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RESUMO 

 

DOMINGUES, Rafael Augusto Silva. O ato administrativo praticado por entidades 
privadas na atividade econômica. 2020. 503f. Tese (Doutorado em Direito). Faculdade 
de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020.  

 

O exercício do poder por entidades privadas no contexto da atividade econômica é uma 
realidade que não pode ser negada. Ocorre que as relações privadas de poder, 
conhecidas do direito administrativo europeu, não são adequadamente problematizadas 
pela doutrina brasileira. É preciso reconhecer o caráter jurídico do poder privado. E o 
ato administrativo, se é apto para lidar com o fenômeno do poder público, pode ser 
considerado apto, ainda que por aproximação, para lidar também com o exercício do 
poder privado no contexto das relações econômicas entre entidades privadas desiguais. 
Mas não o ato administrativo autoritário da concepção restrita do século XIX, o 
Verwaltungsakt alemão ou o provvedimento italiano, e sim um novo ato administrativo 
que, moldado a partir dos novos paradigmas da complexa sociedade contemporânea, 
consiga compatibilizar a consensualidade com a autoridade que, uma vez legítima, 
continua sendo imprescindível para uma democracia substancial. 

 

Palavras-chave: democracia substancial; ato administrativo; poder privado; liberdade 
econômica; autoridade e consensualidade. 
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DOMINGUES, Rafael Augusto Silva. L'atto amministrativo esercitato da soggetti 
privati nell'attività economica. 2020. 503f. Tesi (Dottorato in Giurisprudenza). Facoltà 
di Giurisprudenza, Università di San Paolo, San Paolo, 2020. 

 

L'esercizio del potere eseguito da entità private nel contesto dell' attività economica è 
una realtà che non può essere negata. Succede che le relazioni private di potere, 
conosciute dal diritto amministrativo europeo, non vengono adeguatamente 
problematizzate dalla dottrina brasiliana. Si fa necessario riconoscere il carattere 
giuridico del potere privato. E l' atto amministrativo, se è atto a trattare con il fenomeno 
del potere pubblico può essere considerato atto, anche se per approssimazione, per 
trattare della stessa forma con l' esercizio del potere privato dentro il contesto delle 
relazioni economiche  fra entità private disuguali. Non l' atto amministrativo autoritario 
della concezione ristretta del XIX secolo, il Verwaltungsakt tedesco o il 
provvedimento italiano, e sì un nuovo atto amministrativo che, plasmato a partire dei 
nuovi paradigmi della complessa società contemporanea, riesca a compatibilizzare la 
consensualità con l' autorità che, una volta considerata legittima, continua ad essere 
imprescindibile a una democrazia sostanziale. 

 
Parole-chiave: democrazia sostanziale; atto amministrativo; potere privato; libertà 
econômica; autorità e consensualità. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

DOMINGUES, Rafael Augusto Silva. The administrative act practiced by private 
entities in the economic activity. 2020. 503f Thesis (Doctorate in Law). Faculty of Law, 
University of São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

The exercise of power made by private entities in the context of economic activity is an 
undeniable reality. It turns out that private relationships of power, known in European 
administrative law, are not adequately problematized by Brazilian legal doctrine. It is 
necessary to recognize the legal character of private power. And the administrative act, 
if able to handle the phenomenon of public power, may be considered able, even though 
by approximation, to also handle the exercise of private power in the context of 
economic relationships between uneven private entities. But not the authoritarian 
administrative act from the restrict conception of the 19th century, the German 
Verwaltungsakt or the Italian provvedimento, but rather a new sort of administrative act 
which, formed by the new paradigms of complex contemporary society, may be able to 
make consensus compatible with the authority which, once legitimate, remains essential 
for a substantive democracy. 

 
Keywords: substantive democracy; administrative act; private power; economic 
freedom; authority and consensus. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os fatos mais triviais da realidade social são intrigantes. E todo o pensamento 

humano racional começa exatamente com o espanto. O espanto que provocou a presente 

investigação, como não poderia ser diferente, residia num fato social muito singelo e familiar: 

por que afinal de contas os pais de alunos em geral obedecem às orientações de um modesto 

porteiro que organiza o trânsito em frente ao colégio privado onde seus filhos estudam? 

Esse espanto de natureza por assim dizer urbanística ficou guardado, quase 

esquecido, em algum lugar do córtex cerebral do investigador até que fosse resgatado para 

servir de ponto de partida para a presente investigação: como explicar juridicamente o 

exercício concreto e específico do poder por entidades privadas? 

É claro que aquele espanto inicial já não estava mais limitado apenas ao poder 

exercido pelo modesto porteiro do colégio privado, mas a toda uma gama de entidades 

privadas em situações de certo modo semelhantes (hospitais privados, clubes privados, 

associações privadas, organizações privadas nacionais, organizações privadas multinacionais, 

organismos extraestatais internacionais etc.). Afinal de contas, o exercício concreto e 

específico do poder por todas essas entidades privadas deve ser qualificado de que maneira: 

como um poder jurídico ou como um poder meramente de fato (econômico, social etc.)? 

A explicação dogmática mais generalizada tende a considerar essa realidade como 

um mero fato extrajurídico, desimportante para a ciência do Direito. No máximo, ela é 

enquadrada dentro do conceito de liberdade econômica sob os auspícios de um poder estatal, 

este sim supostamente o único poder dotado de natureza jurídica. 

Ocorre que essa explicação dogmática não parece ser uma boa resposta para aquele 

espanto inicial. Quer dizer então que toda a liberdade econômica encontra fundamento último 

no poder estatal? Quer dizer então que, no silêncio do Estado, as entidades privadas podem 

fazer qualquer coisa, ao bel-prazer, com base no direito à liberdade econômica? 

Qual é afinal a melhor explicação teórica para este problema prático? 

A resposta não pode ser procurada somente na teoria. Antes, a prática deve ser o 

grande ponto de partida para a elaboração da teoria. A investigação, portanto, tem como ponto 

de partida a realidade prática. 

Em 2017 foi realizada uma pesquisa qualitativa para tentar entender o pensamento do 

cidadão da periferia de São Paulo. Em resumo, o que a pesquisa constata é que o cidadão 
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comum não espera pelo Estado; acredita na solidariedade, mas não renuncia a sua capacidade  

de fazer por conta própria; defende a sua individualidade, mas não despreza o coletivo 1.  

Esta parece ser uma boa pista para iniciar uma investigação. 

O resultado da pesquisa por si só não revela obviamente toda a complexidade do ser 

humano, mas não pode ser desprezado por nenhuma doutrina que tenha a pretensão de ser 

minimamente compatível com a realidade prática. 

O presente trabalho é sim teórico, propositalmente teórico, mas não pretende 

desprender os olhos da realidade prática. A proposta é exatamente tentar identificar o 

arcabouço dogmático que melhor pode explicar as situações cotidianas pelas quais passam 

todos os cidadãos brasileiros, não só daqueles da periferia de São Paulo. 

O difícil propósito do trabalho é tentar identificar a teoria que melhor explica as 

realidades mais comezinhas da sociedade contemporânea, especificamente o exercício do 

poder por pessoas e entidades privadas no contexto da atividade econômica, muitas vezes 

compreendido dentro do conceito de mera liberdade econômica. 

A Lei 13.874/2019 não parece ter surgido do nada, nem ser apenas mais um 

movimento liberal a ser superado por uma nova ideologia. O movimento esboçado na Lei da 

Liberdade Econômica parece ser também o reflexo dessas novas realidades da sociedade 

contemporânea, o que não pode ser ignorado. 

De fato, a Lei da Liberdade Econômica parece ter reconhecido de alguma maneira 

que a dogmática do direito administrativo ainda pode contribuir muito para o fornecimento de 

pistas para compreender melhor esses pensamentos e movimentos humanos. 

E qual é o instituto no direito administrativo que melhor explica ou que mais se 

aproxima da ideia do exercício do poder senão o ato administrativo? 

Ora, se o ato administrativo serve para explicar o exercício do poder (público) pela 

Administração Pública, poderia servir também, ainda que por aproximação, para explicar o 

                                                           
1 “A Fundação Perseu Abramo apresenta uma pesquisa qualitativa sobre o imaginário social dos moradores da 
periferia de São Paulo. Fenômenos como o avanço do consumo, do neopentecostalismo e do empreendedorismo 
popular foram objetos de análise. A pesquisa demonstra uma intensa presença dos valores liberais do “faça você 
mesmo”, do individualismo, da competitividade e da eficiência. Como resultado geral, pode-se encontrar uma 
população que tendencialmente acredita na política, mas não crê em partidos; reconhece a importância da 
coletividade, mas almeja crescer individualmente; busca transformações, mas é pouco afeita a rupturas; anseia 
por novas ideias, mas é também pragmática. Em suma, esse novo caldo cultural exigirá renovações tanto na 
forma como se realiza a política partidária quanto no conteúdo das políticas públicas que se implementam. A 
mistura entre valores do liberalismo, do individualismo, da ascensão pelo trabalho e do sucesso pelo mérito, com 
valores mais solidários e coletivistas relacionadas à atuação do Estado, à universalização de direitos, à ampliação 
da inclusão social, permeiam a visão de mundo e o imaginário dessa nova classe trabalhadora das periferias de 
São Paulo.”. FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO. Percepção e Valores Políticos nas Periferias de São Paulo. 
Disponível em: https://fpabramo.org.br/publicacoes/publicacao/percepcoes-e-valores-politicos-nas-periferias-de-
sao-paulo/. Acesso em 05/09/2019. 
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exercício do poder (privado) no contexto da livre iniciativa econômica, vale dizer, da 

liberdade econômica.  

Esta é a hipótese principal da investigação. 

A terminologia num primeiro momento não é objeto de maior preocupação. Para 

evitar maior estranheza até se poderia falar em (quase) ato administrativo ou em ato 

administrativo “por equiparação”. Não importa, por ora.  

O fato é que, independentemente da terminologia, a adoção da concepção clássica do 

ato administrativo poderia trazer ainda mais dificuldade para esta hipótese. Esta concepção 

clássica realmente não justificaria qualquer esforço no sentido de relacionar o ato 

administrativo com a iniciativa privada. 

Realmente, concepções autoritárias e (vertiginosamente) hierárquicas arraigadas ao 

conceito clássico de ato administrativo dificilmente serviriam de justificativa para legitimar o 

exercício de verdadeiros poderes (privados) de autoridade no âmbito das atividades 

econômicas mais próprias da iniciativa privada, desde aquelas consideradas “disruptivas” 

(uber, wattsapp, facebook, criptomoedas, tratamento de dados por plataformas digitais, 

patinetes elétricos etc.) até aquelas por assim dizer “não tão disruptivas” (compliance, dispute 

board, mediação e arbitragem extrajudiciais etc.). 

É importante notar que a postura de polarizar o ato administrativo e o contrato não 

tem se revelado adequada para explicar essas realidades contemporâneas. O contratualismo 

não tem se mostrado suficiente para explicar o exercício da liberdade econômica na iniciativa 

privada. Aliás, a recente pandemia do coronavírus (COVID-19) em 2020 parece ter vindo 

para reforçar essa realidade, lançando os contratos administrativos (e os contratos privados) 

em sérios apuros. 

Por isso, dizer que as atividades econômicas se explicam simplesmente a partir da 

perspectiva da liberdade econômica e do contratualismo (muitas vezes sob a terminologia de 

“termos e condições de uso”, “termos de adesão”, “política de privacidade” etc.) significa 

desprezar a realidade mais palpável da sociedade contemporânea, qual seja, o efetivo 

exercício de verdadeiros poderes (privados) de autoridade dentro (no interior) dos próprios 

contratos, cuja relação jurídica tem, do outro lado, pessoas concretas e que na maioria das 

vezes têm pouca ou nenhuma margem de escolha – às vezes uma mera sombra de consenso -, 

e que mesmo assim se sujeitam integralmente aos seus efeitos concretos, quer sejam 

chamados jurídicos ou extrajurídicos. 
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E note que não parece ser a melhor resposta a alegação de que os contratos estão 

sujeitos à regulação estatal, supostamente suficiente para impor limites à liberdade econômica 

ou, ao menos, para induzir ou deixar para a livre iniciativa, por mera liberalidade sua, a 

possibilidade de autorregulação das suas atividades. 

É que essa resposta teórica não parece condizente com a realidade prática. 

O Estado – o mecanismo da norma de reconhecimento – não tem se mostrado capaz 

de oferecer respostas adequadas e na velocidade que o dinamismo da sociedade exige, 

mormente no contexto da complexa sociedade contemporânea. A literatura está ao alcance de 

todos, revelando exatamente essa realidade prática. O testemunho dramático do Poder 

Judiciário quando pede socorro aos ADR´s não revela outra coisa senão o esgotamento do 

monismo estatal. 

E o mais preocupante nem é isso. O poder não deixa vácuo 2, de maneira que a 

sociedade pode estar sendo conduzida inadvertidamente em direção a uma solução que parece 

ser ainda mais inadequada do que o monismo estatal, e.g. do “pluralismo sociológico” que 

espreita e começa a invadir a dogmática e a jurisprudência brasileira. 

Diante da turbulência dessa difícil navegação, procurar por um farol seguro, em vez 

de se apoiar apenas na imensidão do mar, parece ser uma postura muito sensata. Algo 

semelhante parece ocorrer com a sociedade que, sendo agora considerada uma “sociedade 

líquida”, deve buscar por algo bem sólido se quiser chegar a algum lugar 3. E as ideologias 

extremistas não têm contribuído muito nesta tarefa. 

Com efeito, o apoio sobre uma base sólida parece ser necessário. E o ato 

administrativo parece ser uma alternativa possível. E não apenas em situações de extrema 

urgência e necessidade, como na atual circunstância de pandemia do coronavírus (COVID-

19), mas também em situações de normalidade, afastando assim a concepção schmittiana 

segundo a qual soberano é aquele que decide no estado de exceção. 

Obviamente, não mais o ato administrativo clássico autoritário, monológico e 

verticalizado de outrora, mas sim um “novo” ato administrativo mais horizontal, dialógico e 

consensual – ainda um ato administrativo -, melhor e mais adequado ao mundo 

contemporâneo. Um mundo no qual o exercício de poderes (privados) de autoridade por 

                                                           
2 Sobre as “leis do poder”, dentre elas a “lei da eficácia” segundo a qual o poder não admite vácuo, vide: 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Teoria do poder: sistema de direito político: estudo juspolítico do 
poder. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. I, 1992. p.170-182. 
3 Se referindo à importância das produções literárias clássicas, Alexis de Tocquevile diz que “elas nos mantém 
em pé quando nos desequilibramos”. TOCQUEVILLE, Alexis de. Da democracia na América. 2ª ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. p.555. 
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entidades privadas é uma realidade, uma realidade que não é nem nova, nem exclusiva de 

situações excepcionais (como na situação de emergência mundial do coronavírus). 

Buscar esse “novo” ato administrativo - que também possa servir de parâmetro para 

o exercício do poder privado na atividade econômica - é a grande aventura desta investigação. 

A metodologia desta investigação é a dogmática jurídica, acompanhada de perto, 

entretanto, pela filosofia política. É teórica, mas não pretende ignorar o mundo real. É 

dedutiva, mas parte do empírico, não abrindo mão da indução. 

Parece possível dizer então que se adota uma metodologia dialética que pode ser 

denominada dogmática crítica (a que se poderia ousar chamar de “institucionalismo ético” ou 

“pluralismo ético”). 

Esse método se apoia em dois pilares: de um lado, a) no institucionalismo clássico de 

Maurice Hauriou e, de outro lado, b) na ética aristotélica, atualizada pela filosofia política 

mais contemporânea de Alasdair Macintyre. 

Do institucionalismo clássico de Maurice Hauriou (a) se pretende extrair o 

pluralismo jurídico de Santi Romano como contraponto do monismo estatal, adotando como 

pressuposto a concepção de que também existe Direito na sociedade e não apenas no Estado, 

de maneira a admitir a coexistência entre normas institucionais e normas jurídicas. 

É que, na insuficiência da concepção kelseniana do Direito, parece importante 

procurar por uma concepção alternativa. Para tanto, é preciso retroceder a 1918, o ano em que 

o pensamento institucionalista se consolidou na obra “O Ordenamento Jurídico” de Santi 

Romano. 

A metodologia proposta, embora também seja dogmático-jurídica, não adota a 

concepção kelseniana de ordenamento jurídico, mas sim a concepção mais ampla de Santi 

Romano que sempre fez questão de afirmar que o seu método era estritamente jurídico e, ao 

mesmo tempo, negar querer colocá-lo no âmbito da filosofia, sociologia etc. 4. 

A teoria construída por Santi Romano no seu “O Ordenamento Jurídico” é dividida 

em duas partes, dentro das quais podem ser encontradas duas teses diferentes: a do 

institucionalismo jurídico e a do pluralismo jurídico. Mas, embora duas teses distintas, o 

pluralismo jurídico romaniano é, em verdade, indissociável do seu institucionalismo, de modo 

que se pode dizer que ao fim e ao cabo formam uma só tese. 
                                                           
4 ROMANO, Alberto. Nota biobibliográfica sobre Santi Romano.  In: ROMANO, Santi.  O Ordenamento 
Jurídico. Trad. Arno Dal Ri Júnior. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2008, p 46.  
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Por essa razão optou-se por desenvolver a presente tese no mesmo formato: uma 

primeira parte (capítulo 1 e 2) para explicar o ato administrativo sob a ótica do seu 

institucionalismo jurídico e, depois, uma segunda parte (capitulo 3 e 4) para explorar o seu 

pluralismo jurídico e, consequentemente, o poder privado de autoridade (se preferir, liberdade 

econômica) exercido por entidades privadas na atividade econômica. 

Mas o fato é que o método dogmático - kelseniano ou romaniano - continua restrito 

ao quadrante do positivismo jurídico, razão pela qual se faz necessário adotar um segundo 

pilar que seja capaz de superar as suas limitações, para o que muito pode contribuir a ética 

aristotélica (b).  

Da ética aristotélica, enquanto segundo pilar, se pretende extrair uma base mais 

sólida para o pluralismo jurídico de Santi Romano, de maneira que as normas institucionais 

possam alcançar a legitimidade necessária para atender aos anseios de uma democracia 

substancial. Dai o porquê da ousadia de cunhar a expressão “institucionalismo ético” ou 

“pluralismo ético”, até para distingui-lo do “pluralismo sociológico” característico, e.g., do 

constitucionalismo global. 

É importante alertar que a adoção da ética aristotélica como pressuposto da 

investigação também muda radicalmente a perspectiva metodológica, alterando o ponto de 

vista tradicionalmente utilizado na ciência do direito – da “terceira pessoa” – para o ponto de 

vista do sujeito agente da “primeira pessoa”. 

A proposta é considerar o exercício do poder (público e privado) sob o ponto de vista 

de quem efetivamente o pratica (por isso, “primeira pessoa”) e não quem simplesmente o 

avalia de fora, ou seja, a partir da posição externa da “terceira pessoa”. 

A ética aristotélica do sujeito agente da “primeira pessoa” é um dos cortes 

metodológicos mais importantes já recuperados pela filosofia política contemporânea, 

especialmente a partir do final do século XX e começo do século XXI, encontrando no 

filósofo escocês Alasdair Macintyre um dos seus maiores expoentes. 

Esta metodologia, que parte do problema prático, pode até não ser muito conhecida 

no Brasil sob esta perspectiva, mas ela não é de todo estranha na dogmática jurídica brasileira 

quando se percebe a tentativa de conferir maior realismo ao ato administrativo como se fez 

recentemente através da adoção do “princípio da empatia” no art.22 da LINDB. 

A adoção de um novo remédio não revela senão a manifestação dos sintomas de uma 

doença, no caso uma doença crônica que deixou o paciente em estado quase terminal. É uma 

tentativa desesperada da doutrina e do legislador de salvar a vida do direito administrativo. 
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Ao que parece, não é o ato administrativo que está em “crise”, mas sim as 

metodologias que têm sido adotadas para explicá-lo 5. E o “princípio da empatia” ainda não 

coloca o ato administrativo no seu devido lugar: na ótica do sujeito agente da “primeira 

pessoa”, mas apenas na ótica do observador da “segunda pessoa” que, por também estar do 

lado de fora da decisão administrativa, tem muito pouco a oferecer em termos de contribuição 

para a sua melhoria.  

Ocorre que, se o direito administrativo quiser recobrar a sua saúde e continuar tendo 

uma vida longa, deve rever os seus próprios métodos, para o que a ética aristotélica da 

“primeira pessoa” tem muito a contribuir. Se o direito administrativo não quiser se 

transformar em definitivo num mero apêndice da doutrina de valores do direito constitucional 

(“o direito administrativo passa também”) e, se não quiser ser engolido pelo voluntarismo 

radical do direito civil, deve reivindicar não apenas a juridicidade da sua atividade infralegal – 

o que já representa um grande salto dogmático - como também a ideia do sujeito agente das 

próprias escolhas, vale dizer, da ética da “primeira pessoa” da concepção aristotélica. 

A filosofia política deve entrar com muita força na metodologia da dogmática do 

direito administrativo. Porém, não a mesma do ato administrativo autoritário do século XIX, 

fundada eminentemente na autoridade burocrática weberiana. 

Fugir da ética não parece a melhor solução 6. E a “fuga para o direito privado” 

parece ser exatamente a consequência desta postura que, entretanto, também não tem sido 

capaz de oferecer respostas adequadas, substancialmente legítimas e na velocidade que a 

sociedade contemporânea requer. 

E também não têm se mostrado capazes de fazê-lo as doutrinas mais contemporâneas 

apoiadas numa “condição pós-moderna”, e.g. de Jean-François Lyotard que, através da 

desconstrução da linguagem, pretende construir uma teoria imune à ética, na qual o 

contratualismo radical é levado às suas últimas consequências, inclusive à autofagia, à 

destruição. 

                                                           
5 A filosofia política qualifica essas crises de “crise epistemológica”, para cuja solução é necessária a “invenção 
ou a descoberta de novos conceitos, e a estruturação de um novo tipo ou novos tipos de teoria 
(...)”.MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade? Trad. Marcelo Pimenta Marques. São 
Paulo: Loyola, 1991 (1988). p.388-393. 
6 A própria fuga da ética é ela própria um tipo de ética, eis que “é uma ilusão supor que há posição neutra, um 
lugar da racionalidade em si, que forneça recursos racionais suficientes para a pesquisa independente de todas as 
tradições”. MACINTYRE, Alasdair. Justiça de quem? Qual racionalidade? Trad. Marcelo Pimenta Marques. 
São Paulo: Loyola, 1991 (1988). p. 394-396. 
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O contratualismo de matriz desconstrutivista (o contratualismo radical) não parece 

capaz de ajudar na solução dos grandes desafios da complexa sociedade contemporânea. Pelo 

contrário, a permanência do contratualismo no direito administrativo passa necessariamente 

pela valorização do elemento ético, realidade a respeito da qual o crescimento do compliance 

parece testemunhar. 

Portanto, o salto metodológico é duplo. O direito administrativo do pós-coronavírus 

clama por revisões profundas da dogmática tradicional, não havendo momento mais propício 

para tentar “tirar o maior bem do maior mal”. 
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CONCLUSÕES 

 

1. Ao término desta investigação parece adequado concluir que a “crise” do ato 

administrativo é, na verdade, uma “crise epistemológica” passível de ser superada somente 

através de uma nova metodologia, diferente daquela adotada pelo normativismo jurídico 

tradicional. 

A dogmática contemporânea já percebeu a insuficiência do normativismo jurídico 

tradicional para explicar as novas realidades de uma sociedade complexa, globalizada e 

altamente tecnológica, não tendo obtido êxito, entretanto, em oferecer respostas teóricas 

adequadas.  

Muito pelo contrário, é bastante preocupante perceber como as soluções teóricas 

propostas pela dogmática contemporânea têm vulnerado a democracia substancial e a própria 

ideia de sociedade humana, saltando perigosamente de um extremo ao outro: do autoritarismo 

ao caos; da confiança na razão pura do direito ao emotivismo irracional; do hiperobjetivismo 

da norma jurídica ao supersubjetivismo das vontades radicais. 

Esta tendência doutrinária não foi diferente em relação ao ato administrativo que, de 

categoria central do direito administrativo, passou a ser considerado “relíquia de um tempo 

passado”, quase um sacrilégio contra os valores da sociedade pós-moderna. 

Todavia, a primeira conclusão desta investigação, mais do que revelar uma mera 

tendência dogmática, representa também um alerta, com tons de denúncia, contra as novas 

propostas teóricas que têm a pretensão de conduzir a sociedade na direção de outro extremo 

que, igualmente, subestima e aniquila a liberdade humana e a própria noção do direito como 

instrumento racional de organização social. 

Quando a dogmática contemporânea diz que o ato administrativo deve ser substituído 

por novas categorias jurídicas (e.g. da “relação jurídica”) está, na verdade, jogando palavras 

ao vento, porquanto uma “relação” não indica substância de coisa alguma, mas apenas 

predicado de um substrato, de modo que, dizer que o direito administrativo contemporâneo se 

explica a partir da “relação jurídica” conduz a uma tautologia difícil de ser superada. 

2. Nessa linha, é possível concluir que o ato administrativo não desapareceu do 

direito administrativo brasileiro, tendo apenas sofrido um eclipse em decorrência da evolução 

da sociedade e dos seus novos paradigmas. 
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Este eclipse, embora longo, pode ser considerado apenas passageiro, uma vez que o 

exercício da autoridade é um fenômeno natural em qualquer sociedade democrática 

contemporânea, inclusive na brasileira, sendo apenas mal compreendido em parte porque a 

explicação teórica utilizada pela dogmática jurídica tradicional se revelou insuficiente para 

explicar a sua verdadeira função (da autoridade). 

O resultado desta explicação teórica desconectada da realidade foi exatamente a 

criação artificial de uma concepção de autoridade claramente equivocada: a autoridade 

autoritária do ato administrativo do século XIX (sem medo de redundância). 

3. Todavia, o fato de o ato administrativo ter nascido autoritário não significa que a 

autoridade também seja autoritária, nem que o ato administrativo deve continuar sendo 

autoritário, tanto que o ato administrativo já vinha mudando de feição desde o advento do 

Estado social do século XX, fruto das novas funções assumidas pela Administração Pública 

prestacional, passando a ser utilizado assim com a função de instrumento ampliativo e 

constitutivo de direitos, e não apenas restritivo de direitos. 

Isto significa que o ato administrativo, mesmo sem sofrer alteração significativa da 

sua concepção restritiva inicial, tanto alemã (Verwaltungsakt) quanto italiana 

(provvedimento), já vinha descobrindo “novas” funções não autoritárias, e.g. dos “atos 

administrativos ampliativos de direito”, a despeito da dogmática jurídica não ter tomado 

plena consciência teórica desta realidade. 

4. E a evolução do ato administrativo não parou nem mesmo com o advento do 

Estado pós-social no século XXI, a despeito de a dogmática jurídica continuar não tomando 

plena consciência teórica do surgimento de tantas outras “novas” funções não autoritárias, e.g. 

dos “atos administrativos provisórios ou experimentais”, condizentes com os novos 

paradigmas de uma Administração infraestrutural, dentre eles a própria consensualidade. 

Por isso, o ato administrativo também pode (na verdade, deve) se tornar mais 

consensual sem, entretanto, abrir mão da autoridade, revelando assim que o consenso e a 

autoridade são plenamente compatíveis. 

5. O ato administrativo contemporâneo, nesta perspectiva, deve se afastar de uma 

concepção “atocêntrica” (momento final, pontual e estático), fruto de uma visão normativista 

tradicional, para se aproximar cada vez mais de uma concepção mais duradoura, dinâmica, 

aberta e flexível de decisão administrativa como operação complexa que, envolvendo razão e 

desejo humanos, valoriza todo o processo decisório e, ao mesmo tempo, tanto os resultados 

(“bens de eficiência”) quanto os “bens de excelência”, conquistando assim maior legitimidade 

democrática. 
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6. No contexto do pensamento jurídico do tipo institucionalista, compreender a 

função que a autoridade desempenha no interior do ato administrativo, ou seja, conhecer o ato 

administrativo “por dentro” (a sua essência), passa a importar muito mais do que compreendê-

lo apenas “por fora” (a sua patologia). 

Esta guinada representa um salto de qualidade em termos de democracia substancial 

exatamente porque incentiva o autor do ato administrativo (sujeito agente da “primeira 

pessoa”) a se empenhar o máximo para compô-lo e executá-lo da melhor forma possível, 

prestando contas das suas escolhas para a sociedade, se distanciando assim do tradicional 

olhar “por fora” (pelo sujeito da “terceira pessoa”) que acaba desestimulando impropriamente 

tanto a autoria quanto a responsabilidade daquele que tem a atribuição para a sua prática. 

Este déficit democrático, que já vinha sendo percebido pela dogmática jurídica, 

sensibilizou o legislador brasileiro a promover alterações na LINDB com a finalidade de 

exigir uma empatia do controlador no sentido de considerar, e.g., as circunstâncias e 

dificuldades reais do gestor público na prática do ato administrativo. 

O paradigma da empatia pretendeu substituir o ponto de vista do sujeito da “terceira 

pessoa” (o controlador) – conhecido como o “ponto de vista externo do olho-de-deus” ou 

como “ponto de vista da perfeição” - de inspiração platônica, pelo ponto de vista do sujeito da 

“segunda pessoa” (o observador), de inspiração um pouco mais realista. 

Entretanto, ser um pouco mais realista não significa ser melhor, nem ser 

propriamente realista, uma vez que se colocar no lugar do outro (como observador), sem ser o 

outro, ainda representa uma redução da realidade. 

Na verdade, o ato administrativo representa uma escolha viva, pulsante e dinâmica 

que só o sujeito agente da “primeira pessoa” (o gestor público) é capaz de compor e executar 

e, bem por isto, responder pessoalmente perante a sociedade. 

7. Isso não significa obviamente que o ato administrativo do sujeito agente da 

“primeira pessoa” possa continuar sendo autoritário, verticalizado, estático e monológico 

(“autista”).  

Muito pelo contrário, o ato administrativo contemporâneo representa uma decisão 

administrativa cujo autor deve exercer a autoridade de maneira consensual, horizontalizada, 

dinâmica e dialógica. Note: ainda assim uma autoridade, sem a qual sequer há se falar em 

sociedade substancialmente democrática. 
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8. Mas não basta reconstruir um ato administrativo com as feições da sociedade 

contemporânea (um ato administrativo não autoritário), sendo necessário ir além para 

perceber que o pluralismo, mais do que trazer a consensualidade para dentro do ato 

administrativo, também deve desvelar a autoridade que existe dentro das relações jurídicas 

entre entidades privadas “desiguais”. 

Este parece ser o maior salto dogmático que a tese desta investigação pretendeu 

realizar, representando assim uma grande “fissura” na concepção orgânica de ato 

administrativo, bem como nos conceitos jurídicos tradicionais como o de despublicatio. 

É que as concepções “heterárquicas” do direito não só não são capazes de aniquilar a 

hierarquia da vida real como, em sentido inverso, despertam a atenção para a necessidade de 

conceber uma autoridade substancialmente legítima não somente nas relações jurídicas 

envolvendo a Administração Pública, mas também - note o salto - nas relações jurídicas 

econômicas entre entidades privadas “desiguais”, fato social que têm se tornado cada vez 

mais comum na complexa sociedade contemporânea. 

O pluralismo jurídico nunca foi tão atual e tão importante para compreender essas 

novas realidades. E a resposta mais adequada está no “pluralismo institucional” que, ao 

mesmo tempo em que preserva a liberdade e racionalidade humanas, reconhece a importância 

(e também as limitações) da norma jurídica estatal, exigindo, contudo, o reconhecimento das 

suas próprias fontes como também sendo “jurídicas”. 

Com efeito, as fontes jurídicas estatais devem aprender a conviver com as fontes 

(igualmente jurídicas) não-estatais, de modo que a dicotomia público-privada já não pode ser 

tomada de maneira tão rígida. 

Da mesma forma, a livre iniciativa econômica já não pode ser vista sob a ótica de um 

direito de liberdade meramente arbitrário e caprichoso (“liberdade da indiferença”), mas sim 

sob a ótica de uma liberdade racional (“liberdade de qualidade”) que considera o outro (o 

concidadão) e a sua microcomunidade a partir de critérios mais objetivos. 

9. A complexidade da sociedade contemporânea tem revelado múltiplas situações 

fáticas nas quais é possível identificar o efetivo exercício de um microgoverno no contexto da 

liberdade econômica, o que se aproxima do tema conhecido na doutrina portuguesa como 

“relações privadas de poder”. Este tema não pode ser descurado pela dogmática jurídica 

brasileira. 

Muito pelo contrário, deve ser adequadamente problematizado e analisado na 

perspectiva do sujeito agente da “primeira pessoa” que compõe e atua nas relações jurídicas 

econômicas travadas entre entidades privadas “desiguais”. 
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É necessário ir além do ponto de vista do sujeito da “terceira pessoa” (o controlador) 

do pensamento normativista, bem como do ponto de vista do sujeito da “segunda pessoa” (o 

observador) do “pluralismo sociológico” e compreender de que forma exatamente o poder 

(privado) é exercido na realidade prática. 

10. Se o ato administrativo contemporâneo remodelado (horizontalizado, dinâmico, 

dialógico e consensual) continua sendo o arquétipo do exercício do poder (público), conforme 

se concluiu nesta investigação, também se pode concluir que o seu ferramental pode ser 

utilizado - por aproximação e/ou como prótese - para as “relações privadas de poder”, 

porquanto ambos os casos passam a ter como critério comum o exercício do governo, 

macrogoverno e microgoverno, respectivamente. 

A maior contribuição desta tese, portanto, parece ser a aproximação das entidades 

privadas que exercem “poderes privados” de autoridade na atividade econômica aos (mesmos 

ou semelhantes) padrões de uma “boa Administração”, ainda que apenas no nível da 

microcomunidade, numa espécie de retorno não propriamente ao direito público das 

prerrogativas e da burocracia estatal, mas um retorno ao direito político e ao bem comum (um 

“novo direito comum aplicável a operadores privados e públicos”). 

11. É necessário reconhecer que o caráter político das decisões tomadas pelo homem 

sociável na polis contemporânea não se restringe apenas ao âmbito do Estado (macro), 

alcançando também outras relações econômicas entre privados (micro), de maneira que 

parece adequado concluir que a democracia substancial não se limita aos canais de mera 

participação do cidadão no poder estatal (monopólio do poder político), indo muito além para 

alcançar toda e qualquer forma de exercício do poder (público e privado). 

É preciso reconhecer de uma vez por todas que existe uma força vital, espontânea, 

criativa e colaborativa que não está localizada nem no monismo estatal, nem na vontade 

caprichosa do contratualismo (“liberdade da indiferença”) e que não cabe dentro de uma 

realidade artificialmente dividida em duas esferas hermeticamente fechadas (a esfera da 

autoridade do público e a esfera da liberdade do privado). 

12. Contudo, só é possível tentar rascunhar um esboço, uma espécie de esquema 

bastante rudimentar daquilo que pode ser considerado um ponto de partida para os múltiplos 

regimes de efeitos dos atos administrativos praticados por entidades privadas no contexto da 

atividade econômica. 
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Do “pluralismo institucional” é possível extrair conceitos dogmáticos importantes 

para uma nova visão do direito que seja capaz de explicar teoricamente as novas realidades da 

sociedade contemporânea, tais como os conceitos de “relevância jurídica” (entre os 

ordenamentos jurídicos público e privado), de “dupla face” (nas relações jurídicas 

“desiguais”), de “normas institucionais” e sua relação com as normas jurídicas estatais 

(“conflito de direitos”). 

13. É muito importante perceber que o “pluralismo institucional” romaniano, sendo 

uma teoria neutral, pode ser utilizado tanto para o bem como para o mal, o que significa dizer 

que é necessário encontrar outro critério (substancial) que seja capaz de distinguir o bem do 

mal; distinguir a “genuína” instituição do “simulacro” de instituição, de modo a conferir 

status de fonte jurídica apenas ao primeiro tipo de instituição (boa, racional e justa). 

Para tanto, é preciso passar pela “prova dos nove” na qual o elemento ético seja 

devidamente considerado, uma vez que a ética é ineludível e o resgate do “pluralismo 

institucional” passa necessariamente por este filtro substancial, se não se quiser cair nas 

perigosas soluções oferecidas por outras teorias que, aproveitando-se do diagnóstico correto 

sobre a insuficiência do normativismo, se utilizam indevidamente do pluralismo jurídico para 

desconstruir a ética. 

Com efeito, o exercício do poder (privado) no contexto da atividade econômica tem 

muito a ganhar com a explicação teórica oferecida pelo “pluralismo institucional”, desde que, 

é claro, o elemento ético não seja desprezado, nem a instituição subvertida. 

14. As “genuínas” normas institucionais construídas pelas entidades privadas a partir 

de fonte jurídica não-estatal podem servir de importante baliza para legitimar 

substancialmente o exercício do poder (privado) naquelas relações econômicas que envolvem 

um microgoverno, sendo necessário, inclusive, criar novo léxico para expressar estas 

realidades, e.g. do conceito de autorregulação privada.  

Em razão da inadequação da teoria do contrato e da insuficiência das normas 

jurídicas estatais (normativismo)  - e em razão, repita-se, da própria ausência de léxico - para 

oferecer respostas adequadas e na velocidade necessária para situações complexas, as 

“genuínas” normas institucionais podem legitimar substancialmente o exercício do poder 

(privado) no âmbito das microcomunidades e, ao mesmo tempo, garantir proteção para os 

direitos fundamentais (“porta dupla”) nas relações jurídicas entre “desiguais”, situação que é 

cada vez mais comum na sociedade contemporânea, altamente tecnológica e inovadora. 

15. Nesses contextos de microgoverno (inclusive de base virtual), aproximar o poder 

(privado) do ato administrativo pode representar um grande salto em termos de democracia 



467 
 

 
 

substancial, porquanto o seu exercício não raras vezes repercute de maneira direta e concreta 

na esfera jurídica das microcomunidades, o que passa a interessar ao direito administrativo na 

medida em que, enquanto espécie de poder exercido concretamente, não pode deixar de ser 

problematizado. 

No Brasil, o ato administrativo, conquanto estreitamente identificado com a “função 

administrativa”, pode servir de referência também para o exercício de “funções privadas” 

marcadas pelo elemento autoridade, porquanto representa uma categoria dogmática que, ao 

mesmo tempo em que é compatível com o sistema continental-europeu, coloca tanto a 

Administração Pública quanto as entidades privadas sob a mesma e única jurisdição (assim 

como no sistema do commow law).  

Sendo assim, de duas, uma: ou se aniquila definitivamente a categoria ato 

administrativo do direito administrativo brasileiro, eliminando de uma vez por todas o 

conceito de autoridade, ou, inversamente, se aproveita a capacidade desta categoria jurídica 

para lidar com o exercício do poder de autoridade também nas relações jurídicas privadas 

“desiguais”, ainda que, em razão da ausência de léxico, seja necessário utilizar a expressão 

(quase) ato administrativo ou ato administrativo “por equiparação”. 

16. É claro que, se é verdade que existem convergências, também é verdade que 

existem divergências entre o ato administrativo praticado pela Administração Pública e o 

(quase) ato administrativo praticado pelas entidades privadas “poderosas”. 

É que, mesmo sendo mais horizontalizado, dinâmico, dialógico e consensual, o ato 

administrativo contemporâneo praticado pela Administração Pública continua possuindo um 

conceito de autoridade (pública) mais alargado do que o conceito de autoridade (privada) 

presente nas relações jurídicas privadas entre “desiguais”.  

De fato, o (quase) ato administrativo praticado por entidades privadas “poderosas” 

deve, não apenas se restringir ao âmbito de cada respectiva microcomunidade, mas 

principalmente se ater ao estritamente necessário para o exercício da “liberdade de 

qualidade” no contexto daquela específica atividade econômica, evitando ao máximo tornar 

uma relação jurídica já naturalmente “desigual” em uma relação jurídica ainda “mais 

desigual”. 

Isto significa que as entidades privadas, quando da prática do (quase) ato 

administrativo, devem realizar uma autocontenção em termos de extensão (âmbito da sua 

microcomunidade) e principalmente em termos de profundidade (densidade) exatamente 
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porque devem buscar na medida do possível planificar as relações jurídicas “desiguais” de 

que participa, evitando assim desnivelá-las ainda mais. 

17. Com esse comportamento ético, as entidades privadas “poderosas” lograrão êxito 

em alcançar não apenas maior legitimidade em termos de democracia substancial quando do 

exercício do micropoder no contexto das relações jurídicas privadas de que participa como 

também (secundariamente) tornar desnecessária eventual intervenção estatal sobre a sua 

atividade econômica. 

Prova de que o ato administrativo praticado pela Administração Pública pode se 

legitimar democraticamente perante a sociedade e, ao mesmo tempo, se distinguir, por 

contemplar um bem comum mais amplo, do (quase) ato administrativo praticado pelas 

entidades privadas. 

18. Isso não significa que o (quase) ato administrativo, num futuro próximo, não 

possa ser efetivamente substituído por uma categoria jurídica, substancial, que seja mais 

adequada para lidar com o elemento autoridade, inexoravelmente presente nas relações 

jurídicas privadas entre “desiguais”. 

O que não se deve fazer, sobre ser ilusório, é acreditar que o elemento autoridade não 

mais existe na sociedade contemporânea, onde, supostamente, existiriam tão somente as 

relações jurídicas “heterarquias”, uma vez que isto não condiz com a realidade dos fatos, nem 

mesmo de uma “sociedade líquida”. 

Até lá o ato administrativo contemporâneo remodelado pode cumprir essa “nova” 

função limitadora e conformadora das “relações privadas de poder”. Na ausência de uma 

explicação teórica melhor ou de um léxico próprio, o (quase) ato administrativo pode servir de 

prótese para as novas e complexas funções das entidades privadas no contexto da atividade 

econômica desempenhada entre “desiguais”. 

É certo que estas conclusões são fruto de um olhar muito peculiar do método 

escolhido para esta investigação, mas o fato é que esta guinada pode representar uma 

renovação da agenda do direito administrativo brasileiro e oferecer um novo marco teórico 

para a pesquisa de um tema tão relevante e complexo. 
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Século: XIX   Século: XX        Século: XXI 

 paradigma:   paradigma:        paradigma: 
“atocêntrico”   processual        (neo)institucionalista 
             de políticas públicas 
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Século: atemporal- variável no tempo e no espaço 
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“institucional”  

 

 

          

 

 

ideia diretriz

consentimentos 
paralelos

procedimento

instituição

= 
ordenamento 
jurídico 
concreto

=

ato adm.


