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Introdução: A escolha do Brasil para sediar grandes eventos mundiais, como a Copa do
Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, fez com que o governo repensasse as formas
de contratação pública existentes. A partir da necessidade de se buscar métodos mais
céleres de contratação, foi instituída a Medida Provisória 527/2011, posteriormente
convertida na Lei 12.462/2011, que criou um regime diferenciado de contratações
públicas. Contudo, muito se tem discutido acerca da constitucionalidade desse novo
regime, que esbarra em vários princípios do Direito Administrativo brasileiro, como
adiante se verá. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo abordar os principais
pontos da Lei 12.462/2011, que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações
(RDC), apresentando aspectos relativos a sua inconstitucionalidade e demais assuntos
controvertidos em torno do tema. Metodologia: Este estudo caracteriza-se como uma
pesquisa bibliográfica, que apresenta uma revisão de literatura, com a finalidade de
agrupar conhecimentos variados em torno da matéria abordada. Da mesma forma,
foram também utilizadas pesquisas em jornais e meios eletrônicos em geral, a fim de
trazer ao debate assuntos mais atuais correlatos ao tema aqui tratado. Resultados: Os
princípios do Direito Administrativo encontram-se em grave violação ante a instituição
de um regime contrário ao estabelecido nas normas consagradas para as contratações
públicas.
O princípio da publicidade tem como objetivo,justamente, tornar de conhecimento
público  os Atos Administrativos, o que não é o caso do Regime Diferenciado de
Contratações, uma vez que se estabelece o sigilo à sociedade – note-se: principal
destinatária dos serviços.
Assim, não há como justificar todo e qualquer ato da Administração Pública com base
simplesmente no princípio da supremacia do interesse público (como se tem feito com
o RDC), até porque os atos do Poder Público se pautam em outros  princípios que
também devem ser considerados e as hipóteses de sua relativização estão
expressamente previstas na lei. A criação de um novo regime de contratações que em
muito difere da Lei 8.666/93 dá ensejo a uma série de questionamentos quanto a sua
real necessidade e quanto à preservação da moralidade do serviço público. Conclusão:
Embora o trabalho ainda precise de avanço e aperfeiçoamento rumo à concatenação
das ideias centrais, pode-se afirmar que há violação ao princípio da publicidade
previsto nos Atos Administrativos do Poder Público.
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