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1  SUPRANACIONALIDADE:  FUNÇÃO INTEGRATIVA DA SOBERANIA ESTATAL   

Explicar a supranacionalidade diante da licitação é buscar os argumentos que relacionam 

um fato a outro (aspecto teleológico), pari passo aos ensinamentos essenciais e fundamentais 

aplicação de um conteúdo correlato (aspecto substancial). 

A supranacionalidade importa num acatamento de normas gerais admitidas em tratados 

internacionais no âmbito interno sob qualquer conteúdo normativo, inclusive nas licitações 

públicas. Isso significa dizer que a acepção de uma norma externa mediante convalidação de um 

Estado implica na aceitação dos seus parâmetros internamente.  

Estabelece-se um paradoxo quando se examina que regras de direitos humanos que visam 

proporcionar a dignidade0F

1 humana e a igualdade entre todos possam ter coesão no direito 

administrativo. Ledo engano, imaginar que tais premissas somente possam ser acolhidas em 

outras áreas de direitos, e não nas funções administrativas exercidas pelos órgãos estatais. 

É equivoco pensar que os preceitos abalizadores da dignidade humana somente terão 

aceitação para conter a violência em Estados autoritários. Regem-se nos Estados pós-modernos o 

reconhecimento da igualdade de todos os cidadãos e o direito de participação igualitária, seja, 

perante os serviços públicos ou nos eventos licitatórios na condição de licitante ou cidadão 

fiscalizador do uso das verbas públicas.  

Essa idéia nasce das principais transformações advindas da globalização e das relevantes 

transformações da internacionalização para teoria geral do direito administrativo que reside na 

preservação dos direitos fundamentais, inclusive das minorias, como meio de restringir o 

exercício abusivo do poder jurídico.  

1 Cf. GUIBOURG “la dignidad inspira respeto”. V. GUIBOURG, Ricardo A. Pensar en las normas. Buenos Aires: 
Eudeba, 1999. p. 46-48. 
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A idéia de personalização do direito administrativo autoriza uma revisão de pressupostos 

e formas sob a batuta de novos programas e de proposições à atividade administrativa: 

Ao longo do tempo, o Estado brasileiro nunca assumiu o ser humano, a dignidade 
humana e os direitos fundamentais como valores fundamentais. Ao menos, concepções 
nesse sentido jamais foram acompanhadas de algum efeito concreto ou prático que se 
prolongasse além do discurso eleitoral. A personalização do direito administrativo 
propicia reconhecer que a administração pública não é um valor em si mesma. Também 
aqui a diretriz primeira é a democracia e o respeito aos direitos fundamentais. Tem-se 
utilizado o vocábulo "globalização" para indicar um conjunto de fatores que produziu a 
radical alteração política, social, econômica e cultural de todos os países.1F

2 

Daí a ascensão despercebida do direito administrativo global que designa  um esforço 

sistematizado em diversos nacionais, transnacionais e de configurações internacionais 

relacionados com o direito administrativo de governança global. Sobeja a idéia de forma de 

regulação e gestão transgovernamental para enfrentar os efeitos de um mundo globalizado nas 

diversas áreas que não podem ser tratados por medidas e regulamentos administrativos. Essa 

postura retrata admissão de tratados internacionais e redes de cooperação intergovernamental que 

modifica decisões de âmbito interno para o nível global. 

O percurso retrata a lenta e inevitável adaptação de medidas internas a 

transnacionalização, advindas de uma correlação de um sistema jurídico nacionais e tratados para 

permitir novos mecanismos de direito administrativo e confrontar regras e decisões 

intergovernamentais. Isso conduz a um desafio de que as autoridades estariam submissas ao 

desenvolvimento de regimes que possam garantir o regime internacional, incluindo a adoção de 

princípios2F

3  e mecanismos adequados a participação, mecanismos, práticas e princípios que 

respeitem a utilização de recursos eficazes, transparência, decisão fundamentada e legalidade. 

Sobremais, a administração pública deve adotar traços característicos do Estado de 

Direito: 

[...] a devida proporcionalidade que deve orientar toda a ação 
administrativa (Verhaltnismassigkeit des Verwaltungshandelns); o 
preceito da proteção da confiança dos destinatários da ação da 

2 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 2009. p. 46. 
3 Ampliar a função dos princípios em GORDILLO, Agustín. Introducción al derecho. Buenos Aires: La Ley, 2007, 
p. 9-10. 
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Administração Pública (das Gebot des Vertrauenschutzes); finalmente, a 
necessidade de controles internos e externos para assegurar a 
manutenção do Estado de Direito (Verwaltungskontrollen auf dem 
Rechtslaatprinzip).3F

4  

A estrutura de um espaço administrativo supranacional ou global atende a acepção de 

blocos econômicos não só pela admissão de tratados, como também a submissão e regulação das 

normas internas aos ditames comuns. Significa dizer que o direito administrativo não pode 

sucumbir no âmbito interno diante de uma visão ampliada dos regimes de cooperação e da 

supranacionalidade do direito com intuito de permitir uma ação coletiva em favor da dignidade 

humana. 

Aqui, não se expressa simplesmente o conteúdo de funções reguladoras de organismos 

internacionais para impedir pactos econômicos ou de significativos grupos econômicos, 

correlativamente se vê é a governação estatal por outros Estados. A expressão 

supranacionalidade transcende a mera noção de soberania nacional, e reage a um campo de 

incidência de direito público internacional quando trava relações entre Estados e entre estes, e 

cidadãos em um nascente espaço jurídico global. 

Posta nesta oportunidade a verdadeira precisão de adoção de medidas efetivas no âmbito 

interno para alcançar instrumentos de eficiência e legitimidade da função administrativa, bem 

como garantizar a plenitude dos direitos dos administrados, inclusive os de caráter 

procedimental. 

Esta interligação entre as veias administrativas e global permite a intensificação de 

obedecimento ao sistema jurídico como um todo e a valorização de garantias procedimentais, 

inclusive em reforço aos princípios e as regras licitatórias, frente  a mitigada utilização de 

recursos. 

Isto significa afirmar, sem menosprezar as normas licitatórias de cada país, que é possível 

acoplar mais desempenho e melhores resultados na aquisição de bens e serviços públicos pelos 

órgãos estatais, com exercício dos pressupostos supranacionais, como da dignidade humana. 

4 ALEXY, Robert. Teoria dos Diretos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 94. 
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2 VALORAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA FRENTE À LICITAÇÃO 

Os princípios funcionam como orientações essenciais e paradigmas de conteúdo 

valorativo e genérico. Nessa proposta, é que existindo conflito de regras se deve resolver pela 

especialidade e subsunção, enquanto aos princípios, dotados de cargas distintas, impõe-se 

analisar os choques pela ponderação dos pesos. 

É o que confirma Robert Alexy tratando das colisões entre princípios, e conflitos entre 

regras:  

[...] nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os princípios com o 
maior peso têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na dimensão da validade, 
enquanto as colisões entre princípios - visto que só princípios válidos podem colidir - 
ocorrem, para além dessa dimensão, na dimensão do peso. Exemplos de soluções de 
colisões entre princípios podem ser encontrados nos numerosos sopesamentos de 
interesses [...].4F

5 

Sobre os princípios aplicáveis à licitação, estes funcionam como normas finalísticas, em 

face do escopo a ser atingido. Daí a idéia da correlação entre os meios e os fins. Ora, se a 

licitação se propõe a escolha da melhor proposta ao contrato público, seu pressuposto será a 

competição em igualdade de oportunidades.  

Por efeito, esta sucessão de atos ordenados vincula à administração e os licitantes, onde 

seu desobedecimento daria azo a sua nulificação. Dito isto, é relevante afirmar da necessidade de 

obedecimento às regras licitatórias e aos princípios devidos. 

Neste pensar indicamos e comentamos alguns princípios que alicerçam a temática 

licitatória,5F

6 nesse sentido representam axiomas fundamentais e são tidos como preceitos 

5 ALEXY, Robert. Teoria dos Diretos Fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 94. 
6 Não há uniformidade do tema em relação aos princípios licitatórios. Ampliar em CARVALHO FILHO, José dos 
Santos. Manual de direito administrativo. 22ª. ed., Río de Janeiro: Lúmen juris, 2009, p. 232-238. DI PIETRO, Maria 
Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24ª. ed., São Paulo: Atlas, 2011, p. 353-362. JUSTEN FILHO, Marçal. Curso 
de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 312-314. MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e contrato 
administrativo. 15ª. ed, São Paulo: Malheiros, 2010, p. 31-56. BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de 
direito administrativo. 28ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2011, p. 528-619. 
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fundamentais à pratica e proteção de direitos na compra pública de bens e serviços à 

coletividade.6F

7 

O principio da legalidade assegura pela lei o direito de participação de todos nos 

parâmetros e prescrições legais, assegurando assim que qualquer um possa acompanhar seu 

desenvolvimento. Já o principio da igualdade,7F

8 também denominado da paridade, retrata a 

vedação de distinto tratamento aos envolvidos na licitação. Sob tutela constitucional, atende a 

livre concorrência entre os licitantes para permear iguais condições e impedir clausulas 

discriminatórias.  

O principio da impessoalidade resultante da igualdade alcança um tratamento 

equânime sem privilégios desarrazoados. Além disso, a impessoalidade impede o favoritismo ou 

discriminação no iter licitatório, exigindo um tratamento neutro e isonômico, atento as condições 

pessoais e vantagens oferecidos por cada licitante à obtenção da melhor proposta e uma justa 

competição. Por iguais razões, “o princípio da impessoalidade exige que a Administração trate 

os administrados sem perseguições e sem favorecimentos, como consectário do princípio da 

igualdade de todos perante a lei”.8F

9 

Importa-se que o principio da moralidade atende aos padrões éticos que devem 

permear a condução dos agentes públicos perante os atos licitatórios, portanto engloba a 

honestidade e bons costumes, em um conjunto de faculdades morais que vão velar pela 

probidade administrativa. Conforme ensina Justen Filho: “[...] em nenhuma hipótese a conduta 

adotada pela Administração ou pelo particular poderá ofender os valores fundamentais 

consagrados pelo sistema jurídico”.9F

10 

7 BRASIL. Lei nº 8.666/1993: “Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional 
da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos 
que lhes são correlatos”. 
8 Também denominado “correcto tratamiento”. FIORINI, Bartolomé, MATA, Ismael. Licitación pública: selección del 
contratista estatal. Buenos Aires: AbeledoPerrot, 1972, p. 45. Ampliar em LASO, Enrique Sayagués. La licitación 
pública, Montevideo: B de f, 2005, p. 52-53.  
9 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 24ª. ed., São Paulo: Atlas, 2011. p. 68-69. 
10 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Saraiva, 2009. p.73. 
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Todavia, o principio da publicidade norteia a ampla divulgação do evento, garantindo o 

conhecimento aos interessados no certame, bem como, a idéia de controle e acompanhamento 

dos atos que envolvem gastos públicos. Aqui não se confunde com a transparência 10F

11 das ações 

administrativas, mas atina ao controle e à necessária missão de prestação de contas à sociedade.11F

12  

Veja-se, que o princípio da vinculação ao ato convocatório atende a instrução da 

licitação por seu edital, estabelecendo nuances procedimentais, definindo o objeto a ser licitado, 

as condições de participação e os critérios de julgamento ao futuro contrato administrativo. Outro 

princípio devido é o do julgamento objetivo12F

13 que fixa critérios preestabelecidos e válidos a 

todos, com fim de evitar o discriscionarismo e impedir caprichos do gestor público. 

Outros princípios correlatos poderiam acrescer ao estudo a exata compreensão ao 

principio da competividade13F

14 em que a administração publica não pode adotar medidas ou criar 

regras que restrinjam ou iludam o caráter da disputa livre e igualitária entre licitantes.  

De outra sorte, defende-se o principio do procedimento formal, em que, o evento 

licitatório deve ser cumprido na essência da cerimônia dos atos, para que seja válido e oponível 

contra terceiros, sob pena de nulidade. Trata-se, de conjunto seriado de atos sob ajide de um rito 

preestabelecido para a contratação de bens e serviços públicos. 

Outro importante principio é do sigilo das propostas. Reserva-se a oferta de cada 

licitante para salvaguardar a integridade do evento licitatório, inibindo facilidades e conluio entre 

proponentes, dando lisura e transparência pelo sigilo até a divulgação em sessão pública.  

11 Observe-se a exigência supranacional da transparência na “Convención Interamericana contra la Corrupción”. 
CCIC. art. 5º, inc. III.  
12 Nesse sentido, GORDILLO advierte: “[…] la publicidad es limitada y exclusiva del sector, no para toda la 
colectividad.” GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo. t. II, 9ª. ed., Argentina: Fundación de 
Derecho Administrativo, 2009,  p. XII-7-12. 
13 BRASIL. Lei nº 8.666/1993: “Art. 44. 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 por esta Lei. § 1º. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, 
subjetivo ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o princípio da igualdade entre os licitantes.” 
14 Adota-se, no Brasil, a denominação de principio da competitividade. V. CARVALHO FILHO, José dos Santos. 
Manual de direito administrativo. 22ª. ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 236. 
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Outra não podia ser a opção legislativa de firmar o principio da adjudicação em que 

diante deste ato formal se identifica o vitorioso da licitação, após a fase da classificação das 

propostas. A adjudicação 14F

15 é ato advindo de autoridade que não se confunde com a contratação, 

a primeira indica o licitante vencedor não estabelecendo direito adquirido a contratação, em face 

da prevalência do interesse público devidamente motivado.  

Ao propósito se pronuncia Justen Filho: “O único valor supremo é a dignidade humana, 

núcleo dos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente. A expressão “interesse 

público” não apresenta conteúdo próprio, especificado e determinado. Costuma ser invocada 

para a satisfação dos interesses escolhidos pelo governante, o que é absolutamente incompatível 

com a ordem jurídico-constitucional vigente”.15F

16 

O principio da razoabilidade impõe um caráter de prudência e bom senso na escolha do 

bem ou serviços a serem adquiridos, enquanto, o principio da proporcionalidade impede a 

aplicação de um quantun excessivo sob ponto de vista racional e coerente frente às finalidades 

coletivas no uso do erário. Isso significa dizer da a aplicação ponderada entre os meios e os fins 

como limitação do poder licitador para considerar o respeito e a proteção de valores coletivos. 

Fixa-se o principio da motivação no dever de justificar os atos licitatórios indicando 

seus fatos e fundamentos legais. Por efeito, qualquer ato do certame, seja ele vinculado ou 

discricionário deve estar fundamentado sob pena de tornar-se inválido. 

 

3 APORTE CONCLUSIVO 

A noção de soberania compartilhada em que se sustenta a supranacionalidade soluciona a 

problemática da soberania dos Estados integrantes da comunidade internacional, uma vez que 

agregam um regimento jurídico comum, sem confrontar com o normativo interno de cada 

15 Segudo MEIRELLES, terminada a licitação, o vencedor adquire o direito subjetivo à adjudicação. MEIRELLES, Hely 
Lopes. Licitação e contratos administrativos. 15ª. ed., São Paulo: Malheiros, 2010, p. 54. 
16 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo, Saraiva, 2009. p. 60. 
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Estado-parte, e sem menosprezar as leis licitatórias de cada país. Assim, é possível acoplar mais 

desempenho e melhores resultados na aquisição de bens e serviços públicos pelos órgãos estatais, 

com exercício dos pressupostos supranacionais, como da dignidade humana. 

Nessa linha, é plausível afirmar que os princípios jurídicos aplicáveis à licitação 

funcionam como linhas diretivas de ordem genérica assinalando sua força normativa e 

valorativa, orientando e vinculando toda marcha licitatória para impedir uma gestão temerária e 

eventuais práticas corruptas.  
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