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RESUMO 

Os acordos substitutivos, que compõem o objeto central da presente dissertação, apresentam-
se como relevantes instrumentos de operacionalização da consensualidade no âmbito da 
atuação administrativa. Por meio destes, a Administração opta por transacionar com o 
particular para atingir o resultado pretendido, substituindo a decisão unilateral e imperativa 
que lhe cabe por um acordo de vontades, que consolida o conjunto de direitos e obrigações 
considerado satisfatório por ambas as partes diante do caso concreto. O trabalho objetiva dar 
um passo adiante na reflexão acerca dos limites à modificação e revisão dos compromissos 
consensualmente firmados entre os sujeitos público e privado, inclusive com vistas a 
identificar possíveis parâmetros de estabilidade e previsibilidade a serem observados. Diante 
dessa perspectiva, pretende-se delinear as premissas da análise a ser desenvolvida e os novos 
paradigmas que permeiam o agir administrativo, a fim de expor o cenário da consensualidade 
em âmbito pátrio. Em seguida, a pesquisa busca examinar a natureza jurídica de tais ajustes, 
bem como a sua relação com a legalidade - tanto sob a ótica da (des)necessidade de 
autorização legal específica para a sua celebração, como à luz da sua importância enquanto 
mecanismos de criação normativa. Tendo como pressuposto que a Administração tem o 
dever de adotar a melhor solução possível frente às circunstâncias concretamente 
consideradas, a análise busca verificar não só a margem de liberdade que recai sobre o agente 
no que diz respeito à escolha do instrumento consensual, mas também as consequências 
dessa opção, em vista da natureza vinculante dos módulos convencionais. Por fim, procura-
se examinar a questão atinente ao controle do agir consensual, com o intuito de detectar os 
limites à convalidação e ao desfazimento das estipulações entabuladas entre as partes.  
 
Palavras-chave: consensualidade; Administração Pública; acordos substitutivos; 
estabilidade; vinculatividade; e controle. 
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ABSTRACT 

The substitutive agreements, which constitute the main object of this essay, are presented as 
relevant instruments for the operationalization of consensuality within the scope of 
administrative actions. By means of these, Public Administration chooses to negotiate with 
private entities in order to achieve the results desired, replacing the unilateral and imperative 
decision by this consensual agreement, which consolidates the set of rights and obligations 
considered satisfactory by both parties in a given case. This work aims to take a step forward 
in the analysis of the limits to the modification and revision of the commitments 
consensually signed between public and private entities, for the purpose of identifying 
possible parameters of stability and predictability to be taken into account. In this 
perspective, it is intended to outline the premises of the analysis and the new paradigms that 
permeate the administrative action, in order to disclose the scenario of consensuality in 
Brazil. Moving forward, the research seeks to examine the legal nature of such agreements, 
as well as their relation to legality - both from the point of view of the need (or lack thereof) 
for specific legal authorization for their conclusion, and in light of their importance as 
mechanisms of normative creation. Assuming that the Administration has a duty to adopt 
the best possible solution in any given circumstances, the analysis seeks to verify not only 
the freedom of the public agent with regard to the choice of the appropriate consensual 
instrument, but also the consequences of such choice, in view of the binding nature of the 
substitutive agreements. Finally, the work examines the issue of controlling such consensual 
actions, in order to detect the limits to validate and annul the agreements formalized by the 
parties. 
 
 
Keywords: consensuality; Public Administration; substitutive agreements; stability; 
binding; control.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os acordos substitutivos compõem o objeto central da presente dissertação.  

Vale dizer que, embora se reconheça a existência de diferentes modalidades de 

ajustes consensuais1, a análise restringe-se às hipóteses nas quais o administrador público 

dispõe de poderes para impor ao particular determinada situação jurídica, mas escolhe atingir 

o resultado almejado por meio de uma solução consensual. Isto é, ao invés de desempenhar 

a sua competência de maneira imperativa e unilateral, o agente opta por convencionar com 

o cidadão-administrado a forma de seu exercício, de modo que o ajuste firmado consolida o 

plexo de direitos e obrigações tido como satisfatório por ambas as partes diante do caso 

concreto2.  

Ao que se infere, um estudo envolvendo todas as diferentes modalidades de acordos 

administrativos pode ser inviável, em razão da amplitude de objeto. Reputa-se que o 

direcionamento da pesquisa – aos acordos substitutivos – se fez necessário para permitir o 

desenvolvimento de um trabalho efetivamente contributivo, de modo a evitar a improfícua 

comparação entre figuras com características bastante diversas, bem como o atingimento de 

conclusões potencialmente contraditórias.  

Convém esclarecer, ainda, que a delimitação da análise aos acordos substitutivos da 

decisão administrativa unilateral não se deu de maneira casuística ou aleatória. Sua 

relevância justifica-se por mais de uma razão.   

Primeiro porque se entende que tais ajustes representam a expressão máxima da 

consensualidade. Tendo em vista que a situação jurídica que se estabelece entre a 

Administração e o particular independe do pacto para ser criada, uma vez que o agente 

público poderia simplesmente ter escolhido exercer a sua competência de maneira 

                                            
 
1 A propósito dos diferentes instrumentos de consenso postos à disposição da Administração Pública, confira-
se, dentre outros: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos Institutos Consensuais da Ação 
Administrativa. Revista de Direito Administrativo - RDA, Rio de Janeiro, v. 231, p. 129-156, jan./mar. 2003; 
MENEZES DE ALMEIDA, Fernando Dias. Mecanismos de consenso no Direito Administrativo. In: 
ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (Coord.). Direito administrativo 
e seus novos paradigmas. 2 ed. Belo Horizonte: Fórum, 2017.  p.325-336; OLIVEIRA, Gustavo Henrique 
Justino de; SCHWANKA, Cristiane. A Administração Consensual como a Nova Face da Administração 
Pública do Século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação. Revista de 
Direito do Estado - RDE, n. 10, p. 271-288, abr./jun. 2008; e PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo 
na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 237-257.  
2 Ressalva-se que os vocábulos “acordo”, “pacto”, “compromisso” e “ajuste” são tomados, no presente 
trabalho, como sinônimos e se destinam a designar os acordos de vontades entre dois ou mais sujeitos de direito.  
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impositiva, os módulos convencionais3 substitutivos inserem-se perfeitamente no novo 

contexto que se instaura a partir da consolidação de um ambiente favorável ao consenso e 

da reconfiguração de uma certa visão restritiva da legalidade que tende a prevalecer em 

determinado enfoque da doutrina tradicional.  

Segundo porque se reputa que o recorte proposto tem íntima relação com o próprio 

objetivo da dissertação, que tem por finalidade contribuir com a reflexão acerca da 

vinculatividade dos acordos e dos consequentes limites à sua modificação e revisão4. Haja 

vista que a Administração Pública nem sequer precisaria celebrá-los, estando apta a impor a 

sua vontade de maneira unilateral, poder-se-ia questionar em que medida tais ajustes são 

efetivamente vinculantes para as partes envolvidas.   

Terceiro porque os acordos substitutivos constituem prática corrente, especialmente 

no âmbito dos entes reguladores autônomos. Verifica-se não só a gradativa superação das 

controvérsias anteriormente existentes em relação ao cabimento de tais ajustes, mas também 

a proliferação de mecanismos voltados a uma perspectiva mais instrumental da função 

administrativa5, que propõem a adoção de medidas mais eficientes e menos danosas para o 

alcance das finalidades públicas.  

A importância do tema reside na constatação de que a melhoria da qualidade das 

decisões públicas e da confiança que estas devem inspirar constitui verdadeiro pressuposto 

para a garantia do direito fundamental à boa administração. A análise da consensualidade 

sob o prisma da segurança jurídica legitima-se na medida em que a atividade administrativa 

consensual consagra uma nova forma de relacionamento entre a Administração e os 

                                            
 
3 Adota-se, aqui, a concepção de Fernando Dias MENEZES DE ALMEIDA, que toma por base as lições de 
Odete MEDAUAR e Sabino CASSESE para ressalvar que “a expressão modulo convencional mostra-se 
adequada, seja por exprimir a ideia genérica de convenção [entendida, segundo a visão tradicional, como o 
acordo de vontades entre dois ou mais sujeitos, com a finalidade de produzir efeitos jurídicos], seja por 
esclarecer que a noção que se quer exprimir comporta modulações” (Contrato Administrativo. São Paulo: 
Quartier Latin, 2012. p. 199). A despeito de existirem diferentes espécies de módulos convencionais, o termo 
será sempre empregado com o intuito de designar os módulos convencionais substitutivos da decisão unilateral 
da Administração.  
4 Ainda com o objetivo de delinear o objeto de estudo da dissertação, cumpre ponderar que a expressão 
“modificação” se destina a abarcar eventual alteração no conteúdo do módulo convencional. Já o termo 
“revisão” é utilizado com vistas a designar tanto as hipóteses de invalidação decorrentes da desconformidade 
com a ordem jurídica como aquelas derivadas do desfazimento do ajuste por razões outras que não a ocorrência 
de eventuais vícios (como a extinção unilateral por motivo de conveniência e oportunidade).  
5 Conforme esclarece Marçal JUSTEN FILHO, a função administrativa deve ser compreendida como um feixe 
de poderes jurídicos (competências estatais) que legitima o exercício de atividades materiais e a formulação de 
comandos destinados a conformar a conduta alheia em prol da satisfação de interesses essenciais, relacionados 
à promoção de direitos fundamentais, e cujo desempenho, por parte da Administração Pública, pressupõe a 
existência de uma organização estável e permanente (Curso de direito administrativo. 12 ed. São Paulo: RT, 
2016. p. 38).  
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particulares, exigindo a necessária reflexão sobre as alternativas a serem consideradas no 

que diz respeito ao aprimoramento do funcionamento da máquina estatal “com a utilização 

de instrumentos destinados a avaliar o desempenho institucional, a incentivar a boa gestão e 

resultados satisfatórios, a prevenir e combater a corrupção”6.  

É certo que o ambiente institucional tem de ser capaz de compatibilizar a realidade 

cambiante que se apresenta com a necessária garantia da segurança jurídica. Além disso, e 

tendo em vista a aparente inadequação dos mecanismos de controle hoje existentes (que 

tendem a ser marcadamente formais, ineficientes e demasiadamente custosos), deve-se 

buscar a estruturação de um sistema que visa a concretizar maior coerência e eficiência da 

atuação administrativa.  

Os desafios inerentes à (in)segurança jurídica e à manutenção dos compromissos têm 

sido encarados como alguns dos principais dificultadores no que diz respeito ao emprego da 

consensualidade7.  

Juristas e aplicadores do direito ainda não chegaram a uma definição sobre como 

proceder diante da adoção de mecanismos consensuais, posto que a margem negocial que 

lhes é inerente em tese dificulta a identificação de critérios objetivos para a implementação 

do consenso e para o seu controle. As autoridades administrativas, por sua vez, sentem-se 

receosas ao lançar mão de instrumentos consensuais, pois temem eventual 

responsabilização. Tal quadro é agravado, ainda, pela constante discrepância dos 

entendimentos manifestados pelos diferentes agentes legitimados para a celebração do 

acordo, que não raras vezes pretendem questionar compromissos já aperfeiçoados.  

Impende ressaltar que este último aspecto constitui um dos pontos nevrálgicos do 

tema sob análise. Assim se passa porque o questionamento do acordo substitutivo pela 

própria Administração (ainda que por agente diverso ou hierarquicamente superior) é 

contrário à lógica da consensualidade, que tem por objetivo conferir soluções mais efetivas 

e adequadas para as relações travadas entre as partes público e privada, e não dar origem a 

novos conflitos ou prolongar aqueles já existentes.   

                                            
 
6 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios do controle da Administração Pública. In: 
MODESTO, Paulo (Coord). A Nova Organização Administrativa Brasileira. 2. ed., Belo Horizonte: Fórum, 
2010. p. 200.  
7 PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo na administração pública, p. 298-299, Veja-se também: 
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; e MOREIRA, Egon Bockman. Uma lei para o Estado de Direito 
Contemporâneo. In: PEREIRA, Flávio Henrique Unes (Coord.). Segurança jurídica e qualidade das decisões 
públicas: desafios de uma sociedade democrática. Brasília: Senado Federal, 2015. p. 9.  
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Dessas questões decorrem muitos problemas e dúvidas para os quais ainda não se 

encontrou uma resposta.  

Trata-se, portanto, de tema atual, central à própria eficácia da atuação administrativa 

consensual e cuja relevância está vinculada à imprescindibilidade da reconfiguração do agir 

administrativo em prol de uma atuação mais eficiente na tutela e consagração dos interesses 

da coletividade.  

Com efeito, a implementação dos módulos convencionais e o controle da 

consensualidade constituem um campo fértil para inovações e discussões de relevância 

teórica e prática. Tais temas envolvem uma série de questões que ora se encontram em 

aberto, relacionadas tanto às premissas da atuação administrativa quanto à perspectiva de 

atualização da sistemática de controle hoje existente.    

A novidade que inspira a pesquisa que se pretendeu desenvolver ultrapassa o 

fenômeno da Administração consensual. Sem embargo da percepção de que o direito 

administrativo já superou o momento inicial de mera afirmação do cabimento da 

consensualidade, as questões centrais que se põem agora são outras. A celebração do acordo 

está condicionada à existência de lei específica que lhe autorize? Os módulos convencionais 

substitutivos da decisão administrativa possuem caráter vinculante? Quais os vetores a serem 

observados para fins de modificação ou invalidação do ajuste firmado?  

Convém esclarecer que a consensualidade é tratada como premissa (e não como 

hipótese) da análise que se tenciona promover.  

A pesquisa não tem por objetivo examinar a tendência ao modelo da Administração 

consensual, nem tampouco esgotar temas atinentes ao desenvolvimento da consensualidade 

no direito administrativo brasileiro e aos seus diferentes mecanismos de instrumentalização. 

Também não pretende verificar a possibilidade de a atuação administrativa unilateral vir a 

ser substituída pelo acordo de vontades. Estes temas já foram amplamente examinados pela 

doutrina, com grande profundidade científica, o que leva a crer que eventual estudo acerca 

de tais questões pouco teria a acrescentar.  

Em contrapartida, a despeito de existir vasta produção doutrinária acerca dos 

aspectos gerais da consensualidade, a análise da questão atinente à vinculatividade dos 

módulos convencionais é ainda incipiente.  

A presente dissertação propõe-se justamente a realizar um estudo dos acordos 

substitutivos da decisão administrativa unilateral à luz dessa perspectiva. 
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Partindo do pressuposto de que o caráter impositivo e autoritário da atuação 

administrativa tem evoluído em direção à ampliação de soluções negociadas8, busca-se 

verificar em que medida os instrumentos consensuais são efetivamente vinculantes para as 

partes envolvidas no ajuste e quais as respectivas consequências em matéria de controle. 

Embora não se tenha a pretensão de exaurir o enfrentamento do tema, o objetivo do trabalho 

é dar um passo adiante na reflexão acerca dos limites à modificação e à revisão dos 

compromissos estabelecidos, inclusive com vistas a examinar a aplicabilidade do regime de 

prerrogativas e a identificar possíveis parâmetros de estabilidade para as relações 

consensualmente travadas com a Administração Pública.  

A primeira hipótese que se admite, em relação ao objeto de estudo, é a de que a 

convenção que substitui a prerrogativa unilateral do agente público consiste em verdadeiro 

mecanismo de criação normativa, que resulta no surgimento de uma dada situação jurídica, 

vinculante para as partes envolvidas.  

Tomando por base a lição de Léon DUGUIT, a expressão “situação jurídica” é aqui 

empregada com vistas a designar as situações jurídicas subjetivas, que criam normas 

jurídicas individuais, oponíveis aos sujeitos envolvidos no ajuste. O esclarecimento é 

relevante em virtude da necessária distinção em relação às situações jurídicas objetivas, 

caracterizadas pela generalidade e permanência das normas jurídicas criadas, que derivam 

diretamente do direito positivado e são aptas a afetar qualquer pessoa a qualquer tempo9.  

Significa dizer que a celebração do pacto cristaliza um determinado conjunto de 

direitos e obrigações considerado satisfatório pela Administração e pelo cidadão-

administrado, derrogando a competência administrativa discricionária (no que tange à opção 

pela solução consensual) e vinculando ambas as partes. Isto posto, e considerando que os 

                                            
 
8 Não significa que a atuação administrativa unilateral será (ou deverá ser) necessariamente substituída pelo 
modelo consensual ou que o consenso deve ser visto como solução universal para todas as questões que se 
apresentam. O sentido de “evolução” ora empregado tem por objetivo apenas destacar as progressivas 
transformações verificadas em decorrência da valorização de uma nova normatividade, produzida individual e 
concretamente, sem a atuação do Poder Legislativo.   
9 “Toda situação jurídica subjetiva é, por definição, concreta, individual e temporária, e são essas três 
características que a distinguem de uma situação objetiva ou legal. Ela é concreta, quer dizer que é criada com 
vistas à obtenção de um resultado predeterminado. Ela é individual, o que significa que afeta não mais do que 
um certo número de indivíduos determinados ou que podem ser determinados com antecedência. Ela é 
temporária, o que significa que, quando o resultado para o qual foi criada é obtido, a situação jurídica subjetiva, 
doravante sem objeto, desaparece por si só”. No original: “Toute situation juridique subjective este, par 
définition, concrète, individuelle et temporaire, et ce sont les trois caractères qui la distinguent d’une situation 
objective ou légale. Elle est concrète, c’est-à-dire qu’elle est créée en vue de l’obtention d’un résultat déterminé 
d’avance. Elle est individuelle, c’est-à-dire qu’elle ne touche qu’un certain nombre d’individus déterminés ou 
pouvant être déterminés d’avance. Elle est temporaire, cela veut dire que, lorsque le résultat en vue duquel elle 
a été créée est obtenu, la situation juridique subjective, désormais sans objet, disparaît d’elle-même” (DUGUIT, 
Léon. Traité de Droit Constitutionnel, t. 1. Paris: Fontemoing & C. Éditeurs, 1911. p. 226-227).  
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termos do ajuste são construídos a partir de um acordo de vontades, não há que se cogitar da 

reavaliação do juízo anteriormente emitido, nem da incidência de prerrogativas de ação 

autoexecutória e unilateral do Poder Público.  

A segunda hipótese de que se parte é a de que o controle dos módulos convencionais 

deve observar determinados parâmetros, tendo a cautela de não comprometer a sua eficácia. 

Ainda que o controle da consensualidade seja essencial para garantir a regularidade 

dos instrumentos consensuais e para o próprio aperfeiçoamento da atuação administrativa, 

há que se ter em mente que o recorrente desfazimento dos acordos – quer seja pelo Poder 

Judiciário ou pela própria Administração – pode vir a inviabilizar a atuação administrativa 

consensual, resultando na perda de confiança em relação aos mecanismos convencionais e, 

consequentemente, no incentivo ao comportamento imperativo e unilateral dos agentes 

públicos.  

A partir dessas hipóteses, pretende-se sustentar a tese de que a modificação ou o 

desfazimento dos compromissos consensualmente estabelecidos devem ser vistos como 

situações excepcionais. A regra geral da estabilidade é potencialmente mais sólida em 

relação aos acordos substitutivos da decisão administrativa unilateral, na medida em que 

estes pressupõem, em si mesmos, a aplicação do direito ao caso concreto e derivam da 

autocontenção voluntária e intencional da Administração Pública.    

Para que se possa atingir o objetivo proposto, a dissertação será dividida em quatro 

capítulos.  

Não obstante a consensualidade seja tomada como pressuposto (e não como 

hipótese), reputa-se necessário delinear as premissas da análise a ser desenvolvida e os novos 

paradigmas que permeiam o agir administrativo.  

Diante desse enfoque, o primeiro capítulo procurará expor os fatores que conduziram 

à superação do paradigma bipolar e à reconfiguração das formas de organização e atuação 

administrativa, resultando no desenvolvimento da consensualidade.  

 O segundo capítulo destina-se a analisar a natureza jurídica dos acordos substitutivos 

da decisão administrativa unilateral. Terá por objetivo examinar também a relação de tais 

acordos com o princípio da legalidade, em vista do modelo de concretização da segurança 

jurídica que se delineia a partir dos desafios impostos por uma realidade cambiante e pela 

atual complexidade das relações socioeconômicas.  

O exame da questão se presta não apenas a permitir a melhor compreensão do objeto 

de estudo, mas também a possibilitar a verificação do poder de criação normativa dos 

compromissos. Em linhas gerais, pretende-se verificar se a celebração dos acordos depende 
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de prévia autorização legal, bem como se a convenção é efetivamente apta a criar uma 

situação jurídica subjetiva, estabelecendo direitos e obrigações que disciplinam o 

relacionamento das partes envolvidas no ajuste. 

Além disso, busca-se examinar brevemente os pressupostos (de existência, validade 

e eficácia) do módulo convencional substitutivo para, em seguida, identificar os diferentes 

elementos que devem compor a sua estrutura.   

Cumpre ressalvar que tais aspectos serão analisados com o devido aprofundamento 

ao longo do trabalho. Por hora, importa destacar que a adequada formação do ajuste deverá 

levar em conta: (a) a competência do agente; (b) a finalidade da convenção; (c) a forma a ser 

observada pela relação convencional; (d) o motivo que embasa o acordo substitutivo; (e) o 

objeto do acordo de vontades; (f) a capacidade das partes; e (g) a efetiva existência do 

consenso.  

As questões que se objetiva responder estão, de certa forma, relacionadas com a 

revisão da própria noção de discricionariedade administrativa10.  

Partindo da premissa de que a Administração tem o dever de adotar a melhor solução 

possível para o caso concreto, o terceiro capítulo se propõe a examinar a margem de 

liberdade da autoridade administrativa no que tange à escolha entre celebrar ou não a 

convenção, bem como os efeitos e consequências dessa opção. Pretende-se demonstrar que 

a opção pelo acordo acarreta o exaurimento da competência discricionária, de forma que o 

seu consequente aperfeiçoamento vinculará os sujeitos de direito envolvidos.  

Ainda de acordo com esse enfoque, e tendo em conta que as constantes alterações na 

conjuntura econômica e sociopolítica por vezes determinam a eventual adaptação dos 

compromissos à nova realidade que se apresenta, o trabalho buscará identificar os 

parâmetros limitativos a serem observados. A pertinência da análise decorre da constatação 

de que a tradicional teoria do contrato administrativo, segundo a qual a Administração 

Pública detém um conjunto de prerrogativas especiais – que, em tese, permitiria a extinção 

e modificação unilateral da avença – não parece ser compatível com os módulos consensuais 

substitutivos da decisão administrativa unilateral. 

Por fim, o quarto capítulo pretende examinar a questão atinente ao controle do agir 

consensual da Administração.  

                                            
 
10 Segundo a qual o poder discricionário seria aquele que “o Direito concede à Administração, de modo 
explícito ou implícito, para prática de atos administrativos com liberdade na escolha de sua conveniência, 
oportunidade e conteúdo” (MEIRELLES, Hely. Direito administrativo brasileiro. 42 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2016. p. 139).  
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Considerando que os acordos substitutivos consolidam uma nova forma de 

relacionamento entre o Poder Público e os particulares, cumpre verificar qual é a medida do 

controle que atende aos seus objetivos, sem comprometer a eficácia dos compromissos 

firmados. A abordagem delineará as perspectivas gerais do tema, a fim de detectar os limites 

à convalidação e à desconstituição das estipulações convencionais.   

Em linhas gerais, propõe-se um estudo da vinculatividade dos acordos e do controle 

da atuação administrativa consensual através de um exame dogmático e analítico. Serão 

analisadas, por meio do método dedutivo, noções clássicas do direito administrativo, tais 

como as concepções de ato e contrato administrativo, os princípios da legalidade e da 

proteção da confiança e o instituto do controle.  

Os aspectos atinentes à vinculatividade dos compromissos e ao controle da 

consensualidade ainda não foram inseridos nos debates jurisprudenciais – ao menos, não à 

luz das peculiaridades que lhes cabem. A grande maioria dos precedentes identificados 

limita-se a examinar questões de cunho mais formal, as quais não se relacionam 

propriamente com as consequências (em termos de estabilização e produção de efeitos) 

decorrentes do aperfeiçoamento dos módulos convencionais. Em razão disso, a visão dos 

Tribunais será levada em consideração, no que for cabível, a fim de permitir a identificação 

de vetores que conferem margens de previsibilidade e estabilidade para as relações firmadas 

entre a Administração e os particulares.   

A dissertação não pretendeu se utilizar do exame do direito comparado enquanto 

método de pesquisa. Feita essa ressalva, convém esclarecer que exemplos de direito 

estrangeiro serão utilizados com o objetivo de identificar o tratamento normativo e 

doutrinário que tem sido dado aos acordos substitutivos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao longo do trabalho, buscou-se esclarecer que um dos vetores da evolução do direito 

administrativo consiste na atenuação do caráter unilateral e impositivo que permeia o agir 

da Administração em prol de soluções que prestigiem o consenso e a ponderação de 

interesses.  

A ampliação das tarefas públicas e o aumento da complexidade da sociedade 

contemporânea, notadamente heterogênea e composta por uma pluralidade de interesses 

merecedores da tutela estatal, demandam a adoção de práticas mais flexíveis, que se 

amoldem às múltiplas circunstâncias da atuação administrativa e possam atender as novas 

necessidades socioeconômicas de maneira mais célere e eficiente.  

Tal cenário é motivado, ainda, pelo reposicionamento da legalidade em vista do 

movimento de constitucionalização, uma vez que a lei deixa de ser o único referencial 

normativo para a disciplina das condutas, passando a conviver com normas de cunho 

principiológico – o que resulta na valorização de uma normatividade que se estabelece 

individual e concretamente.  

Natural, portanto, que as relações travadas entre a Administração e os cidadãos-

administrados tenham se adequado a esse novo contexto.  

Embora o ordenamento jurídico pátrio não conte com uma lei geral de processo 

administrativo que tenha estipulado um permissivo genérico à celebração de acordos entre 

os sujeitos público e privado, também não se identifica qualquer vedação que possa ser 

tomada como regra. A gradativa proliferação de diplomas normativos voltados à 

consagração de instrumentos negociais se soma a diversos outros fatores (tais como a 

reconfiguração das formas de organização e atuação administrativas, o incremento da 

participação social nos assuntos públicos, a crescente contratualização da ação 

administrativa, o reconhecimento da dimensão finalística das normas e institutos jurídico-

administrativos etc.) para consolidar um ambiente bastante favorável ao consenso.   

Ao que se infere, a consensualidade inaugura uma nova forma de relacionamento 

entre o administrador público e o particular, fazendo com que a imperatividade que antes 

caracterizava a ação administrativa venha a ser gradualmente superada por mecanismos que 

primam pelo diálogo e pela concertação de interesses.  

É diante dessa conjuntura que os acordos substitutivos ganham destaque.  
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Sem embargo da existência de outros instrumentos consensuais postos à disposição 

dos agentes administrativos, cujos aspectos gerais foram apresentados no curso da 

dissertação, entende-se que estes ajustes adquirem especial relevância.  

Assim se passa porque, em casos tais, a Administração dispõe de poderes para impor 

ao particular determinada situação jurídica, mas escolhe atingir o resultado almejado por 

meio de uma solução consensual, convencionando com o cidadão-administrado o modo de 

exercício de sua competência. Consequentemente, o acordo de vontades acarreta a 

substituição da decisão administrativa unilateral e imperativa por uma convenção, 

permitindo que as partes definam, em conjunto e à luz do caso concreto, as bases da ordem 

a que pretendem se submeter.  

Sob essa ótica, procurou-se demonstrar a natureza contratual dos módulos 

convencionais.  

O aspecto finalístico dos contratos celebrados pela Administração, relacionado à 

necessária persecução dos fins públicos, não é suficiente para que se pretenda dissociá-los 

do fenômeno contratual como um todo. Inexiste uma justificativa apta a respaldar uma 

distinção estanque e absoluta entre as avenças firmadas pelos agentes estatais e os chamados 

contratos privados, pelo que o contrato – enquanto categoria jurídica – corresponde à figura 

pertencente à teoria geral do direito.  

Tomando como pressuposto os elementos substanciais a serem considerados (diante 

das perspectivas estrutural e funcional), é possível constatar o enquadramento dos acordos 

substitutivos da decisão administrativa unilateral como contratos.  

A perspectiva estrutural resta atendida pelo fato de que tais ajustes derivam do acordo 

de vontades entre o administrador e o particular, tendo por objetivo substituir o provimento 

unilateral do Poder Público e estabelecer, individual e concretamente, um determinado plexo 

de direitos e obrigações para os envolvidos. Já a perspectiva funcional é confirmada em 

virtude da importância do pacto enquanto técnica de pacificação social, uma vez que o 

respeito à palavra dada se solidifica em decorrência do caráter vinculante do compromisso 

consensualmente celebrado.      

Nesse prisma, e considerando que a Administração e a parte privada optam por, 

deliberadamente, vincular-se às condições estabelecidas de forma bilateral, delimitando a 

sua conduta em virtude das disposições estipuladas e da confiança delas advinda, estes 

ajustes se coadunam com a essência do contrato.    
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A pesquisa também teve o intuito de aclarar a relação que se estabelece entre os 

acordos substitutivos e a legalidade, a partir dos dois diferentes enfoques que a análise 

comporta.  

Por um lado, tais acordos prescindem da existência de expressa autorização legal para 

serem firmados. Além de a legalidade ter sido reconfigurada segundo uma concepção 

ampliativa, que reconhece a normatividade dos valores e princípios consagrados pelo 

ordenamento jurídico, a opção por decidir de modo consensual com o destinatário da decisão 

está implícita na competência atribuída ao agente para que possa decidir unilateralmente e 

de ofício.  

Por outro, os módulos convencionais consistem em verdadeiros mecanismos de 

criação normativa, eis que resultam no surgimento de uma situação jurídica subjetiva, em 

que os sujeitos envolvidos assumem obrigações e correlatos direitos. Mesmo que a 

convenção decorra da aplicação do ordenamento a uma dada circunstância, não se pode 

negar que a sua celebração produz modificações na esfera dos direitos subjetivos, dando 

origem a normas individuais e concretas que passam a disciplinar o relacionamento 

entabulado entre as partes.  

Após a exposição dos pressupostos e elementos que compõem a estrutura dos acordos 

substitutivos, pretendeu-se examinar o seu caráter vinculante e os limites à revisão e 

modificação dos compromissos estabelecidos por meio do consenso.  

Partindo da premissa de que Poder Público tem o dever de adotar a melhor solução 

possível diante das circunstâncias concretamente consideradas, incumbe ao agente estatal 

verificar qual mecanismo de atuação é o mais adequado para o devido (e eficiente) 

atingimento das finalidades de interesse coletivo: o exercício da prerrogativa unilateral e 

imperativa de atuação ou a sua substituição por uma solução consensual. A opção pelo 

acordo acarreta o exaurimento da competência discricionária, de modo que a sua 

consequente formalização vinculará tanto o particular como a própria Administração.  

De mais a mais, a autolimitação administrativa – derivada dos condicionantes 

impostos ao administrador pela sua própria conduta e, por conseguinte, pela incidência de 

diversos princípios de índole constitucional – alia-se à natureza convencional dos acordos 

substitutivos para afastar quaisquer dúvidas quanto à vinculatividade dos compromissos 

consensualmente firmados entre os sujeitos público e privado. Além de o ajuste resultar na 

criação de uma situação jurídica individual, o titular da competência administrativa e o ente 

estatal por ele integrado restam autovinculados à decisão tomada, por conta do dever de 

coerência imposto pelo ordenamento.  
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Daí porque se pode dizer que a Administração fica duplamente vinculada aos termos 

do ajuste. Não bastasse a norma individual e concreta que se estabelece a partir da convenção 

firmada, a segurança jurídica e os princípios da moralidade, isonomia, boa-fé e proteção da 

confiança igualmente determinam a estabilização do relacionamento travado entre o agente 

administrativo e o cidadão-administrado.   

Raciocínio semelhante pode ser aplicado em relação à vinculação do particular à 

vontade por ele externada. O caráter vinculante dos acordos substitutivos consiste numa via 

de mão-dupla: se, sob uma perspectiva, a parte privada pode exigir do administrador o 

cumprimento das obrigações avençadas; sob outra, tem o dever jurídico de agir consoante 

os parâmetros e condições derivados da postura por ela adotada e da situação jurídica 

estabelecida.   

Significa dizer que a regra geral da estabilidade é potencialmente mais sólida em 

relação aos módulos convencionais, na medida em que estes pressupõem, em si mesmos, a 

aplicação do direito ao caso concreto, derivando da vontade do particular e da autocontenção 

voluntária e intencional da Administração.  

É possível cogitar, inclusive, da caracterização de uma espécie de confiança 

qualificada. Tendo-se em vista que o ajuste pressupõe a procedimentalização de um amplo 

processo de negociação, resultando na estruturação de uma solução construída sob medida 

pelas partes, é razoável que a expectativa gerada seja ainda mais firme do que aquela que 

deriva de uma promessa administrativa unilateral ou da subsunção de uma determinada 

circunstância à norma geral e abstrata derivada do legislador.  

Como decorrência, e considerando que o pacto celebrado cristaliza um conjunto de 

direitos e obrigações tido como satisfatório por ambos os envolvidos, a sua modificação deve 

necessariamente ser tida como uma situação excepcional. 

O aperfeiçoamento da convenção consolida o acordo de vontades delineado. Assim 

sendo, a alteração das condições estipuladas dependerá da observância dos efeitos jurídicos 

já consumados e da adoção da mesma sistemática utilizada por ocasião da celebração do 

compromisso original, derivando de processo administrativo que evidencie a necessidade de 

modificação e formalize o consenso das partes quanto ao seu cabimento e conteúdo, a fim 

de que sejam apresentados os fundamentos que amparam as novas disposições 

convencionadas. Essa mesma lógica é aplicável também à revisão dos compromissos, por 

razões outras que não a ocorrência de eventuais vícios.  

A desconstituição do vínculo firmado entre a Administração e o particular deve 

observar os casos estritamente previstos no instrumento firmado. Também é viável que o 
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acordo substitutivo seja afastado mediante deliberação consensual nesse sentido – hipótese 

esta que pressupõe exposição dos motivos pelos quais a manutenção da avença (antes tida 

como a melhor solução em face das circunstâncias concretas) não mais se justifica.  

Nessa esteira, impende reconhecer que o regime jurídico diferenciado usualmente 

aplicável aos contratos administrativos em sentido estrito, caracterizado pela existência de 

prerrogativas de ação unilateral e autoexecutória da Administração, é absolutamente 

incompatível com os acordos substitutivos. A relação convencional destina-se justamente a 

afastar a imperatividade, de modo que admitir a modificação ou extinção unilateral dos 

compromissos consensual firmados implicaria destituir-lhes de qualquer utilidade prática.  

Sem qualquer pretensão de exaurir o enfrentamento da matéria, e nem muito menos 

de identificar todos os possíveis parâmetros limitativos a serem observados para a revisão e 

modificação dos ajustes, o trabalho procurou pontuar aqueles que parecem merecer maior 

atenção. Destacou-se, assim, que os vínculos já constituídos restam imunizados pela 

impossibilidade de retroação da interpretação administrativa, pela proteção conferida ao 

direito adquirido e ao ato jurídico perfeito e pela tutela à confiança legítima.  

No que concerne ao controle da atuação consensual da Administração, importa 

reconhecer a paulatina consolidação de uma visão finalística, que considera a funcionalidade 

das normas e institutos jurídico-administrativos. A validade da ação administrativa deixa de 

ser examinada apenas sob o enfoque da sua compatibilidade com a lei (enquanto norma geral 

e abstrata emanada do Poder Legislativo), passando a contemplar também a análise da sua 

aptidão para cumprir, de forma adequada e eficiente, com as finalidades que a legitimam.  

Isso repercute nos fins da própria atividade controladora.  O controle apenas se 

justifica em vista da persecução das necessidades coletivas que busca tutelar, pelo que não 

se deve admitir que seja exercido como uma mera formalidade ou que venha a se dissociar 

do atingimento dos resultados que devem norteá-lo.  

Ainda que se repute inviável estabelecer um elenco exaustivo, a dissertação 

tencionou ilustrar as diferentes categorias de vícios que podem incidir sobre os módulos 

convencionais para, em seguida, examinar os limites que se apresentam em relação à 

invalidação de tais ajustes.    

  Buscou-se demonstrar que a anulação não consiste numa consequência necessária e 

nem muito menos automática da identificação de um determinado defeito. Muito pelo 

contrário: a normatividade individual e concreta delineada a partir do acordo de vontades se 

conjuga à segurança jurídica, à presunção de legitimidade dos atos administrativos e aos 
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princípios da boa-fé e da proteção da confiança para consagrar um cenário tendente à 

estabilização dos compromissos consensualmente firmados.  

  Isto posto, é imperioso assinalar a excepcionalidade do desfazimento dos acordos 

substitutivos.  

 Sempre que possível, as irregularidades constatadas devem ser supridas, a fim de que 

se restabeleça a ordem jurídica violada, de forma a permitir a preservação, em sua plenitude, 

das situações de fato e de direito já estabelecidas. Uma vez verificada a viabilidade da 

convalidação do ajuste, a autoridade competente não poderá se negar a adotar as 

providências necessárias para tanto.  

 Há que se admitir também o cabimento da manutenção da eficácia da relação 

convencional potencialmente inválida, mesmo nas hipóteses em que a correção do vício não 

é cabível. Em determinadas hipóteses, o surgimento de circunstâncias merecedoras de 

proteção – seja pelo transcurso do tempo, pela tutela que lhes é conferida pelo ordenamento 

ou, ainda, pelos prejuízos que poderiam advir da sua eventual desconstituição – impõe a 

preservação dos efeitos do compromisso assumido pelas partes, impedindo a pronúncia do 

defeito.  

  Nada obstante, não se pode ignorar que a gravidade da lesão por vezes determina a 

anulação do vínculo, fazendo com que a proclamação da invalidade consista na única 

alternativa para a recomposição da ordem jurídica. Os efeitos da invalidade proclamada (ex 

nunc ou ext tunc) devem considerar a devida ponderação dos múltiplos interesses em conflito 

e do próprio impacto da medida de controle, podendo ser modulados de acordo com as 

especificidades da situação sob análise.  

 Além disso, a desconstituição do ajuste pode não abranger a integralidade do módulo 

convencional, restringindo-se às cláusulas viciadas, desde que a vontade das partes seja 

observada e a irregularidade não atinja a própria essência da convenção.  

 O caráter excecional da invalidação é confirmado, ainda, pela constatação de que tal 

possibilidade é apta a conduzir à responsabilização estatal em face do particular que foi 

lesado pelo desfazimento do acordo de vontades.  

 Evidentemente, a pesquisa desenvolvida não tem a pretensão de exaurir o 

enfrentamento do tema.  Objetivou-se apenas estimular a reflexão e o debate acerca da 

matéria, incentivando, assim, a formulação de alternativas mais adequadas frente aos 

acordos substitutivos da decisão administrativa unilateral.  

Os ajustes firmados consolidam a solução conjuntamente delineada pelas partes em 

face das circunstâncias concretamente consideradas, aplicando o direito ao caso concreto e 
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estabelecendo um equilíbrio interno considerado satisfatório por ambos os sujeitos 

envolvidos. Tal cenário traz novos desafios à teoria do direito administrativo, tanto em 

termos de compreensão da sua inclusão ou não no sentido de legalidade (e por conseguinte 

no que se refere à sua natureza vinculante) como no que tange aos limites à sua modificação 

e invalidação.   

 Com efeito, de nada adianta reconhecer a possibilidade de ação consensual da 

Administração Pública se os compromissos por ela firmados não forem vistos à luz das 

peculiaridades que lhes são próprias. Não é razoável que as disposições consensualmente 

entabuladas deixem de ser observadas ou que se lhes pretenda conferir o mesmo tratamento 

atribuído aos contratos marcados por prerrogativas unilaterais e imperativas de ação, 

desconsiderando a sua essência convencional. 
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