convocatório, o qual deve conter todas as informações necessárias, bem como 

ser claro em cada um de seus dispositivos.  

Portanto, lacunas ou ambiguidades devem ser evitadas no edital, haja vista que 

dificultam a apresentação adequada das propostas por parte dos interessados. Com efeito, é 

cediço que não basta que haja publicidade, esta tem que ser efetiva. 

O art. 3º, § 3º da Lei 8.666/93 impõe o dever de transparência no desenvolvimento 

da licitação pública, dispondo que esta não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 

público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva 

abertura. 

Destarte, o sigilo da proposta consiste em uma exceção ao princípio da 

publicidade, tendo em vista que a lei determina que todas as propostas sejam sigilosas até o 

momento da sua respectiva abertura. Somente o próprio licitante que apresentou a proposta 

deve deter o conhecimento de seu conteúdo até a data de abertura e o descumprimento dessa 

disposição caracteriza-se crime, conforme disposto no art. 94 da Lei 8.666/93
10

. 

 

2.6 Princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

 

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório significa que as regras 

traçadas para o procedimento devem ser fielmente observadas por todos. Através dele evita-se 

a alteração de critérios de julgamento, além de dar a certeza aos interessados do que pretende 

a Administração (CARVALHO FILHO, 2009, p. 235). 

O art. 41 da Lei 8.666/93 estabelece que a Administração não pode descumprir as 

normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 

Com efeito, o instrumento convocatório, dentro dos limites da lei, estabelece todas 

as normas que vão reger o certame licitatório, obrigando os licitantes, bem como a própria 

Administração Pública, a cumprirem as regras previamente estabelecidas. 

                                                           

10 O art. 94, da Lei 8.666/93 dispõe que devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitatório, 

ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo, é crime com pena de detenção de 2 (dois) a 3 (três) anos, e 

multa. 
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Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio da 

vinculação traduz-se na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, 

devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame 
11

. 

Fernanda Marinela (2010, p. 324) ressalta que, apesar de possuir liberdade e 

discricionariedade ampla na elaboração do edital, após a sua publicação, o administrador 

público ficará estritamente vinculado às suas normas. 

 

2.7 Princípio do julgamento objetivo 

 

A seleção da proposta mais vantajosa para a Administração deve ser feita por 

meio de critérios técnicos de julgamento previamente definidos no instrumento convocatório 

de forma objetiva. Destarte, o princípio do julgamento objetivo busca coibir que o 

administrador decida a respeito das propostas apresentadas por meio de subjetivismos ou 

interesses pessoais. 

O art. 44 da Lei 8.666/93 estabelece que, no julgamento das propostas, a 

Comissão levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital ou convite, os 

quais não devem contrariar as normas e princípios estabelecidos pela referida lei.  

Ademais, o art. 45 do Estatuto das Licitações determina que a comissão de 

licitação ou o responsável pelo convite realizará o julgamento em conformidade com os tipos 

de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os 

fatores exclusivamente nele referidos, de forma a possibilitar sua aferição pelos licitantes e 

pelos órgãos de controle. 

Hely Lopes Meirelles (2010, p. 53) aponta que o princípio do julgamento objetivo 

afasta o discricionarismo na escolha das propostas, obrigando os julgadores a se aterem ao 

critério prefixado pela Administração. 

 

2.8 Princípio da proporcionalidade 

 

Humberto Ávila (2005, p. 113-114) afirma que o exame da proporcionalidade 

aplica-se sempre que houver uma medida concreta destinada a realizar uma finalidade. O 

                                                           

11  Nesse sentido, conferir: STJ, Recurso Especial nº 1384138/RJ, Relator: Ministro Humberto Martins – 

Segunda Turma, julgado em 15/08/2013, DJe 26/08/2013. 
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autor assevera que nesse caso devem ser analisadas as possibilidades de a medida levar à 

realização da finalidade (exame da adequação), de a medida ser a menos restritiva aos direitos 

envolvidos dentre aquelas que poderiam ter sido utilizadas para atingir a finalidade (exame da 

necessidade) e de a finalidade pública ser tão valorosa que justifique tamanha restrição 

(exame da proporcionalidade em sentido estrito). 

Robert Alexy (2012, p. 588-593) afirma que a adequação e a necessidade 

expressam a exigência de uma máxima realização em relação às possibilidades fáticas. Para o 

autor, a adequação consiste na eliminação de meios não adequados e a necessidade exige que, 

entre dois meios aproximadamente adequados, seja escolhido aquele que intervenha de modo 

menos intenso. Ademais, assegura que a proporcionalidade em sentido estrito é idêntica à lei 

do sopesamento, ou seja, quanto maior for o grau de não-satisfação ou de afetação de um 

princípio, tanto maior terá que ser a importância da satisfação do outro. 

Marçal Justen Filho (2005, p. 51) ressalta sobre a importância do princípio da 

proporcionalidade quando há discricionariedade na atuação do agente público: 

 

O princípio da proporcionalidade apresenta tanto maior relevância quanto maior a 

liberdade do intérprete-aplicador do Direito. Assim se passa porque a liberdade na 

atividade de aplicação do Direito significa atribuição de poder jurídico para escolher 

a solução mais correta e adequada, em face das circunstâncias. Nesses casos, a 

atividade do intérprete-aplicador será imediatamente informada pelo princípio da 

proporcionalidade. A identificação da melhor solução para o caso concreto deverá 

ser feita sob intensa influência do aludido princípio. 

 

Outrossim, no âmbito das licitações públicas, o princípio da proporcionalidade se 

traduz, antes de tudo, na necessidade de equilíbrio na busca de dois fins igualmente relevantes. 

A realização do princípio da isonomia deve dar-se simultânea e conjuntamente com a seleção 

da proposta mais vantajosa, tendo em vista que não é possível privilegiar um desses dois fins 

como absoluto em si mesmo. (JUSTEN FILHO, 2005, p. 51-52)  

Assim, para um ato administrativo ser proporcional ele deve ser adequado, 

necessário e as restrições causadas pelo ato não devem ser desproporcionais ao fim buscado, 

devendo existir uma relação de equilíbrio entre os meios utilizados pela Administração 

Pública e os fins que ela almeja. 
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2.9 Princípio da razoabilidade 

 

O princípio da razoabilidade, por sua vez, determina que a atuação do agente 

público seja razoável e que esteja dentro dos padrões normais de aceitabilidade, sendo 

anuláveis as condutas imprudentes, insensatas e desarrazoadas.  

Com efeito, para Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 108), o fato de a lei 

conferir ao administrador certa liberdade (margem de discrição) significa que lhe deferiu o 

encargo de adotar, ante a diversidade de situações a serem enfrentadas, a providência mais 

adequada a cada qual delas, ou seja, não lhe outorga o poder de agir ao sabor exclusivo de 

seus critérios personalíssimos. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o instrumento 

convocatório que prevê cláusula de fornecimento mínimo, a qual impõe a necessidade de 

apresentação de atestados que comprovem que as empresas licitantes já forneceram pelo 

menos cem produtos similares aos licitados em outra oportunidade (a licitação tinha como 

objeto o fornecimento de duzentos produtos), é possível e coaduna-se com o princípio da 

razoabilidade
12

. 

Destarte, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade servem como 

instrumentos de controle dos abusos e arbitrariedades eventualmente praticados pelos agentes 

públicos, inclusive no âmbito dos procedimentos licitatórios. 

                                                           

12 Nesse sentido, conferir: STJ, Recurso em Mandado de Segurança nº 24.665-RS, Relator: Ministro Mauro 

Campbell Marques – Segunda Turma, julgado em: 20/08/2009, DJe: 08/09/2009. 
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3 A DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E O CONTROLE 

JURISDICIONAL 

 

A supremacia do interesse público sobre o interesse privado confere diversos 

poderes e prerrogativas à Administração Pública, os quais podem ser exercidos por meio de 

atos administrativos. Contudo, esses poderes estão restringidos pela indisponibilidade do 

interesse público, que impõe algumas limitações ao Poder Público, de forma a evitar que o 

agente público pratique abusos e arbitrariedades ou se desvie do interesse público.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 218) afirma que os poderes que exerce o 

administrador público são regrados pelo sistema jurídico vigente, não podendo a autoridade 

ultrapassar os limites que a lei traça à sua atividade, sob pena de ilegalidade. 

O Poder Vinculado e o Poder Discricionário são formas de exercício do poder 

conferido à Administração Pública, sendo a lei que define se o poder atribuído ao agente 

público será discricionário ou vinculado.  

Ressalte-se que os poderes são instrumentos confiados ao Poder Público para que 

ele consiga alcançar o interesse público. O agente público não pode deixar de atuar se o 

interesse público exigir, podendo-se afirmar que os poderes administrativos consistem em 

verdadeiros poderes-deveres, pois só existem como instrumentos necessários para a busca do 

interesse coletivo. 

Para Maria Sylvia (2012, p. 219), a atuação da Administração Pública no 

exercício da função administrativa é vinculada quando a lei estabelece a única solução 

possível diante de determinada situação de fato e fixa todos os requisitos, cuja existência a 

Administração deve limitar-se a constatar, sem qualquer margem de apreciação subjetiva. 

E a atuação é discricionária quando a Administração, diante do caso concreto, tem 

a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher uma 

dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito (DI PIETRO, 2012, p. 219). 

Destarte, os atos vinculados configuram-se quando predomina a ausência de 

margem de escolha na atuação do agente público, o qual não pode realizar uma análise de 

conveniência e oportunidade. Nesse caso, a lei estabelece todos os elementos do ato e não 

deixa opções para o administrador, o qual deve atuar nos estritos limites da lei. Na vinculação, 

caso os requisitos previstos em lei estejam configurados no caso concreto, o agente público 

tem o dever de praticar o ato. 
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Os atos discricionários, por sua vez, são aqueles em que há predominância de 

liberdade e margem de escolha na atuação do agente público, o qual pode agir de acordo com 

um juízo de conveniência e oportunidade, mas sempre subordinado à lei. 

 

3.1 A discricionariedade 

 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 17) aduz que há discricionariedade, 

porque cabe interferência de um juízo subjetivo do administrador, no que atina, isolada ou 

cumulativamente: a) à determinação ou reconhecimento da situação fática; b) no que concerne 

a não agir ou agir; c) no que atina à escolha da ocasião adequada para fazê-lo; d) no que 

concerne à forma jurídica através da qual veiculará o ato; e) no que respeita à eleição da 

medida considerada idônea perante aquela situação fática, para satisfazer a finalidade legal. 

Odete Medauar (2008, p. 108) assevera que se a Administração tem suas 

atividades informadas pelo princípio da legalidade, o poder discricionário não há de ser 

equivalente ao poder arbitrário ou abuso. O poder discricionário, caracterizado essencialmente 

como escolha de uma entre várias soluções, é conferido por normas legais e deve atender a 

parâmetros no seu exercício. 

Ressalte-se que a utilização do poder discricionário deve submeter-se não somente 

às disposições legais cabíveis para o caso, mas também aos princípios que norteiam a 

atividade administrativa, os quais devem fundamentar as decisões dos agentes públicos e 

coibir o abuso do poder discricionário. A discricionariedade consiste no poder de escolha 

entre possibilidades igualmente legítimas para o interesse público. 

Assim, a discricionariedade não se confunde com a arbitrariedade. Na atuação 

discricionária o administrador possui certa margem de escolha, mas atua subordinado aos 

ditames legais, enquanto na arbitrariedade a atuação do administrador desrespeita a lei, sendo, 

portanto, a conduta ilegítima e inválida.
13 

Hodiernamente, diferentes expressões são utilizadas para designar a matéria: 

poder discricionário, atividade discricionária, discricionariedade.  

                                                           

13 José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 48) afirma que o agente, algumas vezes, a pretexto de agir 

discricionariamente, conduz-se fora dos limites da lei ou em direta ofensa a esta. Aqui comete arbitrariedade, 

conduta ilegítima e suscetível de controle de legalidade. Assevera o autor que neste ponto se situa a linha 

diferencial entre ambas: não há discricionariedade contra legem. 
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Considerando, de modo rigoroso, o sentido desses vocábulos, o poder 

discricionário seria a atribuição legal de decidir com possibilidade de escolha; atividade 

discricionária refere-se ao exercício de funções com utilização do poder discricionário, 

enquanto discricionariedade é a própria possibilidade de escolha. No entanto, o uso indistinto 

das expressões não implica erro, facilitando a exposição do tema, que em essência, é o mesmo 

nas citadas denominações (MEDAUAR, 2008, p. 108). 

A função administrativa não poderia ser realizada com a devida eficácia se todas 

as possíveis atuações da Administração Pública fossem predeterminadas de forma absoluta 

pela lei, sem que houvesse discricionariedade administrativa.  

Existem situações que exigem flexibilidade para a atuação administrativa, em que 

somente no caso concreto é possível vislumbrar qual a medida mais adequada a ser adotada. 

Ademais, seria impossível que a legislação previsse rigorosamente todas as possibilidades de 

atuação dos agentes públicos, sem deixar nenhuma margem de escolha.
14 

Outrossim, Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 15) afirma que, como não 

há outro meio para a Administração Pública obter o cumprimento de dever de atingir a 

finalidade legal, surge o poder, como mera decorrência, como mero instrumento 

impostergável para que o dever seja cumprido. 

Destarte, para que o poder discricionário seja corretamente entendido e aplicado 

pelo agente público, ele deve ser compreendido como instrumento para alcançar a finalidade 

de interesse público a ser cumprida. 

A discricionariedade existe, por definição, única e tão somente para proporcionar 

em cada caso a escolha da providência ótima, ou seja, a providência que realize superiormente 

o interesse público almejado pela lei aplicanda (MELLO, 2009, p. 430). 

Com efeito, a discricionariedade se configura em virtude de existirem certos casos 

em que a lei não consegue antecipar qual a melhor escolha para cada situação. Contudo, a 

margem de escolha da discricionariedade não permite que o agente público atue de qualquer 

forma. Não se trata de liberdade conferida ao agente público para este decidir conforme o seu 

                                                           

14 Fernanda Marinela (2010, p. 236) aduz que a discricionariedade existe em razão da complexidade e da 

variedade dos problemas e visa proporcionar ao administrador, em cada caso, a melhor escolha para o interesse 

público, devendo ser observados a disposição legal e o caso concreto para definição de sua presença. A autora 

cita como exemplo de ato discricionário a permissão de uso para colocação de mesas e cadeiras nas calçadas 

públicas, além de outros. 
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alvedrio, mas sim de liberdade de escolha com o fim de que seja adotada a melhor solução no 

caso concreto, de acordo com o interesse público. 

 

3.2 A discricionariedade e o mérito administrativo 

 

José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 119) alega que o mérito administrativo é 

a avaliação da conveniência e oportunidade relativas ao motivo e ao objeto, inspiradoras da 

prática do ato discricionário. Registra que não pode o agente proceder a qualquer avaliação 

quanto aos demais elementos do ato – a competência, a finalidade e a forma, os quais são 

vinculados em qualquer hipótese. Contudo, ressalta que lhe é lícito valorar os fatores que 

integram o motivo e que constituem o objeto, com a condição de se preordenar o ato ao 

interesse público. 

Assim, o mérito administrativo consiste na ponderação de conveniência e 

oportunidade do ato administrativo por parte do administrador a quem foi conferido o poder 

discricionário, devendo o agente exercer o seu poder de escolha da forma mais conveniente e 

oportuna para o interesse público. 

 

3.3 Discricionariedade e elementos do ato 

 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 220-223), sustenta que, além da escolha 

do momento de praticar o ato e da escolha entre o agir e o não agir, a discricionariedade pode 

ainda referir-se aos elementos do ato administrativo, que são sujeito, objeto, forma, motivo e 

finalidade. 

A autora afirma que o ato será sempre vinculado no que concerne ao sujeito, pois 

só pode praticar o ato aquele a quem a lei conferiu competência, bem como no que concerne à 

finalidade. Ocorre que a finalidade pode ser vista em sentido amplo, que corresponde ao 

interesse público, sendo nesse caso discricionária, e em sentido restrito, que corresponde ao 

resultado específico que decorre, explícita ou implicitamente da lei, para cada ato 

administrativo, sendo nesse caso vinculada (DI PIETRO, 2012, p. 221). 

Com relação à forma, os atos são em geral vinculados, pois a lei, em regra, 

previamente define qual a forma cabível. Contudo, existem casos que a lei prevê mais de uma 
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forma possível para a prática do ato, havendo, nessas hipóteses, discricionariedade da 

Administração na sua escolha (DI PIETRO, 2012, p. 221-222). 

Outrossim, nos elementos objeto e motivo do ato administrativo é possível 

verificar a margem de liberdade conferida ao agente público quando a atuação administrativa 

é discricionária. 

 O elemento motivo, que consiste no pressuposto que permite a prática do ato 

administrativo, poderá ser discricionário ou vinculado. 

Maria Sylvia (2012, p. 222) assevera que o motivo será vinculado quando a lei, ao 

descrevê-lo, utilizar noções precisas, que não dão margem a qualquer apreciação subjetiva. 

Aduz que o motivo será discricionário quando a lei não o definir, deixando-o ao critério da 

Administração, ou quando a lei defini-lo utilizando noções vagas, conceitos jurídicos 

indeterminados, que deixam à Administração a possibilidade de apreciação segundo critérios 

de oportunidade e conveniência. 

O objeto, também denominado de conteúdo, consiste naquilo que o próprio ato 

dispõe, ou seja, é a própria determinação do ato que causa alteração na ordem jurídica. O 

objeto, assim como o motivo, também poderá ser discricionário ou vinculado, a depender de 

cada situação. Assim, o objeto será discricionário quando a lei estabelecer mais de um objeto 

possível para que a finalidade do ato seja atingida, estando configurada a discricionariedade 

do administrador na escolha do objeto a ser utilizado. 

 

3.4 Discricionariedade e conceitos jurídicos indeterminados 

 

A discricionariedade também pode estar presente nos conceitos vagos e 

indeterminados. Destarte, os conceitos jurídicos indeterminados designam acepções amplas, 

tais como ordem pública, boa-fé, pobreza, urgência, tranquilidade pública, sustentabilidade, 

segurança nacional, entre outras aptas a causar intelecções variáveis. 

Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 23) assevera que, nos conceitos 

jurídicos indeterminados, exatamente porque o conceito é fluido, é impossível contestar a 

possibilidade de conviverem intelecções diferentes, sem que, por isto, uma delas tenha de ser 

havida como incorreta, desde que quaisquer delas sejam igualmente razoáveis. Assim, não é 

aceitável a tese de que o tema dos conceitos legais fluidos é estranho ao tema da 

discricionariedade. Acrescenta o mencionado autor: 
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Com efeito, se em determinada situação real o administrador reputar, em 

entendimento razoável (isto é, comportado pela situação, ainda que outra opinião 

divergente fosse igualmente sustentável), que se lhe aplica o conceito normativo 

vago e agir nesta conformidade, não se poderá dizer que violou a lei, que 

transgrediu o direito. E se não violou a lei, se não lhe traiu a finalidade, é claro que 

terá procedido na conformidade do direito. Em assim sendo, evidentemente terá 

procedido dentro de uma liberdade intelectiva que, in concreto, o direito lhe 

facultava. Logo, não haveria título jurídico para que qualquer controlador de 

legitimidade, ainda que fosse o Judiciário, lhe corrigisse a conduta, pois a este 

incumbe reparar violações de direito e não procedimentos que lhe sejam conformes. 

(MELLO, 2006, p. 23-24) 

 

Ressalte-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a mera 

utilização de conceitos indeterminados que possibilitem a discricionariedade administrativa 

não é suficiente para conferir a qualquer escolha administrativa a correção. Ao contrário, a 

utilização deste tipo de técnica de construção normativa tem por escopo possibilitar que a 

Administração identifique, na análise casuística, qual é a melhor escolha.
15 

Dessa forma, se existirem parâmetros objetivos para que os conceitos jurídicos 

indeterminados suscitem apenas uma forma de intelecção no caso concreto, não se configura a 

discricionariedade administrativa. Contudo, se os conceitos jurídicos indeterminados 

admitirem certa liberdade de escolha entre opções igualmente razoáveis, a discricionariedade 

administrativa pode ser exercida. 

 

3.5 Abuso de poder 

 

O princípio da supremacia do interesse público fundamenta os poderes 

administrativos, que são prerrogativas conferidas ao administrador para o exercício da 

atividade administrativa. Conforme já exposto, esses poderes são instrumentos confiados ao 

Poder Público para que ele consiga alcançar o interesse coletivo, devendo ser exercidos na 

estrita medida necessária para a busca da sua finalidade. 

Assim, o exercício ilegal das prerrogativas conferidas à Administração Pública 

contraria o ordenamento jurídico e caracteriza o abuso de poder. Para José dos Santos 

Carvalho Filho (2009, p. 44), o abuso de poder é a conduta ilegítima do administrador, 

                                                           

15 Nesse sentido, conferir: STJ, Recurso Especial nº 1279607/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques – 

Segunda Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011. 
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quando atua fora dos objetivos expressa ou implicitamente traçados na lei. O abuso de poder 

decorre de duas causas: o excesso de poder ou o desvio de poder. 

José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 45) assevera que, pela própria natureza 

do fato em si, todo abuso de poder se configura como ilegalidade. Não se pode conceber que a 

conduta de um agente, fora dos limites de sua competência ou despida da finalidade da lei, 

possa compatibilizar-se com a legalidade. Afirma o autor que é certo que nem toda ilegalidade 

decorre de conduta abusiva, mas todo abuso se reveste de ilegalidade e, como tal, se sujeita à 

revisão administrativa ou judicial. 

O excesso de poder é um vício no elemento competência e configura-se quando o 

administrador atua fora dos limites de sua competência, ou seja, embora competente para a 

prática do ato, ultrapassa os limites de suas atribuições. 

O desvio de poder, também denominado de desvio de finalidade, é um vício no 

elemento finalidade e ocorre quando o agente público, embora seja a pessoa competente para 

a prática do ato, contraria a finalidade prevista em lei. De acordo com o art. 2º, parágrafo 

único, alínea “e”, da Lei nº 4.717/65, o desvio de finalidade verifica-se quando o agente 

pratica o ato visando a fim diverso daquele previsto, explícita ou implicitamente, na regra de 

competência, o que ocasiona a nulidade do ato. 

O vício de desvio de poder pode ocorrer de duas diferentes formas. Na primeira 

delas, o agente público, possuindo competência para a prática do ato, atua para alcançar um 

intuito pessoal, buscando uma finalidade alheia a qualquer forma de interesse público. Na 

segunda, o agente público, que possui competência, pratica o ato buscando uma finalidade 

pública, mas uma finalidade diversa da prevista na competência utilizada. 

Considerando que a utilização do poder deve guardar correlação com as 

disposições legais, constatado o abuso de poder, cabe repará-lo, seja por meio do controle 

administrativo (autotutela) ou do controle judicial. 

 

3.6 Controle jurisdicional 

 

O controle da Administração Pública consiste no conjunto de instrumentos que o 

ordenamento jurídico estabelece para que possam ser exercidas a fiscalização e a revisão da 

atividade administrativa em todas as esferas de poder. Quanto ao órgão controlador, o 
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controle pode ser administrativo (originado da própria Administração)
16

, legislativo (exercido 

pelo Poder Legislativo) e judicial (realizado pelo Poder Judiciário). 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 792), pode-se definir o controle da 

Administração Pública como o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os 

órgãos do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a 

conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento 

jurídico. 

William Paiva Marques Júnior (2009, p. 150) disserta a respeito do controle dos 

atos administrativos pela própria Administração e pelo Poder Judiciário, que pode resultar em 

revogação ou anulação, senão veja-se: 

 

Quando da prática de atos administrativos, a Administração Pública pode cometer os 

mais diversos erros. Caso se trate do desfazimento volitivo, a própria Administração 

Pública poderá fazê-lo por meio de critérios discricionários de conveniência e 

oportunidade (revogação). Na hipótese de vício de legalidade, a mesma 

Administração e o Poder Judiciário possuem legitimidade na anulação (invalidação) 

do ato írrito (nulo). Tais constatações constituem corolário da aplicação do princípio 

da autotutela administrativa. 

 

José dos Santos Carvalho Filho (2009, p. 894) assevera que, embora caiba à 

Administração a tarefa de gerir o interesse coletivo, não é ela livre para fazê-lo. Deve atuar 

sempre em conformidade com os padrões fixados na lei e buscar, a toda força, o interesse da 

coletividade. Acrescenta o autor que, sendo assim, os mecanismos de controle vão assegurar a 

garantia dos administrados e da própria Administração no sentido de serem alcançados esses 

objetivos e não serem vulnerados direitos subjetivos dos indivíduos nem as diretrizes 

administrativas. 

                                                           

16 O controle administrativo é o controle exercido pelo Poder Executivo e pelos órgãos administrativos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário com a finalidade de revisar condutas internamente, considerando a legalidade 

do ato ou a conveniência e oportunidade da Administração. Esse controle se fundamenta no poder de autotutela 

da Administração Pública, a qual, de acordo com as Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, pode 

anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, ou revogá-los, por motivo de 

conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 

judicial. Nas licitações públicas, o art. 49 da Lei nº 8.666/93 estabelece que a autoridade competente para a 

aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por 

ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
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Notadamente a respeito do controle judicial, esse consiste no controle realizado 

pelos órgãos do Poder Judiciário, exercendo a função jurisdicional, sobre os atos praticados 

pela Administração Pública, no exercício da função administrativa. 
17 

Ressalte-se que no ordenamento jurídico brasileiro está vigente o sistema de 

jurisdição única, ou seja, o Poder Judiciário detém o monopólio da função jurisdicional. 

Nesse sentido, Germana de Oliveira Moraes e William Paiva Marques Júnior 

(2010, p. 2089) asseveram que o Brasil adotou o modelo de jurisdição una (sistema 

judicialista), aduzido que a ordem jurídica constitucional estabelecida pela Carta Política de 

1988 consagra o controle jurisdicional, independentemente do prévio esgotamento das vias 

administrativas. 

Assim, somente ao Poder Judiciário cabe, no caso concreto, solucionar litígios e 

garantir a eficácia de direitos violados ou ameaçados, através do devido processo legal, de 

forma definitiva e com força de coisa julgada. 

Destarte, o controle jurisdicional é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder 

Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio 

Judiciário, incidindo o controle especificamente sobre a atividade administrativa do Estado, 

seja qual for o Poder onde esteja sendo desempenhada. Assim, alcança os atos administrativos 

do Executivo, basicamente, mas também examina os atos do Legislativo e do próprio 

Judiciário, nos quais também se desempenha atividade administrativa em larga escala 

(CARVALHO FILHO, 2009, p. 962). 

O Superior Tribunal de Justiça entende que o ato administrativo discricionário se 

sujeita à sindicabilidade jurisdicional de sua juridicidade, bem como que não invade o mérito 

administrativo, no que diz respeito às razões de conveniência e oportunidade, a verificação 

judicial dos aspectos de legalidade do ato praticado.
18 

Com efeito, cabe ao Poder Judiciário realizar o controle da legalidade e da 

juridicidade dos atos administrativos. O art. 5º, XXXV da Constituição Federal consagra o 

princípio da inafastabilidade de jurisdição, determinando que a lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

                                                           

17 Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2012, p. 820) aduz que o controle judicial constitui, juntamente com o 

princípio da legalidade, um dos fundamentos em que repousa o Estado de Direito. De nada adiantaria a 

Administração Pública sujeitar-se à lei se seus atos não pudessem ser controlados por um órgão dotado de 

garantias de imparcialidade que permitam apreciar e invalidar os atos ilícitos por ela praticados. 

18 Nesse sentido, conferir: STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 37.327/SE, Relator: Ministro 

Herman Benjamin – Segunda Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 12/09/2013.  
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Ademais, o art. 2º da Constituição Federal dispõe que os Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si, embasando, assim, a teoria 

da separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos. A harmonia dos poderes 

fundamenta o controle jurisdicional dos atos administrativos, buscando evitar distorções e 

abusos. Sobre a harmonia entre os poderes, afirma José Afonso da Silva (2008, p. 110): 

 

A harmonia entre os poderes verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no 

trato recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente todos 

têm direito. De outro lado, cabe assinalar que nem a divisão de funções entre órgãos 

do poder nem sua independência são absolutas. Há interferências, que visam ao 

estabelecimento de um sistema de freios e contrapesos, à busca do equilíbrio 

necessário à realização do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio 

e o desmando de um em detrimento do outro e especialmente dos governados. 

 

O controle da Administração Pública pela via jurisdicional ocorre mediante 

provocação, existindo diversos instrumentos para que esse controle seja realizado, tais como: 

mandado de segurança (art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal e Lei nº 12.016/09), 

mandado de injunção (art. 5º, LXXI da Constituição Federal), habeas data (art. 5º, LXXII da 

Constituição Federal e Lei nº 9.507/97), ação popular (art. 5º, LXXIII da Constituição Federal 

e Lei nº 4.717/65), ação civil pública (Lei nº 7.347/85), bem como ações ordinárias ou 

especiais, entre outros instrumentos. 
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4 CONTROLE JURISDICIONAL DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA 

NAS LICITAÇÕES PÚBLICAS 

 

O poder discricionário, conforme visto, autoriza que a autoridade administrativa 

atue com certa margem de escolha no exercício da função administrativa. Contudo, essa 

liberdade possui limites, devendo o poder discricionário ser exercido dentro de parâmetros, 

com a finalidade de direcionar a atuação administrativa ao cumprimento do verdadeiro 

interesse da coletividade. 

Assim, não é admissível que nas licitações públicas, quando houver 

discricionariedade na prática do ato, a Administração desrespeite a finalidade pública, razão 

pela qual se torna legítimo o controle jurisdicional nesses casos. 

  

4.1. Discricionariedade nas licitações públicas 

 

Fernanda Marinela (2010, p. 325) assevera que, em decorrência dos princípios da 

legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, a 

discricionariedade do administrador público no que tange às regras da licitação esgota-se com 

a elaboração do edital de convocação, uma vez que publicado tal ato o cumprimento de suas 

exigências é medida vinculada. 

Marçal Justen Filho (2005, p. 47) afirma que, ao produzir e divulgar o ato 

convocatório, a Administração exercita juízos de conveniência e oportunidade sobre o objeto 

a ser contratado, os requisitos de participação, os critérios de seleção do vencedor. Acrescenta 

o autor que, se a Administração identificar, posteriormente, algum defeito na sua atuação 

anterior, ser-lhe-á assegurada a faculdade de rever o edital, mas isso importará a invalidação 

do certame e a renovação da competição. No curso de uma licitação, é vedado alterar os 

critérios e as exigências fixadas no ato convocatório. 

Destarte, deve ser vencedora do certame licitatório a proposta que se adequar aos 

termos do instrumento convocatório e que seja mais apropriada para o alcance da melhor 

proposta para o interesse público, segundo critérios objetivos previamente estabelecidos em 

edital.  

Com efeito, a Lei nº 8.666/93 impõe o princípio da vinculação ao instrumento 

convocatório, não cabendo à comissão licitatória conduzir o certame e realizar o julgamento 
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ao seu alvedrio, desrespeitando o estabelecido no edital, razão pela qual a discricionariedade 

da Administração quanto às regras que irão reger o procedimento exaure-se no instrumento 

convocatório da licitação pública. 

Contudo, apesar de o procedimento de licitação reduzir a liberdade de escolha dos 

agentes públicos que conduzem os certames licitatórios, a fim de evitar que o resultado final 

decorra de uma decisão arbitrária
19

, existem diversas situações em que a discricionariedade 

administrativa configura-se nas licitações públicas. 

Pode-se vislumbrar a atuação discricionária da Administração Pública no envio da 

carta na modalidade convite. Com efeito, o envio da carta convite possibilita que a 

Administração tenha a faculdade de escolher potenciais interessados em participar do certame. 

Todavia, essa discricionariedade deve ser exercida com cautela, ou seja, não deve o 

administrador basear-se em critérios meramente pessoais, ofendendo a moralidade e a 

isonomia, sob pena de presunção de desvio de poder, com a consequente invalidade do ato.  

Outrossim, no que se refere às hipóteses de contratação direta, cabe ao 

administrador decidir se é mais apropriado realizar a contratação direta ou licitar. Contudo, a 

permissão de contratação direta, seja por meio da dispensa ou da inexigibilidade, não autoriza 

que a Administração realize contratações inadequadas ou não proveitosas. O ordenamento 

jurídico reprime o abuso de poder na sua realização. 

Nesse sentido, o art. 25, § 2º da Lei nº 8.666/93 proíbe o superfaturamento nos 

casos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, ou seja, a contratação com valores 

superiores aos praticados no mercado.
20

 Dessa forma, inclusive nos casos de contratação 

direta deve a Administração Pública buscar a melhor proposta possível para o interesse 

coletivo. 

Ademais, há discricionariedade nas licitações públicas na escolha do objeto a ser 

contratado, na determinação dos requisitos de participação no certame, na disposição dos 

critérios de seleção da proposta vencedora, na revogação do procedimento, entre outras 

hipóteses. 

                                                           

19 Marçal Justen Filho (2005, p. 48) afirma que a liberdade de escolha vai sendo suprimida na medida em que o 

procedimento avança, sendo que, ao final, a regra é a ausência de espaço para uma decisão discricionária. Isso 

significa que ainda que se mudassem os julgadores, a decisão adotada na última fase teria de ser a mesma. 

20 O art. 25, § 2º da Lei nº 8.666/93 determina que, nas hipóteses de inexigibilidade e em qualquer dos casos de 

dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o 

fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais 

cabíveis.  
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Entretanto, com relação às condições de participação no certame, cumpre destacar 

que a Administração Pública não pode exigir requisitos que não estejam previstos em lei e que 

não sejam indispensáveis para execução do contrato. A discricionariedade na escolha dos 

requisitos de participação está delimitada pela natureza e extensão do objeto a ser contratado. 

Com efeito, o art. 37, XXI da Constituição Federal adverte que somente serão 

permitidas as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações.
 21 

Ademais, o art. 3º, § 1º, I da Lei nº 8.666/93 veda aos agentes públicos a admissão, 

a previsão, a inclusão ou a tolerância, nos atos de convocação, de cláusulas ou condições que 

comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo. 

Assim, é vedada a imposição de cláusula desnecessária ou inadequada, de cláusula 

que, em vez de buscar a seleção da melhor proposta para o interesse público, busca 

meramente satisfazer interesses pessoais do agente público ou favorecer determinados 

particulares. O ordenamento jurídico proíbe exigências abusivas, que reduzem a 

competitividade do certame. 

Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deliberou que a 

Administração não pode fazer exigências indevidas e impertinentes para a habilitação do 

licitante, afirmando que se configura excesso de formalismo certas exigências editalícias que 

venham a prejudicar a realização do interesse público.
22 

Marçal Justen Filho (2005, p. 303) assevera que a adoção de condições de 

participação desvinculadas do objeto contratual pode desembocar na invalidade. Afirma o 

autor que são inválidas, primeiramente, as condições não necessárias, que se configuram 

quando é permitido à Administração impor exigência de determinada natureza, mas ela 

ultrapassa os limites adequados ao fazê-lo. 

Esse vício de quantidade ocorre, por exemplo, quando se exige comprovação de 

capacidade financeira em montantes desproporcionalmente mais elevados do que seria 

                                                           

21 O Tribunal Regional Federal da 4ª Região entendeu que, em virtude desse dispositivo constitucional, é de ser 

habilitada, em concorrência pública relativa à permissão para exploração de serviços de radiofusão, empresa cujo 

objetivo social inclui atividades de rádio, uma vez que a atividade de rádio, mais ampla, abrange a radiofusão. 

(TRF4, Apelação em Mandado de Segurança nº 2000.70.00.030276-6 (PR), Relator: Juiz Federal Francisco 

Donizete Gomes – Terceira Turma, julgado em 27/08/2002, DJ 18/09/2002). 

22 Nesse sentido, conferir: TRF5, Remessa Ex Officio em Mandado de Segurança nº 89253/PB, Relator: 

Desembargador Federal José Maria Lucena – Primeira Turma, julgado em 04/12/2008, DJ 13/02/2009. 
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necessário, ou quando se exige comprovação de experiência anterior muito maior do que o 

montante a ser executado no contrato. 

Além disso, devem ser invalidados os requisitos que não guardam pertinência com 

o objeto a ser contratado, por serem inadequados ao caso. Esse vício de qualidade está 

presente, por exemplo, quando se exige comprovação de experiência anterior que não se 

relaciona com o objeto da licitação. 

A respeito da escolha dos critérios de seleção do vencedor da licitação pública, 

ressalte-se que esses devem ser estabelecidos previamente no edital através de disposições 

claras e com parâmetros objetivos de julgamento. 

No que concerne à possibilidade de revogação dos procedimentos licitatórios, o 

art. 49 da Lei 8.666/93 dispõe que a autoridade competente para aprovação do procedimento 

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta. A 

revogação de um certame encontra-se no âmbito de discricionariedade da Administração
23

. 

Marçal Justen Filho (2005, p. 462) aduz que na revogação o desfazimento do ato 

não decorre de vício ou defeito e se fundamenta em juízo que apura a conveniência do ato 

relativamente ao interesse sob tutela do Estado. A revogação pressupõe que a Administração 

disponha da liberdade para praticar um certo ato ou para determinar alguns de seus aspectos. 

Ressalte-se que a Administração Pública deve exercer o poder discricionário no 

âmbito das licitações públicas dentro dos limites estabelecidos pela lei e pelos princípios 

administrativos, inclusive os da proporcionalidade e da razoabilidade. 

 

4.2 Desvio de poder e discricionariedade nas licitações públicas 

 

O desvio de poder, conforme já explanado, é uma espécie de abuso de direito e 

consiste na utilização de uma atribuição em desacordo com a finalidade legal. Celso Antônio 

Bandeira de Mello (2006, p. 57) assim define o desvio de poder: 

 

                                                           

23 Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União entende que o juízo de conveniência e oportunidade a respeito 

da revogação da licitação é, pela sua própria natureza ato discricionário, privativo da autoridade administrativa 

que deve resguardar o interesse público. (TCU, Acórdão nº 111/2007 – Plenário. Processo 019.630/2006-6. 

Relator: Ministro Ubiratan Aguiar. Sessão em 07/02/2007, Dou  09/02/2007). 
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Consiste, pois, no manejo de um plexo de poderes (competência) procedido de 

molde a atingir um resultado diverso daquele em vista do qual está outorgada a 

competência. O agente se evade do fim legal, extravia-se da finalidade cabível em 

face da lei. Em suma: falseia, deliberadamente ou não, com intuitos subalternos ou 

não, aquele seu dever de operar o estrito cumprimento do que a lei configurou como 

objetivo prezável e atingível por dada via jurídica. 

 

O ato administrativo viciado pelo desvio de poder é inválido porque se desvirtua 

da finalidade que deveria ter sido realizada através dele, a qual se encontra prevista explícita 

ou implicitamente na norma abstrata. 

A lei é fonte de validade da atuação administrativa, sendo por isso o desvio de 

poder sancionado pelo ordenamento jurídico.
24 

O fato de o administrador, em determinadas situações de um procedimento 

licitatório, possuir discricionariedade para atuar não o autoriza a agir segundo suas intenções 

particulares. A discricionariedade conferida pela lei tem por finalidade que o agente público 

avalie, no caso concreto, a melhor forma de atender o desígnio legal e o interesse público, o 

que deve ser respeitado no âmbito dos procedimentos licitatórios.  

O princípio da impessoalidade veda que o agente público atue guiado por 

interesses pessoais ou favoritismos, uma vez que a atuação administrativa não deve ser 

realizada para beneficiar ou prejudicar determinadas pessoas ao alvedrio do administrador. 

Nas licitações públicas, as cláusulas de condição de participação do certame 

impostas pelo instrumento convocatório possuem a finalidade de verificar a idoneidade e a 

capacitação dos interessados em concorrer com o Poder Público
25

. O cumprimento das 

condições para participar do certame por parte dos interessados é verificado pela comissão 

responsável pelo procedimento licitatório na fase de habilitação. 

                                                           

24 Para Fernanda Marinela (2010, p. 211), o desvio de finalidade pode manifestar-se de dois modos: a) quando o 

agente busca uma finalidade, contrariando o interesse público, como, por exemplo, quando ele usa seus poderes 

para prejudicar um inimigo, ou para beneficiar a si próprio, um amigo ou parente; b) quando o agente busca uma 

finalidade ainda que de interesse público, alheia à categoria do ato que utilizou, como, por exemplo, o 

administrador que remove um servidor público com o objetivo de aplicar-lhe uma penalidade. 

25 O art. 37, XXI da Constituição Federal estabelece que somente serão admitidas exigências de qualificação 

técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, demonstrando que o propósito é 

oferecer oportunidades iguais de contratação a quem efetivamente possua condições de executar o objeto do 

contrato a ser celebrado. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que o exame do disposto no 

art. 37, XXI, da Constituição Federal, em sua parte final, referente a "exigências de qualificação técnica e 

econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" revela que o propósito aí objetivado é 

oferecer iguais oportunidades de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, 

indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que efetivamente dispõe de condições para 

executar aquilo a que se propõe. (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 13.607/RJ, Relator: 

Ministro José Delgado – Primeira Turma, julgado em 02/05/2002, DJ 10/06/2002, p. 144) 
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Contudo, a imposição de requisitos deve ser realizada tão somente a fim de 

resguardar a Administração Pública, evitando que esta contrate com pessoas inidôneas ou 

incapazes de cumprir o objeto do contrato
26

. Jamais deve ser feita para restringir a 

competitividade do certame, consagrando como vencedor um licitante de preferência pessoal 

do agente público ou tornando desabilitado um licitante com o qual o agente público possua 

antipatia ou inimizade. Tal conduta desvia-se da finalidade prevista em lei e deve ser reparada 

pelo Poder Judiciário. 

Ademais, na modalidade licitatória convite, o envio da carta deve ser realizado 

com base nos princípios que norteiam a atividade administrativa, notadamente o da 

impessoalidade e da moralidade. O convite é uma modalidade licitatória com procedimento 

mais simplificado em razão de tratar-se de um contrato de menor vulto. 

A licitação pública busca alcançar a melhor proposta e garantir a isonomia, 

respeitando o interesse público. Assim, não se admite que o administrador realize o envio da 

carta-convite ao seu puro arbítrio, direcionando o certame licitatório para que seja consagrado 

como vencedor um particular de sua preferência
27

. 

Ressalte-se que o controle jurisdicional do vício de desvio de poder nas licitações 

públicas em nada contraria a discricionariedade administrativa e o mérito do ato, uma vez que 

corresponde a uma investigação no que diz respeito à legitimidade do ato praticado. 

 

4.3 O dever de motivação dos atos administrativos 

 

O motivo é um dos elementos do ato administrativo e consiste na situação de fato 

ou de direito que autoriza ou impõe a prática do ato. Não se confunde com a intenção do 

agente público, essa interna, pessoal e subjetiva, a qual é denominada de móvel do ato 

administrativo. 

                                                           

26  No mesmo sentido, o Tribunal de Contas da União assim se manifestou: “sugere-se determinar, 

oportunamente, ao órgão que […] abstenha-se de exigir das empresas licitantes, como requisito de habilitação, 

instalações físicas próprias em locais específicos sem a comprovação da sua indispensável necessidade para o 

cumprimento do objeto” (TCU, Acórdão nº 2561/2004 – Segunda Câmara. Processo 010.396/2003-6. Relator: 

Ministro Benjamin Zymler. Sessão em 08/12/2004, Dou 20/12/2004). 

27 Nesse sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu que constitui ato de improbidade que atenta 

contra os princípios da Administração Pública, em especial o da legalidade, moralidade, eficiência e 

impessoalidade, a realização de licitação na modalidade convite com pessoa jurídica empresarial pertencente à 

esposa do então prefeito. (TRF1, Apelação Cível nº 2002.39.00.008364-6, Relator: Desembargador Federal 

Carlos Olavo – Terceira Turma, julgado em: 09/05/2011, DJ 24/06/2011). 
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A fim de garantir a legalidade dos atos administrativos, o exame da legitimidade 

dos motivos dos atos administrativos discricionários praticados nos certames licitatórios 

também se sujeita ao controle jurisdicional. Caso os motivos que ensejaram a prática do ato 

administrativo discricionário sejam inexistentes ou impróprios, o ato será nulo. 

O elemento motivo será discricionário quando a lei não o definir, ou quando 

defini-lo através de noções vagas e imprecisas (conceitos jurídicos indeterminados) que 

deixam à Administração a possibilidade de apreciação segundo critérios de oportunidade e 

conveniência. 

Ressalte-se que, nas licitações públicas, o fato de a lei omitir-se na explicitação 

dos motivos necessários para a prática do ato em determinadas situações não permite que a 

Administração Pública atue sem motivo algum, ou que atue por motivos impróprios e que 

ferem os princípios que norteiam a atividade administrativa e os procedimentos licitatórios. 

O agente público que conduz o certame não está livre para basear sua atuação em 

qualquer fato, ferindo a razoabilidade e a proporcionalidade, uma vez que o motivo, ainda que 

não esteja definido explicitamente na lei, deve guardar correlação com os ditames legais e 

com os princípios respaldados pelo Direito. 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 92), ao Judiciário caberá 

verificar se a intelecção administrativa se manteve ou não dentro dos limites do razoável 

perante o caso concreto e fulminá-la sempre que se vislumbre ter havido uma imprópria 

qualificação dos motivos à face da lei, uma abusiva dilatação do sentido da norma, uma 

desproporcional extensão do sentido extraível do conceito legal ante aos fatos a que se quer 

aplicá-lo. 

Destarte, a margem de discricionariedade que pode estar presente no elemento 

motivo do ato administrativo em determinadas situações não autoriza que a autoridade 

administrativa adote medidas absurdas, desproporcionais ou impróprias. 

Cumpre ressaltar que o motivo do ato não se confunde com a motivação. A 

motivação consiste na exposição dos motivos que levaram à prática do ato, ou seja, na 

exteriorização das razões de fato e de direito que justificaram a atuação da Administração 

Pública. 

O art. 2º, alínea “d” da Lei nº 4.717/65 determina a nulidade nos casos de 

inexistência dos motivos, dispondo o parágrafo único, alínea “d” do referido artigo que a 

inexistência dos motivos se verifica quando a matéria de fato ou de direito, em que se 
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fundamenta o ato, é materialmente inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado 

obtido.
28 

A respeito da necessidade de motivação nos atos de contratação direta dos 

certames licitatórios (casos de dispensa e inexigibilidade), a jurisprudência administrativa do 

Tribunal de Contas da União é no sentido de que as justificativas para a inexigibilidade e 

dispensa de licitação devem estar circunstancialmente motivadas, com a clara demonstração 

de ser a opção escolhida, em termos técnicos e econômicos, a mais vantajosa para a 

administração, consoante determina o art. 26, parágrafo único, da Lei 8.666/1993.
29 

Ademais, sobre a necessidade de motivação na revogação dos procedimentos 

licitatórios, Marçal Justen Filho (2005, p. 476) afirma que a revogação somente é válida 

quando formalizada em ato motivado, asseverando que a ausência de motivação é causa de 

invalidade. Para o autor, a motivação se sujeitará a controle judicial, de modo que a ausência 

dos pressupostos de fato invocados na decisão, o erro de fato ou qualquer outro defeito 

constituirão causa para a cassação do ato de revogação
30

. 

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a revogação do 

certame é ato administrativo, exigindo, portanto, a devida fundamentação e motivação (justo 

motivo para seu desfazimento), assim como o cumprimento das disposições legais, aduzindo 

que o art. 49 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos prevê a possibilidade de 

revogação do procedimento licitatório, em caso de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
31 

Juarez Freitas (2009a, p. 49) assevera que ao bom administrador público cumpre o 

dever de indicar, na prática dos atos vinculados e discricionários, os fundamentos de fato e de 

                                                           

28 Ademais, estabelece o art. 50 da Lei nº 9.784/99: “Os atos administrativos deverão ser motivados, com 

indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I- neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II 

- imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou 

seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos 

administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a 

questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, 

suspensão ou convalidação de ato administrativo”.  
29 Nesse sentido, conferir: TCU, Acórdão 1928/2011 – Segunda Câmara. Processo 009.526/2008-0. Relator: 

Ministro José Jorge. Sessão em 29/03/2011, Dou 06/04/2011. 

30 Ressalte-se que o art. 49, §3º da Lei nº 8.666/93 determina que, no caso de desfazimento do procedimento 

licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla defesa, o que se coaduna com os princípios do contraditório 

e da ampla defesa consagrados pelo art. 5º, LV da Constituição Federal. 
31 Nesse sentido, conferir: STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 23.360/PR, Relator: Ministra 

Denise Arruda – Primeira Turma, julgado em 18/11/2008, DJe 17/12/2008. 
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direito, em face da inafastável margem de apreciação, presente no mais vinculado dos atos. 

Imperativo, dessa forma, que todos os atos administrativos, notadamente os que afetarem 

direitos, ostentem uma explícita justificação, em analogia com o que sucede com os atos 

jurisdicionais, excetuados os de mero expediente, os ordinatórios de feição interna e aqueles 

que a lei admitir como de motivação dispensável.
32 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a 

Administração, ao justificar o ato administrativo, fica vinculada às razões expostas, para todos 

os efeitos jurídicos, de acordo com o preceituado na teoria dos motivos determinantes. 

Ademais, o referido tribunal posiciona-se no sentido de que a motivação é que legitima e 

confere validade ao ato administrativo discricionário.
33 

Assim, atuação discricionária da Administração Pública nas licitações públicas 

requer que exista motivação dos atos administrativos praticados, a qual deve ser clara, 

congruente, precisa e tempestiva. No dever de motivação, exige-se uma justificação plausível, 

salvo nos casos em que a lei admite a falta de motivação. 

Com efeito, a exigência de motivação dos atos administrativos possibilita que, na 

atuação discricionária das licitações públicas, o Poder Judiciário aprecie se a decisão foi 

razoável e proporcional para o alcance da finalidade pública, bem como se respeitou os 

princípios que norteiam o procedimento, previstos no art. 3º da Lei nº 8.666/93. 

 

4.4 Controle jurisdicional da discricionariedade administrativa 

 

A atuação discricionária e o mérito administrativo no âmbito das licitações 

públicas não podem ultrapassar os limites do desígnio legal, pois não se trata de liberdade 

para atuar em desacordo com o interesse público, mas sim de liberdade indispensável para a 

escolha da melhor solução no caso concreto. 
34 

                                                           

32 Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 99) afirma que na motivação a autoridade necessita mencionar 

não apenas a base legal em que se quer estribada, mas também os fatos ou circunstâncias sobre os quais se apoia 

e, quando houver discrição, a relação de pertinência lógica entre seu supedâneo fático e a medida tomada, de 

maneira a se poder compreender sua idoneidade para lograr a finalidade legal. 

33 Nesse sentido, conferir: STJ, Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança nº 32437/MG, 

Relator: Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma, julgado em 22/02/2011, DJe 16/03/2011. 

34 Fábio Pallaretti Calcini (2003, p. 120) assevera que a discricionariedade não pode ser tida como absoluta, 

sendo motivo de invocação dos administradores públicos para justificar os arbítrios praticados, razão pela qual a 

discrição é relativa. 
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Juarez Freitas (2009a, p. 22) assegura que o estado da discricionariedade legítima 

consagra e concretiza o direito fundamental à boa administração pública, que pode ser assim 

compreendido: trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, 

proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, imparcialidade e 

respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por suas condutas 

omissivas e comissivas. 

Nesse sentido, Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 82-83) afirma que 

extrapolam o mérito e maculam o ato de ilegitimidade os critérios que o agente adote para 

decidir-se que não tenham sido idoneamente orientados para atingir o fim legal. 

Aduz o autor que a razoabilidade, a proporcionalidade, a lealdade e a boa-fé, tanto 

como o respeito ao princípio da isonomia, são princípios gerais do Direito que também 

concorrem para conter a discricionariedade dentro de seus reais limites, assujeitando os atos 

administrativos a parâmetros de obediência inadversável (MELLO, 2006, p. 96). 

Uma conduta administrativa desproporcional e desrazoável nos certames 

licitatórios desborda os limites da competência discricionária e do mérito administrativo, 

devendo essa ilegalidade ser contida pelo controle jurisdicional. 

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que mérito significa uso correto da 

discricionariedade, ou seja, a integração administrativa. Com observância do limite do legal e 

o limite do legítimo, o ato tem mérito. Caso contrário, não tem mérito e deixa de ser 

discricionário para ser arbitrário e, assim, sujeito ao controle judicial.
35 

William Paiva Marques Júnior (2009, p. 122) assevera que se admite o controle 

judicial sobre o mérito do ato discricionário, desde que se trate de uma das seguintes situações: 

 

(1) teoria dos motivos determinantes (ato discricionário, uma vez motivado, se 

transmuda em vinculado aos motivos que determinaram a sua edição); (2) aplicação 

do princípio da proporcionalidade (que, em sentido estrito, significa o sopesamento 

segundo o qual as vantagens devem superar as desvantagens pela prática do ato); (3) 

quando o próprio Poder Judiciário pratica um ato administrativo (pois, em tais 

situações, age atipicamente no exercício da função administrativa); (4) princípio da 

razoabilidade (conduta do administrador deve encontrar-se dentro de padrões 

normais de aceitabilidade); (5) desvio de poder (quando a autoridade se utiliza 

indevidamente do poder discricionário para atingir não o interesse público, mas seus 

critérios egoísticos); (6) conceitos jurídicos indeterminados (expresso em situações 

tais como “notável saber jurídico” prevista pelo Texto Constitucional); (7) aplicação 

do princípio constitucional da moralidade administrativa, legalidade, publicidade ou 

                                                           

35 Nesse sentido, conferir: STJ, Recurso Especial nº 647.417/DF, Relator: Ministro José Delgado – Primeira 

Turma, julgado em 09/11/2004, DJ 21/02/2005. 
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eficiência (caput do art. 37 da Carta Política de 1.988- princípios constitucionais 

expressos da Administração Pública). 

 

Com efeito, o ordenamento jurídico permite a discricionariedade a fim de que seja 

adotada a conduta mais pertinente no caso concreto e que mais satisfaça o desígnio legal. 

Tendo em vista que os poderes administrativos são meramente instrumentais, a lei não faculta 

que a autoridade administrativa adote medidas desarrazoadas e impertinentes nos 

procedimentos de licitação pública. Ressalte-se que a licitação tem por finalidade a garantia 

da observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa 

para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

As escolhas da Administração Pública em um certame serão legítimas se forem 

observados os princípios que regem a atividade administrativa e as licitações públicas, entre 

eles o princípio da eficiência, da moralidade, da proporcionalidade, da razoabilidade, da 

legalidade, da impessoalidade, da publicidade, da vinculação ao instrumento convocatório e 

do julgamento objetivo. O ato administrativo praticado no âmbito das licitações públicas, 

além de estar coerente com a lei, deve harmonizar-se com os princípios administrativos e com 

os princípios dos procedimentos licitatórios, considerados em conjunto. 

Assim, caso o agente público, na condução de um procedimento licitatário, 

ultrapasse os limites do mérito administrativo, desviando-se dos limites da liberdade que lhe 

foi conferida, do escopo legal e dos princípios, o ato será ilegítimo e deverá ser invalidado 

pelo Poder Judiciário. 

 

4.5 Parâmetros do controle jurisdicional da discricionariedade nas licitações públicas 

 

Nas licitações públicas, o Poder Judiciário não deve deixar de atuar no controle 

dos atos discricionários que contrariam a lei e os princípios com receio de invadir o mérito do 

ato administrativo. O ato discricionário apenas terá legitimidade se guardar correlação com o 

sistema jurídico vigente
36

. 

                                                           

36 Ressalte-se sobre a importância da tutela dos princípios e direitos fundamentais no controle jurisdicional da 

discricionariedade. Ingo Wolfgang Sarlet (2007, p. 393-394) afirma que os direitos fundamentais vinculam os 

órgãos administrativos em todas as suas formas de manifestação e atividades, na medida em que atuam no 

interesse público. Destaca o autor sobre a necessidade de os órgãos públicos observarem nas suas decisões os 

parâmetros contidos na ordem de valores da Constituição, especialmente dos direitos fundamentais, o que 

assume especial relevo na esfera da aplicação e interpretação de conceitos abertos e cláusulas gerais, assim como 

no exercício da atividade discricionária. 
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Celso Antônio Bandeira de Mello (2006, p. 82) aduz que o mérito do ato 

administrativo não pode ser mais que o círculo de liberdade indispensável para avaliar, no 

caso concreto, o que é conveniente e oportuno à luz do escopo da lei. Nunca será liberdade 

para decidir em dissonância com este escopo. 

Por se tratar de transgressão da norma, o controle jurisdicional de vícios no 

exercício da discricionariedade nos certames licitatórios não fere a liberdade administrativa e 

o mérito do ato, tendo em vista que se trata de um controle de estrita legalidade. Assim, 

incabível a defesa da insindicabilidade das decisões da Administração Pública.
37 

Ressalte-se que o controle da legalidade dos atos administrativos busca aferir a 

sua conformação com o ordenamento jurídico brasileiro, o que abrange não somente as leis e 

os dispositivos constitucionais, mas também os princípios. Assim, os princípios da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, da proporcionalidade, da 

razoabilidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, entre 

outros, também fornecem critérios para que seja realizado o controle jurisdicional dos atos 

administrativos discricionários nas licitações públicas. 

Os princípios administrativos devem pautar os atos praticados pela Administração 

Pública. No âmbito dos procedimentos licitatórios, deve ser preservada a observância dos 

princípios norteadores da Administração Pública, bem como os princípios específicos das 

licitações públicas. Nos casos de discricionariedade nos certames, esses princípios são um 

instrumento para evitar escolhas inadequadas em razão da autonomia concedida ao 

administrador. 

Cumpre ressaltar que os princípios são de grande relevância para os 

procedimentos licitatórios não somente porque o administrador tem que se submeter a eles 

durante sua atuação, mas também porque são um instrumento para o Poder Judiciário, ao 

realizar o controle jurisdicional, alcance a melhor solução para uma controvérsia. 

A respeito da invalidação judicial dos atos administrativos não vinculados, 

Germana de Oliveira Moraes (2004, p. 160) assevera que é dado ao juiz perquirir, após a 

revisão dos elementos predominantemente vinculados (competência, finalidade e forma), se o 

administrador público, durante o processo de concepção do ato não vinculado, ao avaliar os 

                                                           

37 Sobre a intensidade do controle realizado pelo Poder Judiciário, Humberto Ávila (2005, p. 125) afirma que o 

exercício das prerrogativas decorrentes do princípio democrático deve ser objeto de controle pelo Poder 

Judiciário, especialmente porque restringe direitos fundamentais. Em vez da insindicabilidade dessas decisões, é 

preciso verificar em que medida essas competências estão sendo exercidas. 
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motivos, guiou-se pelos parâmetros decisórios ditados pelos princípios administrativos, bem 

como verificar se o administrador público, ao definir o conteúdo (objeto) do ato não vinculado, 

observou aqueles princípios. 

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, embora, em regra, 

não seja cabível ao Poder Judiciário examinar o mérito do ato administrativo discricionário, 

não se pode excluir do magistrado a faculdade de análise dos motivos e da finalidade do ato, 

sempre que verificado abuso por parte do administrador. Aduz o Tribunal que, diante de 

manifesta ilegalidade, não há falar em invasão do Poder Judiciário na esfera Administrativa, 

pois é de sua alçada o controle de qualquer ato abusivo, não se podendo admitir a 

permanência de comportamentos administrativos ilegais sob o pretexto de estarem 

acobertados pela discricionariedade administrativa.
38  

Destarte, o Poder Judiciário não deve, em geral, interferir no conteúdo das 

escolhas públicas. Contudo, a discricionariedade ilimitada e a interdição do mérito 

administrativo à sindicabilidade ferem a ordem jurídica. A ilegitimidade no exercício da 

discricionariedade nas licitações públicas deve ser reparada através do controle jurisdicional. 

O Superior Tribunal de Justiça, a respeito da alegação de incursão do Poder 

Judiciário no mérito administrativo, entendeu que a antiga doutrina que vedava ao Judiciário 

analisar o mérito dos atos da Administração, que gozava de tanto prestígio, não pode mais ser 

aceita como dogma ou axioma jurídico, eis que obstaria, por si só, a apreciação da motivação 

daqueles atos, importando, ipso facto, na exclusão apriorística do controle dos desvios e 

abusos de poder, o que seria incompatível com o atual estágio de desenvolvimento da Ciência 

Jurídica e do seu propósito de estabelecer controles sobre os atos praticados pela 

Administração Pública, quer sejam vinculados (controle de legalidade), quer sejam 

discricionários (controle de legitimidade).
39 

Trata-se de construção jurisprudencial paulatina. 

Ressalte-se que o controle jurisdicional deve ser funcional, eficiente e apropriado, 

e não deve violar a independência dos poderes preconizada pela Constituição Federal. O 

controle jurisdicional da atuação discricionária administrativa nas licitações públicas deve 

                                                           

38 Nesse sentido, conferir, STJ,  AgRg no REsp nº 1087443/SC, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 

Quinta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013 e  STJ, REsp nº 1076011/DF, Relator: Ministro Marco 

Aurélio Bellizze – Quinta Turma, julgado em 28/02/2012, DJe 15/03/2012. 

39 Nesse sentido, conferir: STJ,  AgRg no AgRg no REsp nº 1213843/PR, Relator: Ministro Napoleão Nunes 

Maia Filho – Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, DJe 14/09/2012. 
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destinar-se apenas a garantir que a Administração Pública cumpra seus deveres e respeite os 

direitos fundamentais e o interesse público. 

Germana de Oliveira Moraes (2004, p. 111) afirma que a impossibilidade de o 

julgador renovar os juízos de prognose do agente administrativo, durante a valoração dos 

conceitos indeterminados e, de ponderação, durante o exercício da discricionariedade, para 

fins de constituir nova decisão, quando do Direito não é possível se inferir outra 

objetivamente, constitui o ponto de equilíbrio que resguarda a autonomia da Administração, 

pois continuará competindo a ela, após a remoção do ato impugnado judicialmente, reeditá-lo, 

ainda que sempre adstrita às limitações jurídicas contrastáveis jurisdicionalmente. 

A inafastabilidade da tutela jurisdicional e a separação dos poderes são, portanto, 

princípios que se compatibilizam, e, havendo lesão ou ameaça a direito causada pela prática 

de um ato administrativo discricionário nas licitações públicas, cabe ao Poder Judiciário 

repará-la. 

O controle jurisdicional do excesso e da arbitrariedade nos juízos de conveniência 

e oportunidade realizados pelo administrador que conduz o certame licitatório não configura 

invasão ou desrespeito à esfera administrativa, uma vez que não pode existir 

discricionariedade sem freios. 

Assim, a extrapolação dos limites impostos ao exercício da discricionariedade 

administrativa, bem como o desvio das finalidades constitucionais e legais configuram a 

discricionariedade abusiva ou excessiva, que deve ser reparada pela sindicabilidade.
40 

A motivação, ou seja, a justificativa e a exposição dos motivos que ensejaram a 

prática do ato discricionário, confere condições para o Poder Judiciário realizar um controle 

dos procedimentos licitatórios que não seja invasivo da autonomia administrativa e que 

respeite a separação dos poderes. 

Segundo Juarez Freitas (2009a, p. 32), não se está a exigir, em especial ao Poder 

Judiciário, o controle dos juízos de conveniência em si, mas o controle das motivações 

obrigatórias, ou seja, a vigilância quanto a aspectos que dizem respeito não ao merecimento 

em si, mas à compatibilidade plena do ato administrativo com os princípios, entre os quais o 

da eficiência, da eficácia e da economicidade. 

                                                           

40 Matheus Vianna de Carvalho (2012, p. 21-22) afirma que o Judiciário poderá, de forma limitada, apreciar os 

limites do mérito administrativo, ou seja, apenas será possível analisá-lo com fim de se verificar a sua 

correspondência ao ordenamento jurídico como um todo (regras e princípios). 
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Apesar de o controle jurisdicional dos certames não poder adentrar na área de 

competência da Administração Pública, o Poder Judiciário tem a tarefa de decidir como não 

devem ser realizadas as atribuições administrativas. Trata-se, pois, de um controle negativo, 

que ocasiona a invalidação do ato, mas não o substitui. 

Nesse sentido, Germana de Oliveira Moraes (2004, p. 110) assegura que o 

exercício da discricionariedade ou da valoração administrativa dos conceitos jurídicos 

indeterminados não conduz necessariamente a uma lesão ou ameaça de lesão de direitos. 

Entretanto, nas hipóteses em que este exercício provocar uma lesão potencial ou atual a 

direitos, é cabível o controle jurisdicional, para o fim de invalidar o ato lesivo, muito embora 

não se possa quase nunca, em consequência, determinar a substituição por outro ato. 

Juarez Freitas (2009 b, p. 379-380) assevera que o controle judicial haverá de ser 

o de “administrador negativo”, porque, se é certo que o Poder Judiciário não pode dizer, 

substitutiva e positivamente, como o administrador deve agir, está obrigado a emitir juízo 

sobre como não deve ser sua conduta, não mais admitida a posição passiva e escapista de 

outros tempos. 

Destarte, no âmbito das licitações públicas, o Poder Judiciário não pode se eximir 

de apreciar se a prática arbitrária, seja ela comissiva ou omissiva, ocorreu ou se o agente 

público atuou de forma legítima, pois se uma conduta for ilegítima, será antijurídica e deverá 

ser anulada. 

A sindicabilidade dos atos administrativos discricionários orienta-se pelos 

princípios e desígnios legais, não sendo cabível a mera alegação de conveniência ou 

oportunidade da Administração Pública caso se configure a violação desses preceitos em 

certames licitatórios. Sobre a sindicabilidade do “demérito” administrativo, Juarez Freitas 

(2009a, p. 48) aduz: 

 

O “mérito” (atinente ao campo dos juízos de conveniência ou de oportunidade) não 

é diretamente controlável, mas o demérito e a antijuricidade o serão, 

inescapavelmente. Mais que nunca, a discricionariedade legítima supõe o 

aprofundamento da sindicabilidade, voltada à afirmação dos direitos fundamentais, 

notadamente do direito fundamental à boa administração pública. 

 

O Superior Tribunal de Justiça entende que na atualidade a Administração Pública 

está submetida ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato 

administrativo, razão pela qual o Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos 

extrínsecos da Administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e 
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oportunidade, uma vez que essas razões devem observar os critérios de moralidade e 

razoabilidade.
41 

A extensão do controle jurisdicional da atividade administrativa nas licitações 

públicas não consiste em excluir determinados atos administrativos do referido controle, uma 

vez que qualquer ato administrativo, inclusive o discricionário, é suscetível de revisão pelo 

Poder Judiciário, através da qual será apreciada a sua conformação com as leis e com os 

princípios. 

Com efeito, o controle jurisdicional da discricionariedade no âmbito das licitações 

públicas deve ser exercido dentro dos limites da prudência, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, a fim de reparar situação ilegítima e que esteja em desconformidade com 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Ressalte-se, nesse aspecto, a importância dos princípios da Administração Pública 

e dos princípios específicos dos certames licitatórios e o seu caráter instrumental, pois 

impõem parâmetros para o processo de controle jurisdicional dos atos discricionários no 

âmbito das licitações públicas. 

                                                           

41 Nesse sentido, conferir: STJ, Recurso Especial nº 429.570-GO, Relatora: Ministra Eliana Calmon – Segunda 

Turma, julgado em 11/11/2003, DJ 22/03/2004. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atividade discricionária nos certames licitatórios exige que o administrador 

escolha a solução mais adequada para satisfazer o interesse público e alcançar a proposta mais 

vantajosa para a Administração Pública. Assim, por se tratar de liberdade que deve ser 

exercida sob o Direito, é admitida a ocorrência de limitações e controles.  

A atuação administrativa nas licitações públicas, além de estar sempre submetida 

ao que dispõe a lei, deve respeitar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da probidade administrativa, da igualdade, da publicidade, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da proporcionalidade e da razoabilidade, 

bem como os demais princípios que norteiam a atividade da Administração Pública. 

Nos casos em que há discricionariedade administrativa, os princípios são um 

instrumento para evitar escolhas inadequadas em razão da autonomia concedida ao 

administrador. Ademais, os princípios são de grande relevância para as licitações públicas não 

apenas porque o administrador tem que se submeter a eles durante a sua atuação, mas também 

porque são um instrumento para o Poder Judiciário, ao realizar o controle jurisdicional, 

encontrar a solução mais adequada para uma controvérsia. 

A atribuição do poder discricionário no âmbito das licitações públicas é necessária, 

tendo em vista a impossibilidade de as leis que regem os certames preverem, de forma 

absoluta, todas as possíveis atuações da Administração Pública, bem como a necessidade de 

que, em determinadas situações, seja concedida aos agentes públicos margem de liberdade 

para escolher qual a medida mais adequada a ser adotada no caso concreto.  

Contudo, esse poder, como instrumento para alcance da finalidade pública, deve 

ser exercido de forma adequada e sem o cometimento de abusos e arbitrariedades. Para que o 

poder discricionário seja corretamente compreendido e aplicado pelo agente público, ele deve 

ser entendido como instrumento para alcançar a finalidade de interesse público a ser cumprida. 

Todos os atos praticados pela Administração Pública devem possuir correlação 

com as diretrizes e com os princípios do Direito Administrativo, razão pela qual a 

discricionariedade administrativa deve ser apreciada pelo Poder Judiciário a fim de evitar que 

o mérito administrativo seja utilizado de forma arbitrária. 
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Cabem aos órgãos que fiscalizam a atividade administrativa a apreciação da 

ocorrência de desvio de finalidade ou abuso de poder, bem como a verificação da 

proporcionalidade e da razoabilidade nas decisões administrativas nos certames licitatórios. 

Destarte, a alegação pura e simples de que descabe ao Poder Judiciário invadir o 

mérito administrativo com o fim de impedir o controle jurisdicional da discrição nas licitações 

públicas exclui da revisão judicial situações em que a autoridade responsável pelo certame 

extrapola os limites da discricionariedade e do mérito administrativo e viola a Constituição 

Federal de 1988 e o ordenamento jurídico. O Magistrado deve apreciar, em cada situação, 

quando a Administração Pública efetivamente ultrapassou a sua margem de liberdade de 

decisão na competência discricionária. 

Outrossim, o controle jurisdicional da discricionariedade administrativa no âmbito 

dos procedimentos licitatórios deve ser realizado de modo prudente, razoável e concatenado, 

buscando que a atuação administrativa esteja sempre em concordância com o ordenamento 

jurídico pátrio e com o interesse público. 

A fim de resguardar o interesse público e tendo em vista a crescente verificação 

de ocorrência de práticas arbitrárias em licitações públicas no Brasil, é necessário que os 

excessos na atuação discricionária sejam contidos pelo Poder Judiciário. 

O exercício da discricionariedade nos certames licitatórios deve estar sempre 

vinculado aos princípios administrativos e aos princípios específicos das licitações públicas, 

bem como ao escopo legal, caso contrário os limites indispensáveis para o exercício da 

discrição serão ultrapassados. Com efeito, os atos discricionários das licitações públicas 

devem possuir forte correlação com o ordenamento jurídico, seja com os princípios ou com as 

regras. 

Assim o mérito administrativo dos atos praticados em um procedimento licitatório 

pode ser apreciado pelo Poder Judiciário a fim de verificar se houve arbitrariedade ou desvio 

dos limites à discricionariedade. Não se trata de defesa da existência de uma única escolha 

cabível, pois caso contrário não seria discricionária a competência, mas sim de exigir que a 

escolha realizada pela Administração Pública seja legítima e válida. 

Ademais, o incentivo à utilização de modalidades licitatórias mais transparentes e 

abertas, que dificultam a arbitrariedade do agente público, como é o caso da modalidade do 

pregão eletrônico, consiste em uma das formas de se evitar o abuso do poder discricionário no 

âmbito das licitações públicas. 
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