WILSON ACCIOLI DE BARROS FILHO

Acordos Administrativos no âmbito dos Precatórios Requisitórios Judiciais: um
estudo dos modelos adotados por entes federados à luz do consensualismo

Dissertação de Mestrado
Orientador: Professor Dr. Gustavo Henrique Justino de Oliveira

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
São Paulo – SP
2019

WILSON ACCIOLI DE BARROS FILHO

Acordos Administrativos no âmbito dos Precatórios Requisitórios Judiciais: um estudo dos
modelos adotados por entes federados à luz do consensualismo
Dissertação apresentada à Banca Examinadora do
Programa de Pós-Graduação em Direito, da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
como exigência parcial para obtenção do título de
Mestre em Direito na área de concentração Direito
do Estado, sob a orientação do Prof. Dr. Gustavo
Henrique Justino de Oliveira.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
São Paulo – SP
2019

TERMO DE APROVAÇÃO
Nome: BARROS FILHO, Wilson Accioli de.
Título: Acordos Administrativos no âmbito dos Pecatórios Requisitórios Judiciais: um
estudo dos modelos adotados por entes federados à luz do consensualismo
Dissertação
apresentada
à
Banca
Examinadora do Programa de PósGraduação em Direito, da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo,
como exigência parcial para obtenção do
título de Mestre em Direito na área de
concentração Direito do Estado, sob a
orientação do Prof. Dr. Gustavo Henrique
Justino de Oliveira.

Data de aprovação: ____/____/____
Banca examinadora:
Presidente (Orientador): Professor Dr. Gustavo Henrique Justino de Oliveira
Assinatura: _________________________

Prof. Dr. _____________________ Instituição: ____________________
Julgamento: __________________ Assinatura: ____________________

Prof. Dr. _____________________ Instituição: ____________________
Julgamento: __________________ Assinatura: ____________________

Prof. Dr. _____________________ Instituição: ____________________
Julgamento: __________________ Assinatura: ____________________

AGRADECIMENTOS
Chegar até aqui com o sentimento de missão cumprida, faz-me retornar ao tempo
de aluno da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Paraná, quando o sonho de me
tornar mestrando na tradicional Faculdade de Direito da USP era ainda muito, muito, muito
distante.
Talvez o Professor Gustavo Justino não saiba, mas as suas lições me acompanham
desde o quarto período do Curso de Direito, quando, para “defender” os direitos da
Bacamaso (empresa fictícia) na II Competição Brasileira de Arbitragem organizada pela
CAMARB, fundamentei toda a construção do meu pensamento em seu artigo intitulado “A
arbitragem e as Parcerias Público-Privadas”. Desde então, a modernidade na forma de
pensar o Direito Administrativo e a inquietação em não admitir a ciência jurídica como
única fonte de reflexão do Direito, marcas próprias do Professor Justino, contagiaram-me e
fizeram de mim o acadêmico que sou hoje.
Portanto, Professor Justino, o nosso convívio perdura, indiretamente, por quase
dez anos e, dos sonhos que eu já tive na vida, o principal deles foi escrever este
agradecimento, dizendo-lhe, emocionado, o meu muito obrigado! Obrigado por ter-me
“chacoalhado” quando eu ainda acreditava que o mundo era paterno; obrigado por ter me
oportunizado conhecer São Paulo e a vida frenética de uma verdadeira megalópole;
obrigado por ter me concedido a honra de lhe assessorar profissional e academicamente:
foram meses de profundo crescimento pessoal; obrigado por ter-me aberto as portas da
USP e possibilitado viver o dia-a-dia de uma das melhores Universidades do Brasil;
obrigado pela sinceridade (hoje, infelizmente, em extinção) dos conselhos e a franqueza
dos diálogos acadêmicos. Enfim, obrigado por sempre me encorajar a escrever sobre aquilo
que eu penso e acredito. Não há como negar: a minha formação acadêmica nasceu, lá em
2010, por meio de suas lições e, em 2019, esta dissertação representa a consolidação de um
amadurecimento intelectual que eu jamais alcançaria sem a sua orientação. Aceitei passar
pelos mais difíceis desafios pessoais e profissionais para concorrer ao direito de integrar o
seu seleto grupo de orientandos. Depositar este trabalho me faz ter a certeza de que o
impossível está na “cabeça” de quem não crê.
Tom Jobim cantou que “fundamental é mesmo o amor; é impossível ser feliz
sozinho”. Isto fez mais sentido depois que a Adriana, minha amada esposa, entrou um em
minha vida. Adriana, você é o maior retrato de amor, companheirismo, doçura, delicadeza,

amizade, paciência, solidariedade, sensibilidade e humildade reunidos em único ser
humano. A tua inteligência e os teus apontamentos jurídicos estão eternizados nas linhas
desta dissertação. Obrigado por ter suportado meus momentos de angústia e acalentado
minhas incertezas. Conquista nenhuma superará a que a vida me oportunizou ao ter-me
apresentado você. Chego ao fim deste projeto com a certeza de que Tom Jobim estava
certo quando disse: “o resto é mar, e tudo o que eu não sei contar”. Te admiro. Te amo.
Para sempre.
Pessoa fundamental e responsável por eu chegar até aqui é Rosária Richartz, de
quem eu tenho a sorte de ter nascido irmão. Missão cumprida, minha irmã! O sonho virou
realidade e todo o seu esforço em minha educação valeu a pena. Lanço-me ao mundo
marcado por suas lições. Perdoe-me a ausência indesejada desses anos. Em nenhum dia
sequer, de árdua construção deste trabalho, eu deixei de pensar em você. Te amo muito.
Estendo os meus agradecimentos à Zizi, à Mari, ao Maurício, ao Léo e à Marília, pelo
carinho e afeto próprios de uma família.
Outro grande protagonista da minha vida, responsável por tudo o que sou e
merecedor de todo o meu amor, chama-se Wilson Accioli de Barros. Pai, o senhor não está
mais entre nós para comemorar esta conquista. No entanto, o amor (a sua melhor herança)
convive dentro de mim, nos ligando eternamente em pensamento. Hoje, presente algum
importaria mais do que um abraço seu...
Agradeço, ainda, à Maria Szmulik e à Tereza Szmulik. Por ironia do destino, tive
a sorte de ser presenteado não apenas com uma, mas com duas maravilhosas sogras. É
inimaginável o quanto o meu coração foi preenchido com amor e afeto ao tê-las comigo,
desde quando conheci a Adriana. Obrigado pelo privilegiado cuidado maternal. Amo-as.
Profundamente.
Sou também grato aos profissionais por quem fui inspirado ao longo da minha –
ainda curta – trajetória como acadêmico e advogado: Jussara Maria Leal de Meirelles,
Paulo Hapner, Fernando Vernalha, Mireilly Drongek, Silvio Guidi, Gustavo Guedes e
Vivian Lima López Valle.
Sou grato, por fim, às oportunas observações acadêmicas gentilmente
manifestadas pelos Professores José Maurício Conti e André Castro Carvalho ao tempo da
qualificação deste trabalho.

Os novos paradigmas do Estado colocam em
discussão todas as noções, temas e problemas
clássicos do direito público – a natureza do poder
público e de seu agir legal-racional, movido de cima
para baixo (pela lei), o lugar reservado à lei e a suas
implicações (legalidade e tipicidade) e relações
público-privado. E requerem também mudança de
comportamento científico em relação ao direito,
porque a “doutrina” jurídica não pode manter
imutáveis os próprios códigos de referência com
uma mudança tão radical de seu objeto. (CASSESE,
Sabino. A crise do Estado. Trad. Ilse Paschoal
Moreira e Fernanda Landucci Ortale. Campinas:
Saberes Editora, 2010, p. 145).
Diz-se frequentemente: o espírito que deve presidir o
estudo do direito público não deve ser o mesmo a
inspirar o estudo do direito privado. Em verdade,
nós não compreendemos o que isso quer dizer. Nós
acreditamos que o espírito que se deve ter no estudo
do direito é o espírito da justiça. (DUGUIT, Léon.
Manuel de Droit Constitutionnel. Paris: E. de
Boccard Éditeur, 1923, p. 45).

RESUMO
BARROS FILHO, Wilson Accioli de. Acordos Administrativos no âmbito dos
Precatórios Requisitórios Judiciais: um estudo dos modelos adotados por entes
federados à luz do consensualismo. 2019. 345 p. Dissertação (Mestrado em Direito do
Estado). Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo.

Com a finalidade de apresentar e debater os fundamentos necessários para que o acordo
direto em precatório possa ser corretamente compreendido e aperfeiçoado, este trabalho
discute o acordo administrativo enquanto nova categoria jurídica do Direito Administrativo
brasileiro, propondo-lhe sólidos delineamentos jurídico-dogmáticos. Pretende-se, a partir
do estudo analítico das modelagens de acordo direto em precatórios adotados por entes
federados, investigar se a teoria dos acordos administrativos tem, em alguma medida,
servido de fundamento para uma justa concretização da negociação público-privada no
âmbito dos precatórios. Para tanto, são ofertados delineamentos teóricos aos acordos
administrativos no Brasil. Em suma, a pretensão geral desta pesquisa é promover uma
sistematização dos elementos doutrinários e normativos balizadores dos acordos
administrativos, a fim de pensar e propor novas contribuições à prática dos acordos diretos
relacionados aos precatórios. São dois os métodos de pesquisa: indutivo e analítico. Por
meio da indução a dissertação estuda a figura dos acordos diretos, sob o olhar doutrinário
dedicado à defesa de um regime jurídico autônomo dos acordos administrativos, com a
intenção de avaliar, ao final, as aproximações teórico-normativas do regime do acordo em
precatório com a dogmática do acordo administrativo. O método indutivo serve de base
para a incidência do método analítico, por meio do qual são estudados os modelos de
acordo direto em precatórios adotados individualmente por entes federativos de maior
destaque nacional. O método analítico está presente também durante o cotejo dos acórdãos
n. 4.357 e 4.425 provenientes das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, nas quais se
modulou a constitucionalidade dos acordos diretos mediante uma série de adaptações do
instituto. O resultado da pesquisa permite concluir que, no mundo real, o acordo direto em
precatório, supostamente uma espécie do gênero “acordo administrativo”, mostra-se
distante do ideal dogmático delineado por este trabalho. Fato que o impede, inclusive, de
ser classificado como “acordo administrativo”. O acordo direto, na forma em que previsto
hoje, em verdade, é um instrumento usado para beneficiar o próprio ente devedor. Para
suprir essa incompatibilidade jurídico-dogmática e equilibrar o regime do acordo direto
com a teoria do acordo administrativo, é prudente a internalização de parâmetros
fundamentais aos negócios firmados no âmbito dos precatórios.
Palavras-chave: Administração Pública, Consensualidade, Acordos administrativos,
Acordos diretos, Precatórios.

ABSTRACT
BARROS FILHO, Wilson Accioli de. Administrative Settlement Agreements within
Precatórios Requisitórios Judiciais framework: a study on models adopted by federal
entities in the light of consensus. 2019. 345 p. Dissertation (Master in State Law). School
of Law, University of São Paulo, São Paulo.

With the purpose of presenting and discussing the fundamentals necessary to understand
and improve direct agreement on certificate of court-ordered payment of government debt,
known as precatório, this work discusses the administrative settlement agreement as a new
legal category in Brazilian Administrative Law, providing solid dogmatic legal
delineations. It is intended, from the analytical study of the modeling of direct agreements
on precatórios adopted by federated entities, to investigate if the administrative settlement
agreements theory has played a fundamental role for a proper fulfillment of a publicprivate negotiation in precatórios context. To that end, theoretical delineations to
administrative settlement agreements in Brazil are offered. In short, this research general
aspiration is to promote systematization of doctrinal and normative elements of the
administrative settlement agreements in order to conceive and present new contribution to
direct agreements practice related to precatórios. There are two research methods:
inductive and analytical. Through induction this dissertation studies direct agreements,
under the doctrinal point of view dedicated to the defense of an autonomous legal regime
of administrative settlement agreements, with the intention of evaluating, in the end, the
theoretical-normative approximations of the regime of precatório arrangement with the
administrative settlement agreement dogmatic. The inductive method serves as basis for
analytical method incidence, through which the models of direct agreement on precatórios
individually adopted by federal entities of greater national prominence are studied. The
analytical method is also present during the comparison of rulings n. 4.357 and 4.425 from
the Direct Actions of Unconstitutionality, from which the constituencies of the direct
agreements were modulated through a series of adaptations of the institute. The result of
the research allows to conclude that, in the real world, the direct agreement on precatório,
supposedly a kind of genre "administrative agreement", is distant from the dogmatic ideal
outlined by this work. This fact prevents it from being classified as an “administrative
settlement agreement”. The direct agreement, as it is today, is in fact an instrument used to
benefit the debtor entity itself. In order to deal with this legal and dogmatic incompatibility
and balance the direct agreement regime with the theory of administrative settlement
agreement, it is prudent to internalize essential parameters to the deals sealed in
precatórios context.
Keywords: Public Administration, Consensual, Administrative settlement agreements,
Direct agreements, “Precatórios”.
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INTRODUÇÃO
Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, muito se tem debatido a
respeito das bases democráticas do Estado de Direito. Tema comum nas discussões é o
limite da interlocução entre o público e o privado. Tudo em razão do velho estigma,
perpetrado desde as revoluções liberais, de que o Poder Público é soberano para decidir o
que é coletivamente ideal para os cidadãos.
Hoje, no entanto, graças à nova formatação do Estado, compreendido em um
contexto globalizado, parcela da doutrina vem defendendo que a concretização do
componente adjetivo “democrático” depende do emprego de formas consensuais de ação
pública e de resolução de conflitos que promovam uma relação jurídica público-privada
articulada, colaborativa e cooperada. A consequência disto é o aumento da eficiência e da
efetividade dos atos estatais.
Na era global não parece correto falar em Administração Pública fechada,
centralizada e impositiva. O avanço da sociedade pós-década de noventa impõe ao Estado
maior transparência nas ações públicas, acompanhada de maior abertura negocial para a
tomada de decisões administrativas.
A Administração Pública, desenhada em um Estado Democrático de Direito, deve
elencar o cidadão como peça fundamental da gestão pública e ser sensível aos seus
interesses, de modo a zelar por direitos e garantias próprios de uma sociedade plural. Um
exemplo concreto é o incentivo cada vez maior ao diálogo e à negociação entre o Estado e
o particular.
Por intermédio do consenso, busca-se concretizar uma relação entre Poder Público
e cidadão menos afeta à adoção de medidas autoritárias, de cunho unilateral e impositivo,
reordenando-se o clássico modelo de atuação pública, pautado pela lógica da assimetria e
da subordinação. Neste propósito, um instrumento hábil e capaz de consolidar um modelo
de gestão pública democrática é o acordo administrativo.
Com a finalidade de apresentar e debater os fundamentos necessários para que o
acordo direto em precatório possa ser corretamente compreendido e aperfeiçoado, este
trabalho discute o acordo administrativo enquanto nova categoria jurídica do Direito
Administrativo brasileiro, propondo-lhe sólidos delineamentos jurídico-dogmáticos.
Pretende-se, a partir do estudo analítico das modelagens de acordo direto em
precatórios adotados por entes federados, investigar se a teoria dos acordos administrativos
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tem, em alguma medida, servido de fundamento para uma justa concretização da
negociação público-privada no âmbito dos precatórios. Para tanto, como forma de se
buscar elementos possíveis de serem inseridos e adaptados à realidade dos acordos diretos
voltados ao pagamento da dívida pública judicial, serão ofertados delineamentos teóricos
aos acordos administrativos no Brasil.
Em suma, a pretensão geral desta pesquisa é promover uma sistematização dos
elementos doutrinários e normativos balizadores dos acordos administrativos, a fim de
pensar e propor novas contribuições à prática dos acordos diretos relacionados aos
precatórios.
A escolha do acordo administrativo, mais precisamente do acordo direto em
precatório, deu-se, primeiramente, pelo absoluto ineditismo do tema em pesquisa. Não há
no Brasil, até o momento da conclusão desta dissertação, trabalho jurídico estudando
profundamente o acordo direto em precatório à luz da teoria do acordo administrativo. Em
segundo lugar, ao tempo da elaboração do projeto de pesquisa e dos debates acadêmicos,
todos capitaneados pelo Professor Dr. Gustavo Justino de Oliveira, percebeu-se que a
teoria dos acordos administrativos no Brasil, embora vista como a principal representante
da Administração Pública consensual, carece de sustentação jurídico-normativa concreta.
A consequente hipótese investigativa, em um terceiro momento, evidencia que acordos
diretos vêm sendo feitos mediante certo desamparo legal, doutrinário e jurisprudencial. E
os particulares, nesse aspecto, correm o risco de se tornarem vítimas de um instrumento
equivocadamente manuseado pelo gestor público.
Especificamente em relação ao acordo direto em precatório, o motivo de seu
estudo decorre da consolidação constitucional do instituto, há pelo menos dez anos, no
âmbito dos Estados e dos Municípios brasileiros, como o mais importante mecanismo de
pagamento substitutivo da dívida pública judicial. Dezenas de bilhões de reais da dívida
pública estão sendo pagos anualmente por meio de acordos. Todo esse montante chamou a
atenção para o seguinte: o acordo direto em precatório tem respeitado a teoria do acordo
administrativo ou servido como um “corta-caminho” para o gestor público quitar seus
débitos de maneira célere, com pagamentos em valores menores aos realmente devidos,
mediante violações aos direitos e garantias fundamentais do credor?1
1

Percebe-se, assim, que a intenção não é estudar o precatório enquanto instituto pertencente ao Direito
Financeiro e/ou Constitucional. No tema do precatório, o foco do trabalho é restrito ao estudo crítico dos
acordos administrativos promovidos por entes federativos. Inevitavelmente, questões financeiras e
constitucionais acabarão se tornando peça de análise do trabalho, sem, contudo, receber o protagonismo que
mereceriam caso a dissertação não fosse da subárea de Direito Administrativo.
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Para melhor compreender o cenário acima, os capítulos foram ordenados da
seguinte maneira: o primeiro e o segundo pretendem apresentar e defender o escopo
teórico do acordo direto em precatório, discorrendo sobre os delineamentos dogmáticos do
acordo administrativo. Em seguida, uma vez estabelecida a acomodação teórica da
dissertação, o terceiro capítulo será dedicado a examinar o sistema jurídico-constitucional
dos precatórios requisitórios judiciais, sob a lente das prerrogativas processuais da Fazenda
Pública, direcionando o estudo para a compreensão do regime jurídico do acordo direto.
No quarto e último capítulo, depois de apresentada a dogmática do acordo, será realizada a
análise de conteúdo do desenho institucional-procedimental dos modelos de acordo direto
em precatórios adotados pelos mais destacados entes federados brasileiros, para se
entender, na prática, como os ajustes estão sendo concretizados.
De forma detalhada, para promover a teorização do acordo administrativo, o
primeiro capítulo, cujo título é Os acordos no Direito Administrativo brasileiro:
contextualização teórica e natureza jurídica, discorre sobre os marcos teóricos da
Administração

Pública

consensual,

questionando

a

abstração

normativa

da

consensualidade. Neste momento, para amenizar a porosidade teórico-normativa do
consenso, o trabalho defenderá a autonomia do acordo administrativo, por meio da criação
de um regime jurídico próprio para ele. Ato contínuo, a reflexão perpassará pela natureza
jurídica do acordo administrativo, defendendo o seu enquadramento como negócio
jurídico. Caminhará, na sequência, pela defesa da infungibilidade entre acordo, ato e
contrato administrativos, analisando, ao final, o enquadramento do acordo administrativo
como instrumento de ação pública e de resolução de conflitos.
No segundo capítulo, intitulado Parâmetros fundamentais: delineamentos
dogmáticos para a construção de um regime jurídico autônomo dos acordos
administrativos, serão apresentados e sugeridos os requisitos basilares para a
sistematização autônoma do acordo administrativo no ordenamento jurídico brasileiro. A
intenção será destacar elementos objetivos para a verificação da adequada conformação de
todas as fases do acordo administrativo com os contornos do seu regime jurídico sugerido
no primeiro capítulo.
O terceiro, intitulado O sistema jurídico-constitucional dos precatórios
requisitórios judiciais: análise a partir das prerrogativas processuais da Fazenda Pública,
é um capítulo essencialmente crítico. Apesar de parecer descritivo, por trabalhar com o
sistema jurídico-constitucional do precatório, será concedido a ele um ânimo questionador
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das bases constitucionais do precatório e da atuação da Fazenda Pública em Juízo. Assim,
problemas do regime constitucional do precatório serão identificados e debatidos. A dívida
pública será estudada a partir da figura patrimonial do Estado e das prerrogativas
processuais da Fazenda Pública, questionando-se se realmente o seu inadimplemento está
enraizado na insuficiência financeira ou no paternalismo jurídico-legislativo das
instituições de controle. Em seguida, artifícios legislativos criados para privilegiar
determinados credores, com suas exclusões da fila dos precatórios, serão descritos e
analisados no tópico denominado “a fuga dos precatórios”. Finalmente, serão comentados,
brevemente, os mecanismos constitucionais substitutivos ao pagamento de precatório. Em
tópico específico, o acordo direto em precatório, um dentre os cinco mecanismos
estudados, terá o seu regime constitucional apresentado e analisado. É trazido ao
conhecimento do leitor, por último, o posicionamento do STF sobre o tema, debatendo-se
os seus pontos mais sensíveis.
No quarto e último capítulo, intitulado Desenho institucional-procedimental dos
modelos de acordo direto em precatórios adotados por entes federados brasileiros, com
base na matriz metodológica explicada em “Metodologia” (situada logo abaixo), serão
apresentados os desenhos institucionais e procedimentais dos modelos de acordo direto em
precatórios praticados pelos principais entes federados brasileiros. O objetivo será avaliar a
aderência dos diversos sistemas procedimentais à teoria do acordo administrativo,
delineada nos dois primeiros capítulos. Ao final, pretende-se responder: em que medida os
acordos diretos em precatórios estão compatibilizados com a dogmática atual dos acordos
administrativos?
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METODOLOGIA
Serão dois os métodos de pesquisa adotados na presente dissertação: indutivo e
analítico. Por meio da indução2 a dissertação estudará a figura dos acordos diretos no
âmbito dos precatórios, sob o olhar doutrinário dedicado à defesa de um regime jurídico
autônomo dos acordos administrativos, com a intenção de avaliar, ao final, as
aproximações teórico-normativas do regime do acordo em precatório com a dogmática do
acordo administrativo.
Em razão da tímida base teórica do acordo direto, a proposta de delineamentos
dogmáticos ao regime do acordo administrativo servirá como fundamento para a
compreensão das negociações envolvendo o pagamento de precatórios. Com isso, o estudo
pretende extrair conclusões voltadas ao desenvolvimento e à evolução normativa do acordo
direto no âmbito dos precatórios. Ato contínuo, a pesquisa ofertará parâmetros
fundamentais (standards) na intenção de contribuir para o início de um debate sobre a
necessidade de criação de uma teoria geral dos acordos administrativos no Brasil.
O método indutivo servirá de base para a incidência do método analítico, por meio
do qual serão estudados os modelos de acordo direto em precatórios adotados
individualmente por entes federativos de maior destaque nacional, com o objetivo de se
identificar elementos de aproximação e distanciamento dos procedimentos em relação à
dogmática do acordo administrativo. O foco investigativo, nesta etapa, iniciará na análise
do desenho institucional-procedimental das experiências dos entes para buscar conclusões
gerais (indutivas) reveladoras de um perfil teórico-normativo do acordo no âmbito dos
precatórios.
O método analítico estará presente também durante o estudo da ratio dos acórdãos
n. 4.357 e 4.425 provenientes das Ações Diretas de Inconstitucionalidade, julgadas pelo
Supremo Tribunal Federal, nas quais se modulou a constitucionalidade dos acordos diretos
mediante uma série de adaptações do instituto a partir da rigidez jurídica dos precatórios.

2

“Indução é um processo mental por intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente
constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas. Portanto, o
objetivo dos argumentos indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das
premissas nas quais se basearam.” (MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos
da metodologia científica. 5ª ed. São Paulo: Editora Atlas, 2003, p. 86). No mesmo sentido, cf.: FACHIN,
Odília. Fundamentos da metodologia. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 32.
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Portanto, o recorte metodológico do trabalho é bastante claro e específico: por
meio de estudo analítico3 envolvendo acordos diretos implementados por entes federativos
brasileiros para o pagamento de precatórios, serão extraídas conclusões teóricas
reveladoras da realidade posta. Concluída esta primeira etapa investigativa, a pesquisa
apresentará um estudo dogmático dos acordos administrativos, com o objetivo de propor a
construção de uma teoria geral e, assim, encontrar respostas indutivas comuns a uma
possível proposição de standards nacionais aos acordos administrativos brasileiros
(realidade pressuposta).4 Ao final, na terceira etapa conclusiva, a pesquisa se posicionará
criticamente a respeito da adequação do acordo direto em precatório aos fundamentos
teóricos

do

acordo

administrativo

delineados

na

dissertação,

apontando

os

aperfeiçoamentos jurídicos necessários para a caracterização do acordo direto como efetivo
acordo administrativo público-privado.
Para avaliar, na prática, a correspondência dos modelos de acordo direto em
precatório com a teoria do acordo administrativo proposta, a dissertação criará e aplicará
uma matriz metodológica5 formada pelos elementos: i) objeto; ii) finalidade; e iii)
premissas analíticas.
O primeiro elemento consistirá na análise de conteúdo6 dos modelos de acordos
praticados pelos mais destacados entes federativos brasileiros em matéria de precatórios.
A finalidade, o segundo elemento, baseia-se na verificação da aderência mínima
dos acordos em precatórios com o regime jurídico do acordo administrativo.
As premissas analíticas, terceiro e último elemento, consistirão na aplicação dos
parâmetros descritos e justificados no segundo capítulo aos atos normativos e
procedimentais dos acordos diretos em precatórios. São elas: a) consenso; b) paridade
jurídica; c) sinalagmatismo; d) deferência mínima ao interesse privado; e) efeitos jurídicos
vinculantes; f) transparência; g) procedimentalização objetiva; h) procedimentalização
3

Farão parte do estudo analítico, entre outros: o cotejo dos Editais de conciliação publicados por entes
federativos, o levantamento e o estudo dos atos normativos (leis, resoluções, decretos e portarias) e a análise
dos procedimentos adotados por entes para a formalização dos acordos diretos.
4
O caminho investigativo não refletirá a ordem dos capítulos desta dissertação. A razão é simples: para
conseguir avaliar a pertinência teórica do acordo direto em precatório, primeiro o trabalho precisará propor os
delineamentos de uma teoria geral de acordo administrativo no Brasil para, somente, então, confrontar os
achados teóricos com os demais provenientes da análise de conteúdo elaborada no quarto capítulo do
trabalho.
5
A análise de conteúdo envolverá o cotejo das seguintes ferramentas: a) legislações locais; b) editais
públicos; c) demais formas de procedimentalização dos acordos.
6
“(...) a análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. (...). A intenção da análise
de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).” (BARDIN, Luarence. Análise de
conteúdo. Trad. Luís Antero Reto e Augusto Pinheiro. São Paulo: Edições 70, 2016, p. 44).
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imparcial; i) previsão de garantias; j) predisposição de respeito à boa-fé objetiva, confiança
legítima e segurança jurídica.
A análise será feita por meio da concessão de peso máximo “um” e mínimo
“zero” para cada premissa aplicada. Não se adotará valor fracionado, apenas os valores
zero, meio ou um. Ao final, se o resultado conquistado integrar a escala 8-10 (entre oito e
dez), a conclusão será pela correlação integral do acordo direto com a teoria dos acordos
administrativos. Se o estudo resultar entre 5,5-7,5 (cinco e meio a sete e meio), concluir-seá pela vinculação parcial dos acordos diretos com o regime dos acordos público-privados.
Se o valor encontrado estiver entre 3-5 (três e cinco), a aferição resultará em
compatibilidade mínima. Por fim, se a nota for menor ou igual a 2,5 (dois e meio) o
resultado será pela absoluta ausência de correspondência dos acordos diretos com a
dogmática dos acordos administrativos público-privados.7
A matriz proposta será aplicada ao Município e ao Estado de São Paulo e aos
Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná. A razão da escolha destes entes, em
detrimento dos demais integrantes da federação, está no fato de figurarem como os maiores
devedores públicos e, por isto, possuírem um consolidado método de pagamento dos
precatórios por meio de acordos diretos com os credores. Tal fato torna possível, ao
trabalho, traçar um sólido e prospectivo panorama crítico-analítico das práticas “negociais”
em matéria de requisitórios judiciais no Brasil.8
Não há como negar que a verificação da aderência de cada premissa analítica com
o modelo de acordo direto será interpretativa.9 Para se evitar questionamentos quanto ao
subjetivismo das conclusões, no próprio corpo da matriz metodológica haverá um campo
justificador da avaliação, indicando-se o excerto textual da ferramenta cotejada tanto para
7

Perceba-se que as escalas respeitam as restrições fixadas de valores: zero, meio ou um. Isto quer dizer que,
pela matriz proposta, jamais haverá avaliação correspondente a 5,6 ou 7,8, por exemplo, de modo que na
margem referenciada a nota será sempre 5 ou 5,5 e 7,5 ou 8.
8
Vale a ressalva de que poucos são os Estados que adotam o pagamento da dívida pública em precatórios por
meio de acordos. Em pesquisa própria, constatou-se que dos 27 Estados da Federação, apenas 11, em algum
momento, promoveram o pagamento de precatórios por meio de acordos diretos com os credores. Destes, os
que mais se valem da via negocial são São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e Ceará. Ou seja,
apenas 5, no total. É evidente que a opção pelos acordos decorre diretamente do grau de endividamento do
Estado. Assim, não é porque outros entes federativos não pagam precatórios por meio de acordos diretos que
não conheçam ou rejeitem esta via negociada. É muito possível que o baixo acúmulo de valores em dívida
não favoreça ou gere interesse na opção pelo pagamento diferenciado.
9
Mesmo sabendo disso, preferiu-se a lógica aritmética a outro método do tipo “sim ou não”. O motivo está
na honestidade científica com os próprios modelos institucionais analisados, os quais, embora eventualmente
descumpridores do que preceitua a teoria do acordo administrativo, podem não o ser de maneira integral.
Deste modo, uma análise do tipo “sim ou não” restaria injusta com quem cumpre parcialmente as premissas
aplicadas. Isto fica evidente quando se considera que o objetivo final de aplicação da matriz não é apenas
identificar se o ente federado está ou não adotando as teorias do acordo administrativo, mas também saber em
quais graus e proporções isto vem acontecendo.
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demonstrar os aspectos positivos quanto os negativos da valoração concedida. Por
exemplo, se a graduação da premissa “consenso” para determinado ente federado for igual
a zero, no campo de justificativa constará o dispositivo normativo ou procedimental pelo
qual não se concedeu 0,5 (meio) ou 1,0 (um) para aquele item.10 Da mesma forma, se a
valoração da premissa for 0,5 (meio), no campo destacado constará o dispositivo
justificador da não pontuação mínima ou máxima. Com isto, será mantida a credibilidade
da análise de conteúdo.
O trabalho, ainda, fará uso de figuras, gráficos e tabelas como forma de garantir,
dentro de possível, o didatismo das análises promovidas e das constatações extraídas ao
longo da pesquisa.
Por último, destaca-se que as citações em língua estrangeira serão livremente
traduzidas pelo autor, assumindo este a integral responsabilidade pela fidedignidade de
seus conteúdos.

10

Saliente-se, todavia, que poderá haver casos em que determinada premissa não encontrará qualquer
correspondência nas ferramentas normativas e procedimentais verificadas. Nesta hipótese, será acostada a
informação “inexistente”.
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1.

OS

ACORDOS

BRASILEIRO:

NO

DIREITO

ADMINISTRATIVO

CONTEXTUALIZAÇÃO

TEÓRICA

E

NATUREZA JURÍDICA
Com respaldo nas teorias do Estado de Direito e da governança pública, neste
primeiro capítulo o acordo administrativo será estudado numa perspectiva ampla, a partir
da defesa de sua teorização sistematizada e da busca pela definição de sua natureza
jurídica.
1.1

Contextualização teórica: em busca do conteúdo jurídico da consensualidade
na Administração Pública
Tratar da consensualidade na Administração Pública exige uma breve e preliminar

compreensão sobre o Estado de Direito e a governança pública. O primeiro enquanto
estabelecedor de uma ordem jurídica extensível a todos os atores sociais, indistintamente.11
O segundo como responsável pela introdução de um espírito de administrar aberto,
participativo e inclusivo, alterando a tradicional maneira fechada e segregacionista de
gestão pública.12
A par das duras críticas ao Estado de Direito manifestadas por Jacques
Chevallier13, não há como negar o papel fundamental da juridicidade na relação Estadosociedade. Embora construído sobre as bases de uma época puramente liberal14, voltado a
limitar os poderes estatais e a garantir as liberdades individuais, o Estado de Direito
ganhou peso na segunda metade do século XX15 com a inclusão em seu rol protetivo de
11

DEBBASCH, Charles. Le droit administratif, droit dérogatoire au droit commun? In: MÉLANGES, René
Chapus. Droit Administratif. Paris: Montchrestien, 2002, p. 128.
12
Para Jacques Chevallier a consensualidade é um dos fundamentos da governança pública. (CHEVALLIER,
Jacques. A governança e o Direito. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 3, n. 12,
out./dez. 2005).
13
No clássico “O Estado de Direito” o autor se preocupa com a desconstrução das premissas históricas do
Estado de Direito, fundado na juridicidade e na democracia. Chevallier questiona a hegemonização do
Direito e a juridicização excessiva da sociedade. Para ele: “(...) a representação, subjacente ao Estado de
Direito, de uma sociedade inteiramente enquadrada e regida pelo direito, é, evidentemente, ilusória; também
a constatação da juridicização crescente pode estar paradoxalmente munida da ideia de um ‘declínio do
direito’, que bem testemunha os equívocos do processo em curso.” (CHEVALLIER, Jacques. O Estado de
Direito. Trad. Antonio Dall Pozzo e Augusto Neves Dal Pozzo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 120).
14
Ibidem, p. 107.
15
“O Estado moderno, que se apresenta, especialmente a partir de meados do século XX, em boa parte do
mundo ocidental, como Estado de Direito democrático e social, tem passado, neste início de século XXI, por
profundas transformações, não propriamente em seu substrato constitucional axiológico, mas nas bases
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direitos e garantias fundamentais, de ordem social, coletiva e difusa, sendo incorreto,
portanto, dizê-lo justificador de uma ordem puramente liberalizante.16
A mais importante conquista oportunizada pelo Estado de Direito é a
universalidade do Direito (e, consequentemente, da juridicidade), por meio de uma
abrangente e paritária ordem jurídica subordinadora de todos. Não há direito especial ou
superior passível de ser preferido aos demais. A relação jurídica formada em um Estado de
Direito é essencialmente formal-igualitária na perspectiva de direitos e sujeições.17 Pedro
Machete fala em fim da “metafísica do Estado” e da “metafísica do indivíduo”.18 Para ele:
(...) no que se refere aos direitos fundamentais, se é verdade que os mesmos
excluem uma concepção do poder público como uma realidade “naturalmente”
superior e, em princípio, “omnipotente”, um poder necessariamente soberano,
também não impõem um entendimento pré-positivo e pré-estatal da liberdade e
da igualdade que a ordem jurídica se limitasse a escolher, ou seja, a aceitação de
um estatuto de liberdade e de igualdade “naturais”, independentes do Estado e do
direito positivo.19

Nas palavras de Odete Medauar, é “incabível considerar como juridicamente
disciplinada a relação Estado-indivíduo na qual descabem a este quaisquer direitos”.20
estruturais sobre as quais se edificou, ao longo do tempo, desde o século XVII. Assim é que a
institucionalização do poder, a partir do monopólio da força territorialmente definido e de um princípio
fundamental de unidade, que marcaram o Estado na modernidade, são características em transformação, a
partir de uma “dinâmica de desnacionalização”, seja na perspectiva externa, com o reconhecimento de
poderes públicos globais desvinculados de um Estado, seja em âmbito interno, no que se tem chamado
Estado pós-moderno.” (BITENCOURT NETO, Eurico. Transformações do Estado e a Administração Pública
no século XXI. Revista de Investigações Constitucionais. Curitiba. vol. 4, n. 1, jan./abr. 2017).
16
“Já referi que os direitos fundamentais foram concebidos para defesa do particular face ao poder e, por
isso, aplicavam-se incialmente apenas às relações verticais entre Estado e os cidadãos. Contudo, à medida
que o poder deixou de ser privilégio do Estado, deixou também de fazer sentido não alargar a proteção dos
direitos fundamentais a toda e qualquer manifestação de poder.” (ESTORNINHO, Maria João. Requiem
pelo contrato administrativo. Coimbra: Almedina, 2003, p. 159).
17
A partir da expressão cunhada por Sabino Cassese de que o “ordenamento é um dado”, entende-se que não
há escolha, isto é, os sujeitos, sejam eles públicos ou privados, “são, necessariamente, parte de um
ordenamento jurídico, que apresenta característica de exclusividade”. (CASSESE, Sabino. A crise do
Estado. Trad. Ilse Paschoal Moreira e Fernanda Landucci Ortale. Campinas: Saberes Editora, 2010, p. 136).
Importante também é o entendimento de Luiz Cabral de Moncada: “a relação jurídica administrativa, como
também dissemos, já é a consequência natural da relação jurídica constitucional que vê no cidadão um titular
de direitos contra o estado em geral e a administração em particular e que pensa o contacto recíproco numa
perspectiva tendencialmente paritária. A relação jurídica constitucional não é apenas uma relação entre os
cidadãos e a Constituição. É uma relação entre os cidadãos e a lei e os direitos, de acordo com a
Constituição”. (CABRAL DE MONCADA, Luiz S. Autoridade e Consenso na Teoria do Acto
Administrativo. Coimbra: Coimbra Editora, 2014, p. 519).
18
MACHETE, Pedro. Estado de Direito Democrático e Administração Paritária. Coimbra: Almedina,
2007, p. 472.
19
Ibidem, p. 454.
20
MEDAUAR, Odete. O direito Administrativo em evolução. 3ª ed. Brasília: Gazeta Jurídica, 2017, p. 13.
Corroborando este entendimento, Floriano de Azevedo Marques Neto leciona que “a introdução da relação
direitos/deveres e a sujeição do poder à lei – próprias ao Estado de Direito –, embora não prediquem
necessariamente a existência de um direito administrativo, são pressupostos dele”. (MARQUES NETO,
Floriano de Azevedo. A Bipolaridade do Direito Administrativo e sua Superação. In: SUNDFELD, Carlos
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Neste sentido, Estado e cidadão estão permeados, formal e igualitariamente, por um
mesmo círculo jurídico, cujos direitos e obrigações, embora possam admitir normatização
material específica, não se sobrepõem. Ou seja, no Estado de Direito o direito fundamental
não possui menor eficácia normativa que os direitos públicos.21 Inexiste subordinação
normativa formal do direito do particular ao direito da Administração Pública.22
Pedro Machete, ao defender que é o homem quem está no princípio e no centro do
ordenamento jurídico do Estado, o qual existe por causa do homem e para o homem,
assevera, de maneira muito acertada, que “as posições recíprocas do indivíduo e do Estado
são necessariamente objeto de normas jurídicas vinculativas de ambos e aquelas posições
juridicizam-se: o Estado e o indivíduo apresentam-se um perante o outro como titulares de
direitos e deveres recíprocos”.23
Gustavo Justino de Oliveira, avalizando esse pensamento, afirma que “a
consagração da noção de Estado de direito por um Texto Constitucional tem,
originalmente, dupla finalidade: a imposição de limites ao exercício do poder estatal e a
criação de uma autêntica garantia constitucional aos cidadãos”.24 Para o autor, o qualitativo

Ari; JURKSAITIS, Guilherme Jardim (orgs). Contratos Públicos e Direito Administrativo. São Paulo:
Malheiros, 2015, p. 353 a 415).
21
Este entendimento é decorrência lógica da compreensão de que o Estado “não poderá deixar de ter entre os
seus fins mais eminentes a realização da Justiça material, sob pena de desqualificar-se como Estado de
Direito”. (SILVA, Almiro do Couto e. Os indivíduos e o Estado na realização das tarefas públicas. Revista
de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 209, p. 43-70, jul./set. 1997). Há que se reconhecer, no
entanto, a importância de graduação da vinculação dos direitos fundamentais ao Estado. Posiciona-se na linha
argumentativa de Maria João Estorninho: “parece-me, assim, razoável aplicar ao Estado a existência referida
anteriormente de diferentes modalidades de vinculação aos direitos fundamentais, admitindo que também em
relação aos entes públicos tal vinculação pode assumir graus de intensidade diversos. Aliás, na minha
opinião, esta é a solução mais equilibrada porque, se é certo que a vinculação do Estado ao respeito pelos
direitos fundamentais é indispensável em relação a toda e qualquer das suas actuações, também é forçoso
reconhecer que a susceptibilidade de violação desses direitos nem sempre se coloca com a mesma acuidade.
Casos há em que, de facto, tal como acontece em relação aos particulares colocados em posição de igualdade,
também em relação ao Estado que actua segundo o Direito Privado bastará impor um dever geral de respeito
em relação aos direitos fundamentais. O que seria desrazoável, e julgo que estará definitivamente
ultrapassado, é continuar a admitir a existência de áreas de actividade da Administração absolutamente livres
de quaisquer vinculações jurídico-públicas e, nomeadamente, isentas do respeito pelas normas de direitos
fundamentais. (ESTORNINHO, Maria João. Op. cit., p. 161 e 162).
22
Nas palavras de Bruno Grego dos Santos: “em se tratando de Estado de Direito democrático, este não pode
dispor da posição jurídica dos particulares”. (SANTOS, Bruno Grego dos. Transação extrajudicial na
Administração Pública. Tese (Doutorado em Direito). 2015. 348 f. Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 74 e 75). Há quem compreenda, inclusive, que o fim
atual do Estado não seja mais o interesse público, mas o direito fundamental do cidadão. (LIMA, Mariana
Sciesleski de. Fundamentos para uma Administração Pública dialógica. Revista Perspectiva, Erechim, v. 34,
n. 126, p. 73-84, junho. 2010).
23
MACHETE, Pedro. Op. cit., p. 444 e 445.
24
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Administração pública democrática e a efetivação dos direitos
fundamentais. In: _______________. Direito Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Fórum, 2010,
p. 162.
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da democracia25 ao Estado de Direito seria responsável ainda por atrair um dever estatal, e
uma consequente prerrogativa privada, de inclusão participativa do cidadão no processo de
decisão pública.26
Na compreensão de Almiro do Couto e Silva, uma Administração moderna
submetida ao Estado de Direito democrático é aquela que concebe o cidadão como
parceiro e titular de direitos autônomos e não mais o tratando como um simples súdito.27
A síntese da compreensão de Estado de Direito aqui pretendida é muito bem
trazida por Pedro Machete, segundo o qual
(...) o Estado, enquanto Estado de Direito democrático, não pode dispor, sem
mais, da posição jurídica dos particulares: onde existia uma sujeição do
indivíduo em face ao Estado em que a posição jurídica do primeiro era definida
pelos actos deste último, existe agora um verdadeiro estatuto jurídico que, não só
não está na disponibilidade do poder, como ainda integra a possibilidade de o seu
titular se defender de actos jurídicos públicos que o lesem. Com efeito, os
direitos fundamentais constituem e garantem um estatuto constitucional
originário que forma o núcleo do estatuto de cidadania, o qual, ao lado daqueles
direitos, integra as posições jurídicas subjectivas definidas pelas leis no quadro
da Constituição. Tal estatuto afasta a ideia de uma posição do cidadão
caracterizada por uma sua subordinação, potencialmente ilimitada, ao Estadopoder e que foi durante muito tempo a base da chamada “relação geral de poder”
(allgemeines Gewaltverhälnis) e, bem assim, o traço identificador do direito
administrativo mais antigo. O mesmo estatuto funda uma posição de paridade da
Administração e dos cidadãos que com ela se relacionam (...).28

Assim, compreendido e brevemente considerado o impacto proporcionado pelo
Estado de Direito na relação jurídica público-privada, com o arrefecimento da

25

Embora não se desconheça a relevância da democracia enquanto substrato da consensualidade, por
possibilitar maior participação do cidadão nas atividades administrativas, a base teórica deste trabalho será o
Estado de Direito, isto é, a consensualidade analisada à luz da juridicidade.
26
Idem. No mesmo sentido: “a ascensão do Estado Democrático de Direito implica a valorização da figura
do administrado nas relações envolvendo a Administração Pública. Assim, a democracia representativa já
não se mostra suficiente à sociedade mais amadurecida e ansiosa por participar da condução da máquina
pública”. (SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Consenso e legalidade: vinculação da
atividade administrativa consensual ao direito. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, Salvador, n.
24, dez./jan./fev. 2011).
27
SILVA, Almiro do Couto e. Os indivíduos...Op. cit. Cf.: SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana
Bonacorsi de. Op. cit.
28
MACHETE, Pedro. Op. cit., p. 447. Em outra importante passagem, o autor afirma: “o reconhecimento e a
garantia de um estatuto constitucional material dos particulares fora da disponibilidade dos poderes
constituídos, o qual determina que estes sejam perspectivados, já não como súbditos beneficiários da
liberdade concedida pelo poder, mas como sujeitos capazes de se relacionarem juridicamente com o EstadoAdministração. O reconhecimento de que o Estado se baseia na ‘dignidade da pessoa humana e na vontade
popular’ e, bem assim, ‘no respeito e garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais’ significa
que o Estado se encontra ao serviço dos cidadãos e não estes ao serviço do Estado, razão por que o indivíduo
não pode mais ser considerado e tratado como um objecto de procedimentos estatais: os poderes públicos não
existem por si nem os respectivos fins possuem um valor autónomo; caso a caso é necessário justificar a
actuação do poder em prol da comunidade, entendida como um somatório de indivíduos, e não como uma
qualquer grandeza de ordem metafísica”. (Ibidem, p. 450 a 452).
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subordinação desta sobre aquele, sobretudo em virtude do respeito e da observância aos
direitos fundamentais, fenômeno que realoca o cidadão novamente no centro da ação
pública como seu principal destinatário, chega-se à governança pública.
A governança pública é, basicamente, a consagração material do Estado de
Direito.29 Por meio dela os parâmetros formais, inclusivos e paritários do cidadão na vida
pública, defendidos pelo Estado de Direito com a consideração de um valor jurídico
autônomo e erga omnes ao indivíduo, são materialmente postos em prática pelo governo.30
Segundo Gustavo Justino de Oliveira, “as origens da Governança Pública datam
de meados da década de 90 do séc. XX, e traduzem um consenso de que a eficácia e a
legitimidade da atuação pública se apoiam na qualidade da interação entre os distintos
níveis de Governo (...)”.31 A governança, no entendimento de Agustí Cerrillo i Martínez, é

29

De acordo com Leo Kissler e Francisco Heidemann, “(...) conceitualmente, o Estado tradicional vem se
transformando: (...) de um Estado ativo, provedor solitário do bem público, em um Estado ativador, que
aciona e coordena outros atores a produzir com ele; de um Estado dirigente ou gestor em um Estado
cooperativo, que produz o bem público em conjunto com outros atores. (...). Na verdade, os dois modelos
estão historicamente ultrapassados. Eles estão impregnados de uma contraposição entre Estado e sociedade,
pela qual se reconhece o Estado apenas como uma forte instância de planejamento e gestão, por um lado, ou
como um “Estado guardião”, por outro.” (KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco G. Governança pública:
novo modelo regulatório para as relações entre Estado, mercado e sociedade. Revista de Administração
Pública, Rio de Janeiro, v. 40, n. 3, p. 479-499, mai./jun. 2006, p. 483).
30
Governo e governança possuem conceitos distintos. Dois critérios, teóricos e empíricos, caracterizam a
governança. Considerando o primeiro critério, governança é o processo de governar. Empiricamente, ela
celebra a mudança da forma de organização e gestão públicas do final do século XX, com a abertura dos
governos para a inclusão participativa do setor privado no planejamento e na gestão das atividades
administrativas. (BEVIR, Mark. Governance: a very short introduction. London: Oxford, 2012, p. 15 e
16). No mesmo sentido: “o termo “governança” é uma conceituação que envolve a problematização das
regras do jogo e a implementação dessas regras. Assim sendo, governança não diz respeito só ao Governo,
mas também às estruturas de funcionamento da sociedade.” (GAETANI, Francisco. Governança corporativa
no setor público. In: LINS, João; MIRON, Paulo. (Coords). Gestão pública: melhores práticas. São Paulo:
Quartier Latin, 2009, p. 261).
31
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Governança Pública e Parcerias do Estado: a relevância dos
acordos administrativos para a nova gestão pública. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado,
Salvador, Bahia, Número 23. set./out./nov. 2010, p. 2. Um interessante conceito de governança é também
trazido por Luis Aguilar Villanueva: “por governança entende-se hoje, espontaneamente, o processo ou o
conjunto de ações mediante as quais o governo dirige ou conduz a sociedade. Mas, examinada a fundo, a
condução da sociedade pressupõe a definição de objetivos comuns, a aceitação social suficiente dos mesmos,
a participação direta ou indireta da coletividade na realização dos objetivos comuns e a coordenação das
múltiplas ações dos atores sociais para possibilitar e/ou assegurar sua realização.” Tradução livre. No
original: “por gobernación/gobernanza se entiende hoy, espontáneamente, el proceso o conjunto de acciones
mediante el cual el gobierno dirige o conduce a la sociedad. Pero, examinada a fondo, la dirección de la
sociedad supone e implica definición de objetivos comunes, la aceptación social suficiente de los mismos, la
participación directa o indirecta de la colectividad en la realización de los objetivos comunes y la
coordinación de las múltiples acciones de los actores sociales para posibilitar y/o asegurar su realización.”
(VILLANUEVA, Luis F. Aguilar. Gobernanza y gestión pública. México: Fondo de Cultura Económica,
2013, p. 44). No mesmo sentido: CATALÀ, Joan Prats i. De la burocracia al management, Del
management a la gobernanza. Las transformaciones de las Administraciones Públicas de nuestro tiempo.
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, p. 130.

28

uma forma de governar baseada num equilíbrio relacional entre Estado, sociedade e
mercado, cujo fim é a obtenção do desenvolvimento econômico, social e institucional.32
É premissa indissociável da governança, portanto, a diminuição do uso de práticas
coercitivas e o aumento da interação entre os atores públicos e privados para a tomada de
decisão governamental.33 Há, em virtude disso, a derrubada da barreira Estado-sociedade,
edificada por meio da verticalidade e da hierarquização.34 Consolida-se o pensamento de
que governar é equilibrar interesses a partir do respeito às garantias jurídicas dos
cidadãos.35 Conforme leciona Pedro Machete, “a este entendimento da posição do cidadão
no Estado corresponde, nos termos do princípio da proporcionalidade, o dever de
32

MARTÍNEZ, Agustí Cerrillo i. Prólogo. La gobernanza hoy: 10 textos de referencia. 1.ª ed. Madrid:
Instituto Nacional de Administración Pública, 2005, p. 10. Para Leo Kissler e Francisco Heidemann: “o
Estado deixa de ser uma instituição que se diferencia de forma clara e distinta do mercado e da sociedade,
como acontecia no caso do governo tradicional. Estado, mercado, redes sociais e comunidades constituem
mecanismos institucionais de regulamentação, que se articulam em diferentes composições ou arranjos. (...).
Esse mix caracteriza-se por estruturas mistas, ou híbridas, em que atuam diferentes mecanismos de gestão
(controle hierárquico, concorrência, confiança e solidariedade)”. (KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco
G. Op. cit., p. 485).
33
CATALÀ, Joan Prats i. Op. cit., p. 144. Em passagem dedicada a combater a “ordem de coerção” imposta
pelo Direito, Jacques Chevallier apresenta um contraponto de governança que resultaria “ao contrário, o
refluxo desses aspectos de coerção e de unilateralidade tradicionalmente ligados ao direito: ela se fundou, já
se viu, sobre uma procura sistemática de consenso. A partir do momento em que a norma jurídica é o produto
de negociações e em que seu conteúdo constitui o objeto de um acordo, ela perde toda dimensão coercitiva
para os destinatários”. (CHEVALLIER, Jacques. A governança...Op. cit.). Por fim, “para essa perspectiva, é
decisiva a transição do Estado gestor (hierárquico), com ingerência na sociedade, para o Estado cooperativo,
que atua em conjunto com a sociedade e as organizações empresariais, por meio de parcerias estratégicas”.
(KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco G. Op. cit., p. 486).
34
“Com a ascensão de fenômenos como a Governança Pública, emerge uma nova forma de administrar, cujas
referências são o diálogo, a negociação, o acordo, a coordenação, a descentralização, a cooperação e a
colaboração. Assim, o processo de determinação do interesse público passa a ser desenvolvido a partir de
uma perspectiva consensual e dialógica, a qual contrasta com a dominante perspectiva imperativa e
monológica, avessa à utilização de mecanismos comunicacionais internos e externos à organização
administrativa.” (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Governança Pública...Op. cit., p. 7).
35
“(…) como consequência da complexidade, da diversidade e do dinamismo das sociedades
contemporâneas, os esforços de governança (administração) são por definição processos de interação entre os
atores públicos e os grupos de interesses ou dos indivíduos envolvidos. Governar (administrar) no sentido de
Kooiman equivale à concepção de gestão pública a nível macro de Metcalfe. Consiste fundamentalmente em
coordenar, orientar, influenciar, equilibrar...na interação entre os atores políticos e sociais.” Tradução livre.
No original: “(…) como consecuencia de la complejidad, diversidad y el dinamismo de las sociedades
contemporáneas, los esfuerzos de gobernación (governing) son por definición procesos de interacción entre
actores públicos y los grupos de interés o individuos implicados. Gobernar (governing) en el sentido de
Kooiman equivale a la concepción de la gestión pública a nivel macro de Metcalfe. Consiste
fundamentalmente en coordinar, orientar, influir, equilibrar... la interacción entre los actores políticos y
sociales.” (CATALÀ, Joan Prats i. Op. cit., p. 136). Nas palavras de Gustavo Justino de Oliveira: “as práticas
de governança são extremamente salutares e bem-vindas em nosso país, porque calcadas em elevados
padrões éticos e voltadas à promoção da transparência das ações dos Governos. Ademais disso, revelam-se
poderosos instrumentos para atingir a estabilidade das instituições políticas e sociais por meio do
fortalecimento do Estado de Direito e da sociedade civil, por intermédio da adoção e da propagação de um
pluralismo de dimensões múltiplas, em todas as áreas da atuação do Estado”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique
Justino de. Governança Pública...Op. cit., p. 3). Por fim, oportunas as lições de Jacques Chevallier, para
quem: “(...) a "boa governança" pregada pelas instituições financeiras internacionais para os países em
desenvolvimento implica, não o menosprezo de tais princípios, mas maior atenção às garantias jurídicas,
através da intensificação das exigências do Estado de direito. A boa governança vem, assim, reforçar a
ortodoxia jurídica”. (CHEVALLIER, Jacques. A governança...Op. cit.).
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privilegiar o diálogo e o consenso em ordem à resolução de eventuais conflitos de
interesses entre Administração e os particulares”.36
Uma vez levantados os alicerces do consenso na Administração Pública37, pode-se
sintetizá-los em: a) uma ordem jurídica equânime e paritária, na qual se subordinam, em
igual medida, os agentes públicos e privados; b) um redirecionamento das ações públicas
voltadas ao cidadão e não mais à coerção e à legitimação impositiva do poder estatal; c)
uma submissão vinculante do Estado aos direitos e garantias fundamentais; d) uma
internalização das premissas da governança pública pela Administração Pública, com o
aumento da interação relacional público-privada; e) por fim, um maior incentivo ao
equilíbrio de interesses em detrimento da imposição unilateral de vontades.
Debatido, pelo menos, desde a década de oitenta do século passado na Europa38,
o consenso é concebido pela doutrina como marca da moderna ação administrativa.39 De
acordo com Gustavo Justino de Oliveira:
36

MACHETE, Pedro. Op. cit., p. 446 e 447.
Há um grande número de teorias possíveis de serem mencionadas e debatidas, mas tal esforço desfocaria o
objetivo deste trabalho. Apenas a título de menção, debate-se hoje o Estado Relacional, de Alfred Vernis e
Xavier Mendoza, cujas bases se moldam na existência de uma “nova distribuição de papéis, tarefas e
responsabilidades entre Estado, mercado e sociedade civil, diferente daquela que caracterizou o Estado de
bem-estar social”. Tradução livre. No original: “nuevo reparto de roles, tareas y responsabilidades entre
Estado, mercado y sociedad civil, distinto al que había caracterizado al Estado de bienestar”. (MENDOZA,
Xavier y Alfred VERNIS. El Estado relacional y la transformación de las administraciones públicas. In:
LONGO, Francisco y Tamyko YSA (Ed.). Los escenarios de la gestión pública del siglo XXI. Barcelona:
Bellaterra, 2008, p. 37). Pela ótica de um Estado relacional, reconhecendo a pluralidade de interesses e a
grande complexidade dos problemas enfrentados pelo século XXI, o Poder Público absorveria e anuiria com
a colaboração ativa da sociedade na realização de tarefas administrativas, num plano jurídico, social e
político de corresponsabilidade. (Ibidem, p. 41 e 42). Estuda-se também o Governo Aberto, conceituado
como “uma importante transição institucional voltada à busca de novos modelos de governança fundados na
recuperação da confiança e da legitimidade da ação política, tendo os cidadãos como protagonistas e
principais destinatários das ações públicas”. Tradução livre. No original: “una brutal transición institucional
en la búsqueda de nuevos modelos de gobernanza fundados en la recuperación de la confianza y legitimidad
de la acción política, con los ciudadanos como protagonistas al considerarlos el eje prioritario del quehacer
público”. (RAMÍREZ-ALUJAS, Álvaro V. Gobierno abierto es la respuesta: ¿Cuál era la pregunta? In:
Revista Más Poder Local, n. 12. Redes Sociales y Gobernanza, 2012, p. 15. Disponível em:
http://www.maspoderlocal.es/files/articulos/92-F50524f44921347571524-articulo-1.pdf. Acesso em 06 de
junho de 2016). Cf.: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; BARROS FILHO, Wilson Accioli de. A
Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) como experiência
cooperativa interinstitucional de governo aberto no Brasil. In: CUNHA FILHO, Alexandre Jorge Carneiro
da; ARAÚJO, Glaucio Roberto Brittes de; LIVIANU, Roberto; PASCOLATI JUNIOR, Ulisses Augusto
(coords.). 48 visões sobre corrupção. São Paulo: Quartier Latin, p. 305-335, 2016.
38
PATTI, Loredana. Gli accordi tra i privati e la pubblica amministratizione. Tese (Doutorado em
Direito). 2011. 230 f. Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Catania, Catania, Itália, p. 58.
39
CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; FIGUEROA, Rodrigo Ochoa. Breve ensaio sobre o consensualismo
na Administração Pública e o contraponto entre o modelo burocrático e responsável (“gerencial”). A&C
Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 13, n. 51, p. 187-203, jan./mar.
2013. Para os autores: “a noção de consensualidade surge como tendência à nova Administração Pública,
como meio eficaz de evolução do modelo de gestão e aplicação eficiente e justa do direito. A Administração
Pública moderna é marcada pelo dinamismo do agir administrativo como instrumento para acompanhar as
inovações sociais”. (Idem).
37
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O consensualismo na Administração Pública e o novo contratualismo
administrativo são dois movimentos presentes em diversos países ocidentais que
retratam um novo eixo da dogmática do direito administrativo, o qual sinaliza
novas rotas evolutivas do modo de administrar no Estado do século XXI.
Tradicionalmente orientado pela lógica da autoridade, imposição e
unilateralidade, o direito administrativo contemporâneo passa a ser permeado e
combinado com a lógica do consenso, da negociação e da multilateralidade. O
modelo burocrático – baseado na hierarquia e racionalização legal das
competências – passa a coexistir com outros modelos que prestigiam de modo
mais acentuado a eficiência e resultados (gerencialismo) e também a
democraticidade e legitimidade das relações jurídico-administrativas (nova
governança pública e Administração Pública paritária).40

Sinônima

de

Administração

consensual

ou

soft

administration41

é a

Administração concertada, cuja definição é trazida por Eduardo García de Enterría e
Tomás-Ramón Férnandez, como aquela que “renunciaria a fazer valer imperativa e
unilateralmente seus poderes e se ajustaria a acordar com os particulares destinatários a
aplicação concreta destes, ganhando, ao contrário, uma colaboração ativa dos
administrados (...)”.42 Em outras palavras, marca-se a “transição de um modelo de gestão
pública fechado e autoritário para um modelo aberto e democrático, habilitando o Estado
contemporâneo a bem desempenhar suas tarefas e atingir os seus objetivos,
preferencialmente, de modo compartilhado com os cidadãos”.43
Por meio do consenso são privilegiadas formas de gestão “cujas referências são o
acordo, a negociação, a coordenação, a cooperação, a colaboração, a conciliação, a
transação”.44 Reflexo disto é, nas palavras de Odete Medauar, o fato de que “os cidadãos
não mais aceitam a condição de sujeitos passivos; o indivíduo também evoluiu: o grau
mais elevado de informação propiciado por maior instrução formal e pelos meios de
comunicação de massa acarreta a vontade geral de ‘tomar a palavra’”.45
Uma passagem da obra de Diogo de Figueiredo Moreira Neto se tornou
emblemática entre os estudiosos: “pela consensualidade, o Poder Público vai além de
estimular a prática de condutas privadas de interesse público, passando a estimular a
40

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. “Convênio é acordo, mas não é contrato”: contributo de Hely
Lopes Meirelles para a evolução dos acordos administrativos no Brasil. In: JUSTEN FILHO, Marçal et al.
(orgs). O Direito administrativo na atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes
Meirelles (1917-2017), defensor do Estado de Direito. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 523.
41
Segundo Almiro do Couto e Silva, soft administration é a Administração Pública que se utiliza de formas
consensuais em substituição às decisões unilaterais que caracterizam o ato administrativo, consolidando uma
democracia participativa. (SILVA, Almiro do Couto e. Os indivíduos...Op. cit.).
42
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Direito Administrativo. v.
1. Tradução José Alberto Froes Cal. São Paulo: RT, 2014, p. 671.
43
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Governança Pública...Op. cit., p. 8.
44
Ibidem, p. 5.
45
MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
1992, p. 215.
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criação de soluções privadas de interesse público, concorrendo para enriquecer seus modos
e formas de atendimento”.46 Por fim, ao arremate, segue-se o pensamento de Juliana
Bonacorsi de Palma, para quem a consensualidade “configura um autêntico mecanismo de
colaboração, em que Administração e administrado buscam conjuntamente uma decisão
que seja ao mesmo tempo favorável à parcela significativa de seus interesses e resolva o
problema colocado no caso concreto”.47
Para a adequada compreensão do consenso, propõe-se sua classificação através de
duas lentes: do consenso-gestão e do consenso-jurídico. Consenso-gestão tem uma
definição muito próxima de governança pública. Ele marca o fim da estereotipização de
que a condução dos assuntos públicos pode se dar ao arrepio e ao contragosto da vontade
privada, numa ideia de plenitude estatal48; de que a legitimidade administrativa é produto
direto da Lei, podendo os atos de gestão ser implantados sem a participação do cidadão.
Consenso-gestão é, nesta visão, um método flexível de governar “em que os representantes
46

MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Revista de
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 231, jan./mar. 2003, p. 129-156. Junto à Odete Medauar, o autor
é responsável pela introdução do pensamento consensualista na doutrina administrativista brasileira.
Inúmeros trechos de suas obras são citados pelos defensores desta corrente teórica. Além deste já
referenciado, outro excerto destaque: “[o consenso] contribui para aprimorar a governabilidade (eficiência),
propicia mais freios contra os abusos (legalidade), garante a atenção de todos os interesses (justiça),
proporciona decisão mais sábia e prudente (legitimidade), evitam os desvios morais (licitude), desenvolve a
responsabilidade das pessoas (civismo) e torna os comandos estatais mais aceitáveis e facilmente obedecidos
(ordem)”. (Idem). Célebre também é a afirmação de Maria João Estorninho, para quem: “torna-se, de facto,
mais fácil administrar com a adesão do administrado, do que contra a sua vontade. A Administração
aprendeu que é preferível ter o particular como participante (quase co-autor) do que como mero destinatário
ou subordinado. Isto vai, aliás, de encontro às preferências do administrado que hoje pretende ser ouvido e
participar das decisões administrativas. Finalmente, devido à enorme expansão da intervenção do Estado, a
via autoritária não é susceptível de ser utilizada, a não ser que se transforme a Administração numa
“gigantesca máquina repressiva” (Debbasch)”. (ESTORNINHO, Maria João. Op. cit., p. 60).
47
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal na consensualidade administrativa. In: SCHIRATO,
Vitor Rhein (coord). Estudos atuais sobre ato e processo administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris,
2017, p. 25.
48
“(…) os governos não são os únicos atores que enfrentam as grandes questões sociais. Estas são hoje
desafios também para as organizações da sociedade civil e para as empresas (o que não significa desconhecer
a diversidade e até mesmo um conflito de interesses entre elas). Os interesses coletivos envolvidos nas
grandes questões de nosso tempo, devido às suas complexidades, não podem ser considerados
transcendentes, mas imanentes ao processo de formulação e gestão em rede das políticas públicas. Daí o
rompimento do dogma do monopólio estatal dos interesses públicos. Isto, naturalmente, implica uma
mudança na concepção até então vigente da relação Estado e sociedade: não se nega a autonomia de ambos,
mas se reconhece a sua interdependência e a necessidade da cooperação para a definição e realização dos
interesses públicos por meio das políticas públicas.” Tradução livre. No original: “(...) los gobiernos no son
los únicos actores que enfrentan las grandes cuestiones sociales. Estas son hoy desafíos también para las
organizaciones de la sociedad civil y las empresas (lo que no significa desconocer la diversidad y hasta
conflicto de intereses entre ellas). Los intereses generales implicados en las grandes cuestiones de nuestro
tiempo, debido a la complejidad de éstas, no pueden ser considerados trascendentes, sino inmanentes al
proceso de formulación y gestión en redes de políticas públicas. De ahí que se rompa el dogma del
monopolio estatal de los intereses generales. Esto, desde luego, supone un cambio en la concepción hasta
entonces vigente de la relación entre Estado y sociedad: no se niega la autonomía de ambos, pero se reconoce
su interdependencia y la necesidad de la cooperación para la definición y realización de los intereses
generales a través de las políticas públicas.” (CATALÀ, Joan Prats i. Op. cit., p. 131).

32

do Governo ou da Administração participam em debates conjuntos com representantes
doutros corpos sociais autônomos (...) com vistas à formação de um consenso sobre
medidas de política econômica e social a adotar”.49
O consenso-jurídico, por sua vez, reordena a lógica privado-súdito/públicosoberano, de que o interesse público é sempre supremo ao interesse privado50, de que os
únicos instrumentos jurídicos de ação administrativa são o ato e o contrato administrativos,
impositivos e unilaterais em sua essência.51 Seus efeitos, pois, estão concentrados na busca
pelo equilíbrio de interesses, fazendo com que o resultado, a decisão extraída da relação
jurídica, seja necessariamente expressão da vontade comum das partes.52 Dito de outro
modo, numa relação jurídica pautada pelo consenso-jurídico o conjunto de obrigações das
partes deverá ser o resultado de seus interesses consensualmente negociados, deliberados e
dialogados.
Esclarecedora, nesse ponto, é a manifestação doutrinária de Floriano de Azevedo
Marques Neto:
Ligando os dois aspectos – a absolutez da supremacia e a indeterminação do
interesse público –, teremos uma fórmula temerária por meio da qual se confere
um peso abissal à autoridade e uma grande vulnerabilidade aos direitos
individuais que se ponham em cotejo. Assim sendo, confere-se à estrutura da
Administração a prerrogativa de exercer sua autoridade sem mesmo necessitar de
grandes demonstrações da utilidade e adequação daquele agir em face das
finalidades e sem carecer de expor por que os interesses privados contrapostos
devem ceder, bem como em que medida - o que só faz aprofundar a autonomia
(verdadeira indiferença) entre o manejo da autoridade e a esfera dos interesses
individuais, dos direitos subjetivos.53

Esse trabalho versará sobre o consenso-jurídico, responsável por inaugurar um
debate de reordenação dos dogmas do Direito Administrativo, provocando novos olhares
para o indivíduo, enquanto sujeito de direitos, não mais subalterno de ordens superiores.
Neste sentido, a relação jurídica público-privada sofre um choque, deixando de ser estática
para se tornar interativa, dialógica e negocial.54
49

MACHADO, João Baptista. Participação e descentralização: democratização e neutralidade na
Constituição de 76. Coimbra: Almedina, 1982, p. 45.
50
MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...,1992, Op. cit., p. 202; PALMA, Juliana Bonacorsi de.
Sanção e acordo na administração pública. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 172.
51
MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...,1992, Op. cit., p. 202.
52
Idem. No mesmo sentido: CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Op. cit., p. 141 e 142; ESTORNINHO,
Maria João. Op. cit., p. 117.
53
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit., p. 353 a 415.
54
Pelas lições de Diogo de Figueiredo Moreira Neto: “um Estado de Justiça, não pode prescindir dessa
interação horizontal e sadia com a sociedade, o que deverá refletir-se em sua atuação, de modo que ações
suasórias sempre precedam ações dissuasórias e estas, as sancionatórias: a face imperativa do Poder só deve
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A legislação brasileira, ainda que de maneira tímida, tem admitido práticas
consensuais pela Administração Pública. Os mais emblemáticos exemplos são o Código de
Processo Civil (CPC), cujo art. 3º, parágrafo segundo, consagra a ordem geral para o
Estado, sempre que possível, promover a solução consensual dos conflitos55. A Lei n.
13.140 de 2015, conhecida como Lei de Mediação, que, ao dispor sobre a mediação entre
pessoas privadas e a autocomposição no âmbito da Administração Pública, determina
expressamente, no inciso VI do art. 2º, a “busca do consenso”56. E, por último, a
recentemente alterada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), cujo
art. 26 autoriza a celebração de compromissos (acordos) que visem soluções jurídicas
proporcionais, equânimes e eficientes, compatíveis com os interesses gerais.57
Merece menção também, porque precursor de soluções consensuais em questões
envolvendo a Administração Pública, o sempre lembrado parágrafo sexto do art. 5º da Lei
n. 7.347 de 1985, que autoriza, desde 11 de setembro de 1990, a adoção do Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) pelos órgãos da Administração Pública em
responsabilizações administrativas.58
aparecer quando absolutamente necessário e no que for absolutamente indispensável. A coerção, ensina-nos
Pascal, é que domina o mundo, mas é a opinião que a emprega”. (MOREIRA NETO, Diogo Figueiredo. Op.
cit., p. 129 e 156.). Cf.: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit., p. 369.
55
Há quem entenda que em virtude da aplicação supletiva do Código de Processo Civil aos processos
administrativos, disciplinada no art. 15, bem como da liberalidade negocial oportunizada pelo legislador, no
art. 190, o moderno diploma legal criou uma “cláusula geral de consenso” no ordenamento jurídico
brasileiro. (NEVES, Cleuler Barbosa das; FILHO, Marcílio da Silva Ferreira. Contrapesos de uma
Administração Pública consensual: legalidade versus eficiência. Revista Interesse Público, Belo Horizonte,
ano 19, n. 103, maio/jun. 2017). De fato, entende-se que os reflexos da alocação do consenso no texto
normativo processual extrapolaram uma possível conotação estritamente litigiosa, de composição de
conflitos. Em verdade, numa visão sistematizada, o legislador acabou por direcionar a produção legislativa,
avalizando, inclusive, inovações normativas no âmbito da Administração Pública a bem de autorizar o
redirecionamento da ação pública para o consenso, oportunizando ao gestor público a adoção de instrumentos
consensuais para executar os deveres inerentes à função pública. Para mais, cf.: FERNANDES, Jorge Ulisses
Jacoby; SCHOLZE, Victor. A solução consensual de conflitos na Administração Pública promovida pelo
novo Código de Processo Civil. Revista Fórum Administrativo, Belo Horizonte, ano 15, n. 176, out. 2015.
56
A compreensão deste dispositivo deve ser realizada não de modo literal, mas extensivo (sistematizado).
Com isso, não se revela apropriado afirmar que o art. 2º da Lei 13.140 de 2015 diga respeito apenas à
mediação entre pessoas privadas, pois da leitura conjunta com o art. 32 da mesma lei oportunizar-se-á a
adequada visão de que o consenso referido no início da norma é repetido e fomentado também no âmbito da
Administração Pública, nos procedimentos de autocomposição.
57
“Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa na aplicação do direito
público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão
jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de relevante interesse
geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá
efeitos a partir de sua publicação oficial. §1º O compromisso referido no caput deste artigo: I – buscará
solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; II – (VETADO); III
– não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por
orientação geral; IV – deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as
sanções aplicáveis em caso de descumprimento.”
58
Juntos aos TACs, tem-se o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), disciplinado via atos infralegais pelos
Tribunais de Conta brasileiros; o Acordo de Leniência, formalizado por pessoas jurídicas pelos ilícitos penais
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Sobre a previsão normativa da consensualidade, Juliana Bonacorsi de Palma
propõe a classificação em dois sistemas59, a saber: o modelo de previsão normativa difusa
e o modelo de previsão normativa por permissivo genérico.60 O primeiro é aquele no qual o
sistema age ad hoc, ou seja, normatizando situações consensuais específicas para
determinada parcela da Administração Pública. Por outro lado, no modelo por permissivo
genérico o ordenamento concede expressa e genérica autorização para a atuação
concertada do gestor público, permitindo à Administração a regulação de situações
casuísticas envolvendo o consenso. Em suma, no primeiro modelo, para cada ação
negociada seria preciso uma normatização específica autorizando o Estado a dispor
momentaneamente da imperatividade pela concertação e, no segundo, o próprio sistema
normativo se desenvolveria em torno de uma autorização geral para um agir consensual.
Embora não se possa afirmar com certeza, é possível reconhecer que o
ordenamento jurídico brasileiro está caminhando, a passos lentos, para a instituição de um
sistema normativo por permissivo genérico, avalizando genericamente o consenso nas
relações jurídicas, sejam elas públicas, privadas ou público-privadas. Os motivos estão nos
comentados CPC, Lei n. 13.140 de 2015 e art. 26 da LINDB, importantes diplomas legais,
de abrangência nacional, legislados sob os fundamentos da consensualidade.
Nada obstante estar-se diante de um possível, mas ainda distante, cenário
normativo por permissivo genérico, é fundamental diagnosticar que as inovações
legislativas têm falhado grandemente na identificação do conteúdo jurídico do consenso. O
que existe hoje, em âmbito nacional, é uma “cláusula vazia” superficialmente autorizadora
da consensualidade, sem oportunizar qualquer substrato jurídico concreto.61 Em se tratando
de proteção às garantias fundamentais das partes, revela-se essencial o aprimoramento

combatidos pela Lei 12.846 de 2013 e pelos ilícitos contra a ordem econômica fiscalizados pelo CADE; o
Acordo de Colaboração Premiada, do qual participa a pessoa física investigada, auxiliando no inquérito e
curso da ação penal, além de tantos outros instrumentos consensuais substitutivos de sanção que, embora
com nomes diversos, enquadram-se na natureza de um destes já mencionados.
59
Muito provavelmente inspirada pela menção a “sistemas normativos abertos” contida no texto de Carlos
Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câmara. (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Acordos
substitutivos nas sanções regulatórias. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 9, n.
34, abr./jun. 2011).
60
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit., p. 235 e 236.
61
Reconhece-se que o art. 26 da LINDB procurou parametrizar de maneira mínima os compromissos
consensuais. No entanto, exceto pelo conteúdo do inciso IV, o dispositivo legal, de um modo geral, revela-se
excessivamente aberto, contribuindo para a abstração dogmático-normativa do consenso.
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legislativo para a designação de requisitos mínimos à identificação e ao controle do
consenso na ação administrativa.62
Atualmente o consenso é uma genérica e arriscada opção normativa. Genérica
porque, contraditoriamente, muitos agentes públicos, valendo-se de fundamento legislativo
consensual, estão promovendo verdadeiros atos administrativos impositivos e unilaterais,
dizendo-os consensuais.63 E, arriscada, em razão da ausência de parâmetro legislativoprocedimental que está a frear a adoção do consenso pelo agente público, o qual, certo da
rígida fiscalização dos órgãos de controle, tem se negado a lançar mão de medidas
consensuais pelas consequências de futuras responsabilizações patrimoniais e pessoais.64
Tudo isso para dizer que não basta somente se referir ao consenso, é necessário
identificar as balizas dogmático-normativas pelas quais ele se desenvolverá. O conteúdo da
consensualidade precisa ser preenchido de axiologia teórico-normativa própria que permita
sua caracterização e identificação no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no regime
jurídico de Direito Administrativo.65 Do contrário, em poucos anos o consenso cairá no
mesmo abstracionismo jurídico em que se encontram a indisponibilidade e a supremacia do
interesse público.
Para evitar que isso aconteça, propõe-se que o consenso seja expressamente
normatizado como requisito de eficácia da ação administrativa consensual. Assim, será
fundamental que não apenas a sua autorização seja concedida pelo ordenamento, como
também os seus parâmetros de verificação no caso concreto sejam objetiva e claramente
delineados na norma. Sempre que o agente público fundamentar sua decisão num
permissivo legal do consenso, a eficácia da medida administrativa estará condicionada ao
62

Juliana Bonacorsi de Palma já advertia, ainda em 2015, quanto a prematuridade do debate teórico sobre o
consenso. Segundo ela, havia ainda naquela época “um incipiente debate teórico sobre o conceito de
consensualidade”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit., p. 238).
63
É como salienta Juliana Bonacorsi de Palma: “contudo, ainda que relevante, a negociação tende a não
receber tratamento jurídico à altura. Consequentemente, o Poder Público termina por manter-se em posição
de supremacia na medida em que faz uso de suas prerrogativas para maximizar seus benefícios com os
acordos. Na prática, evidenciamos acordos unilaterais celebrados com o particular em relações marcadamente
verticalizadas, cujo contraditório é praticamente inexistente”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido
processo legal...Op. cit., p. 12).
64
NEVES, Cleuler Barbosa das; FILHO, Marcílio da Silva Ferreira. Op. cit.
65
Desde há muito tempo, John Eberhard Schmidt-Assmann já adverte: “o sistema de Direito Administrativo
haverá de se preocupar em proporcionar a adequada estruturação jurídica para a cooperação; por adaptar e
integrar os resultados da negociação em contextos ou sistemas de decisão mais amplos; outorgar a adequada
proteção a terceiros, e por preservar a capacidade de ação do Estado frente à mudanças de situações”.
Tradução livre. No original: “el sistema del Derecho administrativo habrá de preocuparse por darle la
adecuada estructuración jurídica a la cooperación; por adaptar e integrar los resultados de la negociación en
contextos o sistemas de decisión más amplios; otorgar la adecuada protección a los terceros, y por preservar
la capacidad de acción del Estado frente a situaciones cambiantes.” (SCHMIDT-ASSMANN, John Eberhard.
La teoria general del derecho administrativo como sistema. Barcelona: INAP; Marcial Pons, 2003, p. 40).
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atendimento dos parâmetros gerais e objetivos de sua verificação, hoje inexistentes. Nesta
ótica, a consensualidade deverá ser tornar um princípio informativo do agir
administrativo.66
1.1.1

Nota introdutória: alguns dos elementos teóricos do consenso-jurídico
Não há como negar que o estudo do consenso na Administração Pública tem um

forte traço de encantamento resultante das mais criativas e apaixonadas construções
dissertativas.
Este trabalho, evidentemente, é partidário da corrente doutrinária defensora do
consenso nas relações jurídicas figuradas pela Administração Pública. As exaltações a ele,
todavia, guardarão outro sentido, menos apaixonado e mais jurídico. O momento de
convencimento da importância do consenso na vida pública foi vencido, de modo exitoso,
pela doutrina brasileira precursora da importação europeia do consensualismo.
Para evitar argumentos retóricos e redundantes, no mais das vezes usurpadores da
evolução doutrinária da consensualidade, este trabalho dará por superadas as posições
contrárias ao consensualismo na Administração Pública, entendendo ser possível a sua
convivência harmônica com os princípios da indisponibilidade e da supremacia do
interesse público.67
Não é novidade que a origem do Direito Administrativo é marcada por um forte
pensamento liberal limitador dos poderes do Estado e garantidor das liberdades
individuais68 e que, inobstante a isto, o desenvolvimento deste ramo do Direito se deu por

66

Consenso enquanto princípio de direito é encontrado no texto de Cláudio Cairo Gonçalves. Desde o início
dos anos dois mil o autor já se perguntava, provocando seus interlocutores, se a consensualidade seria
verdadeiramente um princípio jurídico do Estado Democrático ou se estaria alocada no campo dos princípios
gerais do Direito. Apesar de ainda hoje não haver uma resposta sólida, o consenso é direcionado a se
configurar como um princípio geral do Direito, incidindo especialmente na ação administrativa de modo a
controlar a sua eficácia quando fundamentada em permissivo legal-consensual. Cf.: GONÇALVES, Cláudio
Cairo. O princípio da consensualidade no Estado Democrático de Direito – uma introdução. Revista de
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 232, p. 105-114, abr. 2003.
67
Por todos, cf.: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato de gestão. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2008; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit.
68
Odete Medauar alerta que “negar um sentido garantista à origem do direito administrativo ou negar sua
existência só por haver, nos primórdios de sua formação, figuras similares às do Estado Absoluto, equivale a
negar também o sentido garantista das primeiras Declarações de Direitos, a negar haver direitos fundamentais
ou Constituição na época em que as declarações de direitos e grande número de disposições constitucionais
não tinham aplicação imediata e dependiam da “boa vontade” do Legislativo e do Executivo para sua
efetividade (...)”. (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo....2017. Op. cit., p. 18).
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meio do fortalecimento de dogmas enaltecedores da figura do Estado e da concretização de
maior autonomia do Direito Público sobre o Direito Privado.69
Assim, o Direito Administrativo cercou-se de axiomas protetivos do regime
jurídico público e avessos à tutela jurídica dos direitos dos cidadãos.70 As garantias
individuais, que num primeiro momento tinham sido a tônica da criação do Direito
Administrativo, perderam força em virtude da rígida dogmatização do regime público.
Com isto o Estado foi colocado num degrau de superioridade, formando-se o que aqui se
denomina

de

“polarização

público-privada”,

extremos

jurídicos

tidos

como

incomunicáveis.71
Ganhou força a corrente que defendia a teoria segregacionista aliada ao caráter
autoritário do Direito Administrativo. Os idealizadores deste pensamento polarizante
levaram a discussão para um ponto em que o direito do cidadão só existe no ramo privado
e o direito do Estado somente no ramo administrativo.

69

“Ou seja: embora acreditemos ser o direito administrativo fruto das garantias do indivíduo em face do
poder, muitas vezes constatamos que o modelo teórico do direito administrativo o faz se aproximar de um
direito próprio ao exercício do poder. Daí a se transformar um direito a serviço do poder é um átimo.”
(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit., p. 369 e 370). Também:
ESTORNINHO, Maria João. Op. cit., p. 59 e 60.
70
O Direito Administrativo está, na acepção de Charles Debbasch, situado em um degrau superior às pessoas
privadas. (DEBBASCH, Charles. Op. cit., p. 128). De acordo com Floriano de Azevedo Marques Neto, ao
longo do seu processo de construção e afirmação o Direito Administrativo vai “se afastando do seu viés
garantista e assecuratório da liberdade, para ir gradualmente se configurando como um direito efetivador da
autoridade”. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit., p. 366). Nesse mesmo
sentido, cf.: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Revolution Française et Administration
Contemporaine. Paris: Economica, 1986, p. 22.
71
León Duguit já há muito alertava para este fenômeno: “opõe-se o direito público ao direito privado, que é o
conjunto de regras costumeiras ou escritas que se aplicam às relações de particulares. Essa distinção do
direito público e do direito privado é muito antiga (...). Entretanto, nós temos que fazer o leitor ter cuidado
contra uma doutrina ou mais uma tendência que hoje possui grande crédito: ela consiste em estabelecer uma
separação absoluta, um tipo de muro intransitável, entre o direito público e o direito privado, afirmando que
noções que são verdadeiras nas relações de particulares entre eles, deixam de ser verdadeiras quando se quer
aplicá-las entre os governantes e seus agentes ou entre os governantes e particulares. Partimos dessa ideia de
que o direito privado é um conjunto de regras que se aplicam à pessoas iguais entre elas e que essas regras
não são mais aplicáveis no caso de determinar relações de direito público, porque essas relações nascem entre
pessoas desiguais em que uma, o Estado ou outra pessoa pública, exerce um direito superior, um direito de
poder sobre a outra. (...). Para nós, os governantes são indivíduos como os outros, compreendidos como os
outros nas ligações de solidariedade social e submissos como todos os outros da sociedade às regras fundadas
sobre essa solidariedade. A regra de direito que se impõe aos governantes é a mesma que aquela que se
impõe aos governados. Nas relações entre governantes e governados e nas relações entre os governados, só
há e só pode haver uma regra de direito, sempre a mesma: cooperar para a solidariedade social. O direito
público e o direito privado repousam, portanto, sobre o mesmo fundamento. (...). Diz-se frequentemente: o
espírito que deve presidir o estudo do direito público não deve ser o mesmo a inspirar o estudo do direito
privado. Em verdade, nós não compreendemos o que isso quer dizer. Nós acreditamos que o espírito que se
deve ter no estudo do direito é o espírito da justiça”. (DUGUIT, Léon. Manuel de Droit Constitutionnel.
Paris: E. de Boccard Éditeur, 1923, p. 41 a 45). No mesmo sentido: SILVA, Almiro do Couto e. Os
indivíduos...Op. cit.; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit., p. 370 e 371.
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A proposta deste capítulo, contudo, não é alimentar ainda mais esta discussão. O
momento atual exige ações racionais, que não neguem a construção teórica do Direito
Administrativo e, ao mesmo tempo, não assumam o regime jurídico público como
inatingível por alterações estruturantes decorrentes da tutela do direito do cidadão.72
A importância fundamental do consenso-jurídico, neste propósito, é atuar como
um antídoto desta polarização público-privada, incidindo diretamente no fim da absoluta
subordinação do interesse privado ao interesse público.
Ao se defender que a Administração Pública e o regime jurídico administrativo,
por conseguinte, precisam ser consensuais, propaga-se a mensagem de que o Direito deve
ser concebido sob uma visão sistematizada, não autoanulante, mas complementar.73 E que,
deste modo, a autoridade e a imposição unilateral de vontade não podem ser as únicas
formas de ação administrativa. O tempo absoluto e hegemônico da ordem em detrimento

72

Há quem diga que a inserção dogmática de temas afetos ao direito privado no regime jurídico
administrativo resulte na desnaturação, na perda de identidade, do Direito Administrativo, dado o inescapável
poder decorrente da sua eminente função pública voltada a tutelar interesses coletivos. (BACELLAR FILHO,
Romeu Felipe. A Administração Pública entre o direito público e o direito privado. Revista da
Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, Belo Horizonte, ano 4, n. 8, jul./dez. 2011;
NOHARA, Irene Patrícia. Consensualidade e gestão democrática do interesse público no Direito
Administrativo contemporâneo. Revista Interesse Público, Belo Horizonte, ano 15, n. 78, mar./abr. 2013;
CARDOSO, David Pereira. Os acordos substitutivos no Direito Administrativo. Negócio jurídico privado,
contrato de direito público ou ato administrativo bilateral? Revista de Direito Público da Economia, Belo
Horizonte, ano 13, n. 49, p. 59-77, jan./mar. 2015). Respeitando quem assim o pense, a compreensão de
Direito Administrativo defendida neste trabalho é mais moderna e menos ortodoxa. A defesa aqui é no
sentido de que o regime administrativo internalize comandos objetivos de respeito ao direito privado, que não
crie novos direitos. As garantias do cidadão já existem e estão no ordenamento jurídico. Todavia, a falta de
uma obrigação direta e objetiva, dentro do regime administrativo, tem resultado na negação desta realidade
pelo agente público. Portanto, pensa-se que com o estabelecimento de previsão legal direta, dentro do corpo
normativo da Administração, o agente privado poderá, com maior facilidade, exigir respeito aos seus direitos
e garantias fundamentais. Por outro lado, será bastante difícil, ou quase impossível, ao gestor público
justificar o descumprimento do direito privado com base em dogmas tradicionais do Direito Administrativo.
Afinal de contas, com a inserção dentro do regime administrativo do dever de respeito ao direito privado,
presumir-se-á compatível tal ordem com a indisponibilidade e a supremacia do interesse público. Avalizando
este entendimento, leciona Floriano de Azevedo Marques Neto: “mais que um direito da autoridade, o direito
administrativo deve ser entendido como composto por um conjunto de normas voltadas a disciplinar, além
das relações intra-administrativas, as relações entre a pessoa jurídica Estado (seus órgãos, agentes e entes
personificados no exercício das funções próprias à Administração) e os particulares, sejam pessoas físicas
(indivíduos), sejam pessoas jurídicas. No âmbito do direito administrativo estão compreendidas, além de
relações de sujeição, verticais, também relações não marcadas pelos traços da supremacia - é dizer: relações
baseadas no consenso, na composição de interesses”. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A
Bipolaridade...Op. cit., p. 380).
73
“Os processos de publicização do direito privado e de privatização do público demonstram, de modo claro,
a confluência entre os dois setores, que se torna, assim, um dos corolários das transformações da atuação
estatal e da vida da sociedade. Disso resulta a coexistência, com igual dignidade do direito administrativo e
do direito privado, possível de ser interpretada como proximidade entre o direito público e o direito privado.
O poder público utiliza hoje também o direito privado nas atuações administrativas, embora a maior parte
delas receba disciplina do direito administrativo; chega-se a mencionar “a dualidade de regime aplicável à
Administração, o direito administrativo não abrangendo a totalidade do seu campo de ação””. (MEDAUAR,
Odete. O direito administrativo...1992. Op. cit., p. 168 e 169).
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do diálogo se esgotou.74 Conforme ensina Pedro Machete, “a necessidade de diálogo entre
a Administração e os cidadãos corresponde ao entendimento constitucional da posição do
cidadão no Estado”.75 Ou seja, estando a Constituição Federal fundada no Estado
Democrático de Direito, outra não poderá ser a conclusão, senão, a da posição central do
indivíduo nos assuntos públicos. Logo, urgentemente se deve estruturar um adequado
ambiente jurídico de diálogo público-privado.76
Parece não haver mais espaço para a polarização público-privada. Há um dever do
regime jurídico administrativo de internalização de matrizes jurídicas privadas com o
objetivo de tutelar, em sua sistemática, direitos e deveres, tanto da Administração quanto
do agente privado, num espectro, ainda ideal, de compartilhamento da função
administrativa.77
Filia-se integralmente à moderna doutrina de Floriano de Azevedo Marques Neto,
para quem o Direito Administrativo é o ramo do Direito voltado “a conformar as relações
entre o Poder Público e os particulares em seus diferentes papéis, disciplinando a atividade
do Estado-Administração de arbitrar entre os distintos interesses e direitos privados
enredados no exercício das funções administrativas”.78 Neste propósito, segundo o autor,
compete ao Direito Administrativo “(...) conformar os antagonismos e as convergências
entre direitos e interesses dos particulares em face do exercício do poder extroverso,
disciplinando os limites e as consequências dos condicionantes, limitações e sacrifícios”79,
assim como “os meios, procedimentos e contornos dessas convergências”.80
Daí a afirmação de que o direito administrativo contemporâneo “não pode mais se
apoiar na contraposição, no binômio, autoridade/liberdade. Ao revés, este ramo do Direito
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“O exercício do poder, num Estado de direito que reconhece e garante direitos fundamentais, não é
absoluto; canaliza-se a um fim, implica deveres, ônus, sujeições, transmuta-se em função, o que leva o
ordenamento a determinar o filtro da processualidade em várias atuações revestidas de poder.” (MEDAUAR,
Odete. A processualidade no direito administrativo. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 31 e
32).
75
MACHETE, Pedro. Op. cit., p. 447.
76
Em obra seminal sobre o tema, cf.: SCHIEFLER, Gustavo Henrique Carvalho. Diálogos públicoprivados: da opacidade à visibilidade na administração pública. Tese (Doutorado em Direito). 2017. 377 f.
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo.
77
Os riscos, como bem alerta Odete Medauar, ficariam por conta da descaracterização da função
administrativa e, consequentemente, do poder estatal. Mais um grande desafio para a doutrina juspublicista.
(MEDAUAR, Odete. O direito administrativo....1992. Op. cit., p. 221).
78
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit., p. 399.
79
Idem.
80
Idem.
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já se configura e deve se estruturar em torno de outras noções. De equilíbrio de interesses,
processo, de consenso, de ponderação do exercício da autoridade”.81
Por essa lógica, perdem sentido quaisquer discussões sobre a incompatibilidade
entre o interesse público e o interesse privado, bem como entre a supremacia ou
indisponibilidade de um sobre o outro.82 Em suma, ao invés de fomentar a polarização,
defende-se a união comunicativa e sistêmica do regime jurídico administrativo com o
direito do cidadão.
A reflexão, então, desenvolve-se a partir da própria estrutura jurídico-normativa
do Direito Administrativo, dos seus alicerces, com a busca por um equilíbrio mínimo e
necessário entre os direitos das partes pública e privada.83
Tal esforço somente fará sentido quando o Estado denotar que, sem a colaboração
do cidadão, não há administração legítima, confiável e eficiente. O interesse privado é
parte

fundamental

do

interesse

público,

não

podendo

ser

desmotivadamente

desconsiderado durante o processo de formação da vontade administrativa.84 Trata-se de
uma “interdependência inescapável”.85 Como salienta Floriano de Azevedo Marques Neto:
81

Ibidem, p. 355.
Como já dizia Odete Medauar, modificou-se “o entendimento de sacrifício de um interesse em benefício de
outro, ou de primazia de um sobre outro interesse. Cogita-se hoje da função atribuída à Administração de
ponderação dos interesses em confronto; o princípio é o da não sacrificabilidade “a priori” de nenhum
interesse; o objetivo dessa função está na busca do estatuto da compatibilidade entre os interesses”.
(MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...1992. Op. cit., p. 183). Ver também: SCHIRATO, Vitor
Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Op. cit.; NETTO, Luísa Cristina Pinto e. Interesse Público e
Administração Concertada. Revista Brasileira de Direito Municipal, Belo Horizonte, ano 5, n. 12, abr/jun.
2004.
83
MEDAUAR, Odete. O direito..., 1992. Op. cit., p. 68 e 69; VALLE, Vivian Lima López. Autoridade e
consenso nos contratos administrativos: um reposicionamento do regime jurídico contratual brasileiro à luz
da doutrina europeia dos contratos administrativos. In: BLANCHET, Luiz Alberto; HACHEM, Daniel
Wunder; SANTANO, Ana Cláudia. (coords). Eficiência e ética na Administração Pública. Curitiba: Íthala,
2015, p. 316 a 318; BITENCOURT NETO, Eurico. Op. cit.; SCHWIND, Rafael Wallbach. Resolução
consensual de controvérsias administrativas e o projeto de lei n. 7.169/2014. Disponível em:
http://www.justen.com.br//informativo.php?&informativo=91&artigo=1172&l=pt. Acesso em 04 de agosto
de 2017. Defende-se a revisão da incomunicabilidade do regime jurídico administrativo, sobretudo dos seus
pilares estruturantes, com os outros ramos do Direito. Não se quer aqui negar a importância fundamental dos
pilares estruturantes do Direito Administrativo. Todavia, tem-se percebido que os avanços estão sendo
freados pela extensiva e exagerada fundamentação jurídico-normativa das ações públicas em premissas
ineficientes, à luz da complexidade do mundo moderno. O interesse público não pode mais servir como base
abstrata de legitimação da ação pública. Do mesmo modo, a indisponibilidade do interesse público não pode
impedir, sem parâmetro, medidas negociais entre os setores público e privado brasileiros. Parece não haver
mais espaço para uma Administração Pública démodé.
84
SCHWIND, Rafael Wallbach. O Estado acionista. São Paulo: Almedina, 2017, p. 132. O processo de
formação da vontade administrativa depende da inclusão do interesse privado para se tornar eficaz. Inclusão
aqui não quer dizer o mesmo que aceitação, mas consideração, no sentido de ser ouvido. Todavia, embora
não seja obrigatória a vinculação do interesse privado, a sua desconsideração deverá ser exaustivamente
motivada, com o contraponto fundamentado de todos os argumentos expostos pelo interessado privado. Isto
garante transparência, segurança jurídica e manutenção da confiança das partes, mesmo que a decisão seja
tomada de maneira contrária ao particular.
85
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit., p. 380.
82
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(...) a atividade administrativa não pode ser desempenhada indiferentemente aos
direitos subjetivos, muito menos sem o concurso dos particulares e sem tomar
em conta seus interesses. Embora construído sobre a bipolaridade, desde sempre,
e cada vez mais, o direito administrativo depende de mecanismos de interação de
interesses.86

Significa dizer: “a relação entre interesses públicos e privados não se estabelece
segundo o modelo conhecido da separação e da oposição”.87 Para tanto, é preciso que se
supere o sofisma de que interesse privado é sinônimo de vontade egoística (individual) e
pecuniária do sujeito privado, cujo acatamento resultará em inevitável desvio de finalidade
ou malversação do patrimônio público.88 Como ensina Fernando Dias Menezes de
Almeida, é “absolutamente possível se defender o argumento de que é tanto parte do
interesse privado, quanto do interesse público, que determinado serviço público delegado
seja realizado num curto prazo de tempo e com os mais altos índices de eficiência e
otimização das tarefas”.89
No mesmo sentido, Juliana Bonacorsi de Palma ressalta a importância de se
derrubar “a chave maniqueísta de que o Poder Público segue o interesse público ao passo
que o particular segue o interesse privado”. 90 Para a autora, é falaciosa a afirmação de que
“as vantagens percebidas pelo Poder Público são sempre favoráveis ao interesse público”.91
Em face disso, torna-se admissível constatar que não é a letra da Lei quem confere
legitimidade à ação pública, mas a reunião colaborativa, negociada e consensual dos
interesses dos setores do Estado e da sociedade a partir do eficiente atendimento da
finalidade pública.92 O interesse público não é de titularidade exclusiva da Administração.
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Ibidem, p. 389. E completa o autor: “mais que considerar a dimensão dos particulares (como confins de
delimitação da ação administrativa e como parte desta ação), é fundamental considerar que eles travam com o
Estado-Administração não apenas relações de subordinação e acatamento (eixo vertical da autoridade), mas
também inúmeras relações de cooperação e composição (eixo horizontal), marcadas, estas, pelo traço da
consensualidade e do vínculo obrigacional”. (Idem). No mesmo sentido: MACHETE, Pedro. Op. cit., p. 456
e 457. SADDY, André; GRECO, Rodrigo Azevedo. Termo de ajustamento de conduta em procedimentos
sancionatórios regulatórios. Revista de Informação Legislativa, Brasília, v. 52, n. 206, p. 165-203, abr./jun.
2015.
87
CASSESE, Sabino. A crise do Estado...Op. cit., p. 108 e 109.
88
Por interesse ou vontade privada entende-se o direito do cidadão de promover sugestões, melhorias e
acréscimos aos planejamentos públicos ou aos processos de tomada de decisão administrativa; de influenciar
no conteúdo da ação pública; enfim, de ter consideradas e debatidas todas as suas pretensões jurídicas, lícitas
e legítimas, voltadas a aumentar os níveis de eficiência do cumprimento da Lei.
89
ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no Direito Administrativo. In:
ARAGÃO, Alexandre dos Santos; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coords). Direito
administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 333.
90
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 25.
91
Idem.
92
SCHMIDT-ASSMANN, John Eberhard. Op. cit., p. 40. Ver: CATALÀ, Joan Prats i. Op. cit., p. 132 e 133;
ESTORNINHO, Maria João. Op. cit., p. 67; VALLE, Vanice Regina Lírio do. Transigibilidade na
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A sua identificação e realização são tarefas comuns das partes pertencentes a um Estado
plural e multipolar. Valendo-se das lições de Sabino Cassese, afirma-se que
(...) a supremacia do direito administrativo encontra-se erodida. Primeiramente,
ela deixa de ser um atributo permanente da administração e do direito
administrativo e se torna um privilégio que deve ser concedido, caso a caso, pela
lei. Depois, a supremacia e a unilateralidade foram substituídas pelo consenso e
pela bilateralidade. Finalmente, o cidadão não é mais colocado em uma posição
de subordinação.93

Não se está a afirmar que a vontade pública deverá agir com deferência absoluta
para com a vontade privada, em um sentido puramente liberal.94 O sentido de equilíbrio
promovido pelo consenso é o de que sobreposições não sejam feitas a revelia de direitos
fundamentais, como o devido processo legal.95 O agente privado precisa ter a oportunidade
de participar do processo de formação da decisão administrativa, sendo ouvido e tendo as
suas manifestações consideradas ou, se for o caso, motivadamente afastadas pela
Administração Pública.
Outro ponto a se destacar: consenso não é liberalização ou diminuição do
96

Estado. Ao contrário, ele representa a valorização da Administração Pública na condução
de assuntos coletivos por meio da conjugação de forças e interesses, os quais, aliados,
permitirão a mais eficiente e legítima decisão pública de um determinado caso concreto.
Para que não existam dúvidas, apesar de se aprofundar isto mais a frente, é
importante deixar claro desde logo que o consenso não pretende eliminar o ato e o contrato
administrativos do regime jurídico administrativo, tornando-se a única forma de ação
pública.97 Diverso do que se pode pensar98, o consenso almeja o aperfeiçoamento do agir
Administração Pública: uma faceta da consensualidade no direito administrativo do século XXI. Revista
Fórum Administrativo, Belo Horizonte, ano 11, n. 123, maio 2011.
93
CASSESE, Sabino. As Transformações do Direito Administrativo do século XIX ao XXI. Revista
Interesse Público, Belo Horizonte, ano 6, n. 24, mar./abr. 2004.
94
Cf.: ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade no Direito Administrativo. Acordos regulatórios
e contratos administrativos. Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 42, n. 167, jul./set. 2005.
95
Gustavo Justino de Oliveira defende a criação de novas bases dogmáticas para o Direito Administrativo
por meio do redirecionamento da sua atuação aos direitos fundamentais. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique
Justino de. Administração pública...Op. cit., p. 161). Do mesmo modo: LIMA, Mariana Sciesleski de. Op. cit.
96
BITENCOURT NETO, Eurico. Op. cit. Válido mencionar a posição de Manoel de Oliveira Franco
Sobrinho: “a simples intervenção necessária da administração não torna o interesse privado em interesse sem
proteção jurídica. Proteger o interesse público não é desconhecer o interesse privado. Muito menos num
regime de garantias que dá substrato ao estado de direito”. (SOBRINHO, Manoel de Oliveira Franco. Os
direitos administrativos e os direitos processuais. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 111,
jan./mar. 1973, p. 30).
97
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Governança Pública...Op. cit., p. 4.
98
NOHARA, Irene Patrícia. Op. cit. O trecho sobre o qual se discorda é o seguinte: “(...) não se pode deixar
o Estado sem o poder de impor algumas medidas, sob pena de ele não ter poder-dever de zelar pela correta
consecução dos interesses públicos”. (Idem). A anulação ou a retirada do dever-poder do Estado não é uma
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público sem excluir as formas tradicionais já existentes. Ou seja, é absolutamente
admissível o convívio harmônico entre unilateralidade, exorbitância e consensualidade.99 A
adoção de uma ou de outra decorrerá da existência de autorização legislativa, das
circunstâncias fáticas do caso concreto e da conveniência motivada do agente público.100
Logo, quando se admite diálogo para a identificação do interesse público, admitese que sejam realizadas ponderações a respeito das pretensões melhor ajustáveis àquele
determinado caso concreto. O interesse geral será produto necessário da soma dos
interesses público e privado.101
À luz do consenso-jurídico, inadmite-se a vontade pública como sinônima de
atuação impositiva, anuladora da vontade privada. Ao contrário, dentro de uma ordem
jurídica paritária, os interesses das partes (pública e privada) devem ser dialogados e
negociados, sem que isso resulte em ofensa aos princípios da supremacia e da
indisponibilidade do interesse público.102 É como diz Vasco Pereira da Silva ao argumentar
ser incorreto dizer que “a posição da Administração é forçosamente diferente da do
particular, por se tratar de um poder público”.103 Para o autor:
(...) se é verdade que a Administração prossegue sempre interesses públicos e
que, em virtude disso, em numerosos casos, goza do poder de determinar
unilateralmente o comportamento dos particulares, isso não significa que, à
partida, não sejam ambos sujeitos de direito em identidade de posições.104

Consenso-jurídico, neste sentido, significa direito assegurado, ou seja, equilíbrio
da relação jurídica Estado-sociedade, por meio da garantia de efetividade e eficácia dos

premissa – tampouco o fim – do consensualismo. A defesa é que tal poderio seja calibrado com o foco na
realidade concreta. Esta condição superior existe para uma finalidade pública que, na prática, muitas vezes, é
desconhecida. Daí o surgimento de teorias que tentam trazer para o mundo real a consecução motivada do
interesse público. O consenso do século XXI representa a necessidade de uma Administração Pública real,
voltada às dificuldades reais dos cidadãos, que com eles dialogue num ambiente de paridade, sem ceder mais
do que permite a legalidade, mas também sem valer-se da condição de autoridade para impor vontade
abstratamente descolada dos fatos, criando obrigações indesejadas e não justificadas (ilegítimas).
99
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Como a teoria do ato administrativo pode ser aproveitada na prática da
consensualidade? In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os caminhos do ato administrativo.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 258 e 259.
100
Quanto à discricionariedade ou não para a escolha da ação administrativa consensual, entende-se que, uma
vez existindo norma autorizadora do consenso para aquele determinado caso, ressalvadas hipóteses de estado
de necessidade, o campo de liberdade do agente público torna-se limitado por uma vinculatividade
obrigatória à opção legislativa consensual. (MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...1992. Op. cit., p.
202).
101
SCHMIDT-ASSMANN, John Eberhard. Op. cit., p. 165 e 166; CATALÀ, Joan Prats i. Op. cit., p. 132.
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PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo... Op. cit., p. 169 e 188.
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SILVA, Vasco Pereira da. Em busca do acto administrativo perdido. Reimp. Coimbra: Almedina,
2016, p. 186.
104
Idem.
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direitos fundamentais. Quando se fala em consenso-jurídico, portanto, quer-se dizer direito
assegurado a uma relação jurídica equilibrada.
Indo além, tem-se que a consensualidade não se resume na flexibilização da
autoridade impositiva ou exorbitante. É, antes de tudo, respeito e deferência à juridicidade,
de modo a tornar a decisão administrativa fruto do respeito aos direitos das partes, vedada
a imposição de obrigação sem um adequado processo de negociação ou uma comprovada e
motivada necessidade coletiva. Em outras palavras, não há vontade imposta onde exista
consensualidade.
Só é possível falar em participação democrática e colaboração consensual quando
se realizam ponderações e motivações sobre o acatamento ou não da vontade privada,
inadmitidos atos forçosos que excluam de pronto a importância participativa do cidadão na
vida pública. Segundo Odete Medauar:
No âmbito das matrizes clássicas do direito administrativo, a participação liga-se
à identificação do interesse público de modo compartilhado com a população; ao
decréscimo da discricionariedade; à atenuação da unilateralidade na formação
dos atos administrativos; às práticas contratuais baseadas no consenso, na
negociação, na conciliação de interesses.105

Nesse sentido, o consenso-jurídico é o resgate de uma interlocução que o
legislador, até há pouco tempo, entendia como meramente acessória e sem nenhum caráter
vinculante.106
Em síntese, a consensualidade marca uma mudança de costume muito presente na
Administração Pública brasileira: de que o agente privado tem muito dever e pouco direito;
de que as regras são ditadas pelo Poder Público, restando ao cidadão o dever de
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MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...1992. Op. cit., p. 216.
Ibidem, p. 221. Os espaços de diálogos havidos na norma, sobretudo na Lei federal de processo
administrativo, estão em desuso ou relegados à marginalização do agir público. Sobretudo pela natureza
consultiva e não vinculante dos institutos da audiência e da consulta públicas. Não basta que se construa uma
teoria do consenso se o Poder Legislativo se mantiver silente quanto às suas obrigações legislativas de
municiar o Poder Executivo com instrumental jurídico adequado à complexidade dos problemas modernos.
Para que o consenso tenha êxito no ordenamento brasileiro, Executivo e Legislativo precisam caminhar na
mesma sintonia, de maneira cooperada e coordenada. Entretanto, não é o que tem se visto atualmente. Exigese muito do Poder Executivo e cobra-se pouco, ou quase nada, do Legislativo. Conforme muito
acertadamente aduz Carlos Ari Sundfeld: “estão de algum modo estremecidos a Administração Pública e o
seu tradicional direito administrativo. É preciso pensar no futuro. Não só no futuro do conhecimento jurídico
sobre o mundo público, coisa de juristas, como no futuro da própria legislação, coisa da política. Será que
algo deve mudar nas teorias que utilizamos no direito administrativo, muito especialmente sobre construção
do interesse público, exercício da autoridade e papéis dos Poderes do Estado? Existem insuficiências na
legislação atual, por haver introduzido inovações estruturais sem chegar ao ponto de equilíbrio?”
(SUNDFELD, Carlos Ari. Um Direito mais que administrativo? In: MARRARA, Thiago (org.). Direito
administrativo: transformações e tendências. São Paulo: Almedina, 2014, p. 67).
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passivamente cumpri-las e, de que a força e o autoritarismo são o modus operandi mais
eficientes a garantir aceitação e legitimidade da ação pública.
Não há como se falar em consenso-jurídico sem tratar de negociação. Por
negociação compreende-se o instrumento pelo qual se identifica o consenso em uma
relação jurídica. Negociação envolvendo a Administração Pública é a deliberação conjunta
de interesses voltada a atingir um objetivo público.107 Por isso o equívoco em se considerar
como consenso o mero exercício de consentimento, pois desprovido do elemento
fundamental “negociação”.108
Consenso e negociação são fenômenos coligados, praticamente indissociáveis.109
Não são sinônimos, mas complementares. A negociação é o substrato principal do
consenso, sem o qual ele não terá eficácia jurídica. A negociação é quem garante efeito
jurídico às relações público-privadas consensuais. Demonstrando a inter-relação dos
conceitos, Odete Medauar brindou a comunidade acadêmica com a expressão “consensonegociação”, por intermédio da qual “poder público e particulares, mesmo informal,
passam a assumir papel importante no processo de identificação e definição de interesses
público e privados, tutelados pela Administração”.110
Pensado na realidade concreta, haverá consenso-jurídico quando houver abertura
negocial da Administração Pública, ou seja, quando uma determinada decisão
administrativa resultar da conjugação dos interesses das partes negociantes. Enfim, quando
a decisão administrativa for fruto de efetiva negociação, seja entre os entes ou órgãos da
própria Administração ou entre esta e o particular.
É necessária a superação do pensamento oitocentista de que negociar significa
dispor do patrimônio público ou dos direitos coletivos tutelados pelo Estado, em prol dos
interesses individuais e egoísticos de um único agente privado111: “(...) a Administração,
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“(...) ao invés do que acontece quando lança mão do acto administrativo, a Administração Pública
negoceia a sua actuação em vez de ditar o direito para o caso concreto (...).” (PEREIRA, Pedro Miguel
Matias. Os poderes do contraente público no código dos contratos públicos. Coimbra: Coimbra Editora,
2011, p. 15).
108
Consenso não é consentimento porque ele não está resumido a um “querer” voluntário. Consentir, para a
doutrina, representa vontade voluntária de pactuar. É um aceitar voluntário. O consenso, entretanto, não se
limita a isto. Ele está diretamente ligado ao processo negocial atrelado ao diálogo e à inclusão participativa
dos interesses das partes.
109
CASTRO, Rodrigo Pironti Aguirre de; FIGUEROA, Rodrigo Ochoa. Op. cit.
110
MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...1992. Op. cit., p. 202.
111
Embora haja quem negue a capacidade negocial da Administração Pública pela ausência de liberdade
normativa no oferecimento de condições ou em virtude da indisponibilidade do interesse público, entende-se
que quando dispôs expressamente sobre o consenso o legislador oportunizou margem negocial ao agente
público a bem de melhor atender à finalidade da Lei, consequentemente, permitindo o ganho de eficiência
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feita para mandar, precisa urgentemente negociar, diante da descoberta de que poder
mandar não é suficiente em muitos casos”.112 Deste modo, “já não é possível continuar
ignorando por mais tempo que a Administração negocia e que a negociação se tornou um
instrumento imprescindível na tarefa de administrar”.113
Ademais, perde sentido o debate quando se admite que a capacidade negocial da
Administração Pública está condicionada ao atendimento do conteúdo finalístico da Lei.
Assim, tal capacidade possui um limite necessário no princípio da legalidade, aqui
compreendido na forma ampla de juridicidade.
Nas conhecidas palavras de Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón
Fernández:
Hoje, ao contrário, uma vez desfeitas as antigas barreiras entre o Estado e a
Sociedade, e assumida pela Administração a tarefa de gerar uma ordem social
mais justa, essa rigidez pode constituir uma grave limitação. Mandar e sancionar
por meio de decisões unilaterais e executórias, sistema plenamente eficaz quando
se trata de impor a ordem e de garantir o respeito à Lei, é insuficiente, no
entanto, para polarizar as energias sociais quanto à consecução dos objetivos
propostos nos planos econômicos. O ato unilateral garante eficazmente a
submissão, mas é incapaz de suscitar o entusiasmo e o desejo de colaboração.114

Em uma relação jurídica pautada no consenso, os interesses devem se tornar, ao
final, comuns a ponto de permitir o cumprimento da Lei. Portanto, embora possa haver
interesses divergentes em relação às vontades público e privada, o interesse final extraído
da negociação necessariamente deverá ser convergente e voltado à satisfazer o conteúdo da
Lei. Isto não exclui, todavia, a existência de vontades contrapostas, pois justamente a
função principal de uma relação jurídica consensual, por meio da negociação, é encontrar
um denominador comum, uma convergência entre as vontades.115
Nada disso, entretanto, será possível sem que se promova uma revisão dogmática
e normativa do Direito Administrativo centralizada na parametrização da consensualidade

para a função pública. Cf.: SANTOS, Bruno Grego dos. Op. cit., p. 104; PALMA, Juliana Bonacorsi de.
Sanção e acordo... Op. cit., p. 172.
112
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Op. cit., p. 672.
113
Idem.
114
Ibidem, p. 671 e 672.
115
CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Op. cit., p. 99 e 108. Não se está a dizer que toda decisão
administrativa deverá ser, obrigatoriamente, produto dos interesses conjugados das partes pública e privada.
A defesa é no sentido de que o interesse privado seja ao menos considerado e se a Administração Pública
entender por bem não acatá-lo, que o faça motivadamente a bem de transparecer todas as razões de fato e de
direito que resultaram na exclusão da vontade privada pela unilateralidade da vontade pública. Hoje não há
qualquer obrigação neste sentido reconhecendo valor jurídico ao interesse privado. O agente público toma
suas decisões ao arrepio completo da vontade privada, ainda que dela dependa para a consecução da função
pública.

47

na Administração Pública brasileira. Sobretudo em relação à incidência do consenso nas
relações obrigacionais estabelecidas entre o público e o privado.
Há que se promover a revisão da lógica “privado prestador e poder público
tomador”, estruturada hoje numa via somente de ida, sem volta. É necessária a
reestruturação do tráfego público-privado para que os caminhos permitam a “mão dupla” e,
com isso, haja o fortalecimento normativo de garantias e direitos fundamentais. Em outras
palavras, já passou da hora de o sistema normativo brasileiro, sobretudo o administrativo,
compreender a necessidade de equilíbrio jurídico obrigacional público-privado, a ponto de
parametrizar objetivamente o respeito às garantias e aos direitos fundamentais dos
cidadãos (ou dos parceiros privados), por meio do consenso.
Na medida em que a negociação é vista como substrato e fuligem de corrupção116,
nega-se qualquer diálogo público-privado sob os escudos dos princípios da supremacia e
indisponibilidade do interesse público. Foge-se do enfrentamento da maior eficiência
causada por uma decisão composta em detrimento da autoridade imposta, ao argumento de
risco de captura do poder público pelo interesse privado. Apenas se diz que o Estado,
enquanto guardião supremo do interesse público, não pode negociar, pois a negociação é
um instituto do direito privado incompatível com a lógica de indisponibilidade do interesse
público.
A par da fragilidade das argumentações, por meio do robustecimento da
consensualidade a partir de soluções jurídico-normativas que a parametrize, defende-se que
a injusta rejeição da capacidade negocial do Estado não mais se propague.117
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De maneira lúcida, Enzo Roppo aponta os riscos do consenso, sem, no entanto, negá-lo. Segundo ele: “por
um lado, deve subvalorizar-se o risco de a difusão das técnicas “consensuais” no campo da acção
administrativa, e, portanto, a prática constante do negócio e do acordo com os privados, acabarem por
determinar desvios perigosos no modo de proceder e nos objectivos dos poderes públicos, dando azo a
formas de colusão e mesmo a situações em que é fácil que interesses individuais ou de grupo se sobreponham
aos interesses da colectividade. Mas, por outro lado, esta afirmação do modelo “convencional” em lugar dos
instrumentos de imposição unilateral, assinala um processo rico de potencialidades positivas: isto porque a
procura e a promoção do “consenso” dos “administrados” significam o desenvolvimento da sua activa e
consciente “participação”, na qual, por sua vez, se encontra um pressuposto de democracia e, ao mesmo
tempo, de eficiência do procedimento administrativo”. (ROPPO, Enzo. O contrato. Trad. Ana Coimbra e
Januário Gomes. Coimbra: Almedina, 2009, p. 346 e 347).
117
Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández chamam atenção para isto: “é, pois, necessário
definir especificamente esses campos negociais que a realidade reclama e este é, sem dúvida, o segundo dado
fundamental a ser levado em conta, porque é evidente que, sob os aspectos habitualmente idealizados de uma
política desta natureza, esconde-se o enorme risco de uma ruptura da objetividade e da igualdade que a
impessoalidade da Lei garante e, o que é pior, o de dar azo e prestar cobertura ao cancro da corrupção”.
(GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Op. cit., p. 672). Ver: PAREJO
ALFONSO, Luciano. La terminación convencional del procedimiento administrativo como forma alternativa
de desarrollo de la actividad unilateral de la administración. In: _____. Eficacia y administración: tres
estudios. Madrid: INAP, 1995, p. 162.
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Neste sentido, a proposta desta dissertação é, a partir da aceitação da capacidade
negocial do Estado, contribuir com elementos jurídicos que permitam um início de
discussão sobre a necessidade de sistematização dos acordos administrativos no Brasil,
enquanto principais representantes da Administração Pública consensual.
Para tanto, arquétipos serão descontruídos, admitindo-se, como exemplo, a
formação de relação jurídica paritária entre Administração Pública e cidadão, na qual seja
possível à parte privada exigir o cumprimento dos termos negociados, sem que o interesse
público abstrato atue como salvo conduto de posturas autoritárias e avessas à finalidade
legal.
Neste trabalho, sempre respaldada pelo consenso, a relação jurídica públicoprivada constituída pelo acordo administrativo será compreendida como a espinha dorsal
do Estado de Direito, do qual a previsibilidade, a estabilidade e a confiança são
sustentações indispensáveis a garantir plena juridicidade a uma sociedade democrática.118
1.2

O acordo administrativo no Brasil: uma proposta de autonomização jurídica
do instituto
Desde logo é importante ressalvar que grande parte das considerações a seguir são

elaboradas a título lege ferenda, porque até o momento da realização deste trabalho não há
correspondente previsão normativa que fundamente a essência dos argumentos aqui
defendidos.
A primeira inquietação que vem à tona, para quem se dedica ao tema dos acordos
administrativos, refere-se à sua definição: o que é, juridicamente, acordo administrativo?
Ao aprofundar os estudos, o pesquisador concluirá que não existe uma definição única. A
expressão pode assumir diferentes conceituações, a depender do objeto sobre o qual se está
a pesquisar. Por exemplo, à luz do contrato de gestão, acordo administrativo seria a sua
gênese. Para quem estuda os TACs, sua composição jurídica estaria nos acordos
administrativos. Do mesmo modo, os acordos de leniência são, para os seus pesquisadores,
a acepção pragmática do acordo administrativo.119
118

“O Estado, por ser Estado, é uma entidade adequada a gerar confiança (e é bom que assim seja) nas
entidades que com ele negoceiam ou iniciem relações negociais.” (SILVA, Suzana Tavares da. A nova
dogmática do direito administrativo: o caso da administração por compromissos. In: GONÇALVES, Pedro
(org.). Estudos de contratação pública – I. Coimbra: Coimbra Editora, 2008, p. 932).
119
Por que simplesmente não se interessa ou desde logo se nega tal hipótese, a doutrina tem encontrado
grande dificuldade em aprofundar o estudo dos acordos administrativos para além das espécies (tipos) já
disciplinadas na norma.
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Portanto, o conceito de acordo administrativo dependerá do espectro empírico
sobre o qual ele é analisado.120 Assim, além de não haver um conceito exclusivo, tampouco
há na doutrina nacional entendimentos que convirjam a respeito de características comuns
dos inúmeros tipos de “acordos administrativos” existentes no ordenamento jurídico
brasileiro. Pode-se dizer, por isto, que o acordo administrativo é uma expressão
polissêmica.121
O universo dos acordos administrativos pode ser organizado em dois grandes
conjuntos122: os acordos realizados apenas entre pessoas públicas e os concluídos entre
pessoas públicas e privadas.123 No primeiro se encontram o consórcio, o convênio, o
contrato de gestão e o TAG124. No segundo estão os acordos substitutivos de sanção,
formados em sua essência pelo TAC, pelo acordo de leniência, pelo acordo de colaboração
e pelos acordos do CADE125 e demais entidades de fiscalização, controle e regulação
brasileiras.
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PALMA, Juliana Bonacorsi de. Como a teoria do ato...Op. cit., p. 248.
Em virtude deste embaraço, muitos têm confundido acordo administrativo com transação, conciliação ou
até mesmo com contrato administrativo. Ele pode assumir vários sentidos e significados. Acordo pode ser
ajuste, trato, pacto, negócio, promessa, contrato etc. De acordo com Gustavo Justino de Oliveira: “cumpre
observar que a expressão acordo administrativo teria ao menos dois sentidos. Acordo administrativo em
sentido amplo pode ser equiparado à expressão módulo consensual da Administração Pública. É que, embora
a diversidade de termos representativos do atuar consensual da administração seja manifesta – pactos,
convenções, contratos, acordos, entre outros –, defende-se que o vocábulo acordo exprime a amplitude
necessária para retratar o fenômeno do consensualismo administrativo. Assim, pactos, convenções, contratos,
convênios, entre inúmeras outras figuras que poderiam ser elencadas, constituem, em sua essência e acima de
tudo, acordos administrativos”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato... Op. cit., p. 248).
Apesar da importância seminal desta doutrina, declina-se a entender que tal abstração extensível também ao
conceito de acordo administrativo fará surgir um perigoso desvio de finalidade, porque mal compreendido o
sentido que se pretende dar ao acordo administrativo, pode-se tratar de acordo querendo estudar o contrato,
adotando um suposto sinônimo para reproduzir e sobrepor integralmente a base teórica de um instituto, já
presente e consagrado no direito público, sobre o outro, ainda em maturação.
122
Juliana Bonacorsi de Palma prefere a seguinte divisão: “(i) acordos intragovernamentais; (ii) contratos
administrativos para prestação de serviço público ou social; (iii) acordos mediados ou métodos alternativos
de resolução de conflitos; (iv) ajustes de conduta; e (v) ajustes para fins de controle”. (PALMA, Juliana
Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit., p. 242 e 243).
123
Para Gustavo Justino de Oliveira: “o acordo administrativo visa disciplinar (i) relações entre órgãos e
entidades administrativas e (ii) relações entre a Administração Pública e os particulares, empresas e
organizações da sociedade civil, cujo objeto é o desenvolvimento programado de uma atividade
administrativa sob um regime de cooperação ou de colaboração entre os envolvidos (bilateralidade ou
multilateralidade), a partir de bases previamente negociadas, podendo o ordenamento jurídico conferir efeitos
vinculantes aos compromissos eventualmente firmados”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de.
Contrato...Op. cit., p. 252).
124
Cf.: FERRAZ, Luciano. Termos de Ajustamento de Gestão. Revista Brasileira de Direito Público.
Belo Horizonte, ano 8, n. 31, out./dez. 2010.
125
Sobre os acordos administrativos no âmbito do CADE, lá denominados de Termo de Compromisso de
Cessação (TCC), cf.: MARRARA, Thiago. Sistema brasileiro de defesa da concorrência: organização,
processos e acordos administrativos. São Paulo: Atlas, 2015.
121
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A título de ilustração e sem pretender esgotar as previsões normativas, vigoram no
ordenamento jurídico brasileiro as seguintes disciplinas legislativas a respeito de acordos
administrativos:
a) Acordos expropriatórios previstos no Decreto-lei 3.365/1941; b) Termos de
ajustamento de conduta, nas Leis federais 6.385/1976, 7.347/1985 e 9.656/1998;
c) Acordos no âmbito do CADE, segundo a Lei federal 12.529/2011; d) Acordos
de leniência, da Lei federal 12.846/2013; e) Acordos no âmbito da mediação e
autocomposição administrativa da Lei federal 13.140/2015; f) Acordos
administrativos com o Terceiro Setor, das Leis federais 9.637/1998, 9.799/1999
e 13.019/2014; g) Protocolos de intenção da Lei federal 11.107/2005; h) Acordos
administrativos endoprocessuais e endocontratuais das Leis federais 8.666/1993,
8.987/1995 e 11.079/2004; i) Acordos administrativos com empresas no âmbito
da Política Nacional de Resíduos Sólidos da Lei federal 12.305/2010; j) Acordos
ambientais interfederativos da Lei complementar n. 140/2011.126

Para cada conjunto de acordo administrativo há uma imensidão de teorias voltadas
a compreender e densificar o estudo do instituto no ordenamento jurídico. A preocupação
comum entre os estudiosos é a construção de uma teoria específica dos acordos
administrativos para cada espécie estudada, formando ilhas com regimes jurídicos
distintos.
Assim, inúmeras concepções são manifestadas. Todas elas, entretanto, sob a visão
parcial do acordo segundo o conjunto específico analisado. Para quem analisa os acordos
com a feição interadministrativa (formados exclusivamente por pessoas públicas) estes
seriam sinônimos de atividade organizativa interna e sua estruturação seria dada num
mundo de igualdade das partes. 127 Isto é, toda a teoria é construída a partir de uma relação
entre pessoas públicas que estão em condições jurídicas equânimes, sem hierarquia e
subordinação.128 Por outro lado, quem analisa os acordos administrativos sob o espectro da
126

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. “Convênio é acordo...Op. cit., p. 523 e 524.
GIANNINI, Massimo Severo. El Poder Publico: Estados y Administraciones Publicas. Madrid: Civitas,
1991, p. 153. No mesmo sentido: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de Oliveira. Contrato... Op. cit., p.
189, 192 e 193.
128
Segundo Massimo Severo Giannini: “o problema surge quando o acordo não tem por objeto prestações
patrimoniais (obrigações), condutas, em face das quais não existam situações jurídicas subjetivas que sejam
claramente individualizáveis. Assim, os acordos chamados organizativos (...) não geram direitos e obrigações
entre as partes”. Tradução livre. No original: “el problema se plantea cuando el acuerdo no tiene por objeto
prestaciones patrimoniales (obligaciones), conductas, en orden a las cuales no existen situaciones jurídicas
subjetivas que sean claramente individualizables. Así, los acuerdos llamados organizativos (…) no generan
derechos y obligaciones entre las partes”. (GIANNINI, Massimo Severo. El Poder Publico…Op. cit., p. 153).
Daí se justificar o surgimento de teorias que defendem a ausência de vinculação jurídica dos acordos, da
impertinência de obrigações recíprocas e da informalidade das tratativas. O pensamento desta corrente parte
da ideia de que pessoas públicas são equivalentes normativamente e não seria coeso do ponto de vista
jurídico que uma se sobrepusesse a outra para forçar o cumprimento dos termos do acordo administrativo.
Além disso, pela relação horizontal, os acordos seriam precários, não estando as partes obrigadas a nele se
manter em virtude dos compromissos assumidos. Quando se concebe que acordo administrativo não tem
como parte apenas pessoas públicas, mas engloba também pessoas privadas, há um turning point
127
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relação público-privada identifica-os, na essência, como instrumentos de solução de
conflitos ou substitutivos de sanção, constatando um forte desnivelamento jurídico entre os
sujeitos.129 Daí o natural desenvolvimento de teses voltadas ao reequilíbrio jurídico desta
relação.130
O cenário torna-se mais caótico quando se verifica que dentro de cada elemento
dos dois grandes conjuntos existe uma imensidão de correntes teóricas destinadas a
desvendar individualmente as particularidades jurídicas de cada tipo de acordo
administrativo. Como exemplo, para o TAC há densa doutrina que diverge entre si a
respeito da natureza jurídica do instituto, dos limites do seu objeto e da sua composição
obrigacional. Do mesmo modo em relação ao contrato de gestão, que para uns se configura
como espécie do gênero contrato administrativo e para outros é espécie do gênero acordo
administrativo.
Por isso a afirmação de que o acordo administrativo é polissêmico, pois tal como
contemplado pela doutrina, ele pode assumir diversas feições. Ou seja, inexiste no Brasil
uma definição mínima que comungue, num mesmo regime jurídico, parâmetros gerais do
acordo administrativo.131
As propostas teóricas, de um modo geral, têm dificuldade em explicar a
manutenção do poder nas mãos do Estado porque, via de regra, não se debruçam a respeito
da necessidade de se pensar um regime jurídico autônomo dos acordos administrativos,

fundamental na construção dogmática até aqui desenhada e a horizontalidade natural das relações públicas
passa a ser reforçada por pressupostos fundamentais que garantam mínima paridade para a relação jurídica
público-privada.
129
Vale a crítica de que em razão da densa corrente doutrinária no Brasil a respeito dos acordos
administrativos substitutivos de sanção, encabeçados por estudos no entorno do TAC, o instituto tem se
tornado praticamente sinônimo de substitutivo de sanção. Isto tem levando à centralização dos acordos para
uma modalidade única, exclusiva. Como lembram Jorge Ulisses Jacoby Fernandes e Victor Scholze,
“anteriormente à promulgação do novo CPC, a solução consensual de conflitos na Administração encontrava
aplicação incipiente, mediante a utilização de termos de ajustamento de condutas ou acordos substitutivos”.
(FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby; SCHOLZE, Victor. A solução...Op. cit., p. 76).
130
ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade...Op. cit., p. 300; CHEVALLIER, Jacques. A
governança...Op. cit.; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato administrativo à administração
contratual. Revista do Advogado, São Paulo, ano XXIX, n. 107, p. 74-82, dezembro. 2009; MARQUES
NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade... Op. cit., p. 353 a 415; ALMEIDA, Fernando Dias Menezes
de. Mecanismos...Op. cit.
131
“Embora seja bastante comum a realização de acordos pela Administração Pública, no ordenamento
brasileiro há esparsas referências ao termo, não existindo uma disciplina geral ou específica atinente aos
acordos administrativos. (...). Na legislação federal, as referências mais significativas estão na Lei Federal
8.666/1993 e no Dec. 93.872, de 23.12.1986. (...). Entretanto, conforme restou evidenciado neste trabalho, o
campo de incidência dos acordos administrativos é bem mais abrangente do que o acima referido, resultando
que a disciplina da lei de licitações e contratos aqui assinalada não envolve todas as hipóteses e
possibilidades de realização de acordos administrativos.” (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de.
Contrato... Op. cit., p. 256).
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com regras e princípios próprios, que os distinga dos atos e dos contratos
administrativos.132
Ao assim proceder, a doutrina contribui para a porosidade teórico-normativa dos
acordos, diminuindo a eficácia prática deste instrumento aos olhos do agente público. Dito
de outro modo, o grande problema desta falta de sistematização é a baixa legitimidade,
aliada à enorme insegurança jurídica que a adoção dos acordos tem causado. Temendo
eventual responsabilização, a opção pelo acordo administrativo, de um modo geral, é a
última no rol de prioridades instrumentais do agente público.133 Quando escolhido,
entretanto, guarda na sua essência fortes traços de verticalização e unilateralidade,
contrariando a lógica consensual e paritária que deve permear todo e qualquer acordo
administrativo.
Neste sentido, compreende-se que enquanto a teoria seguir este caminho
polarizador,

separando

os

acordos

administrativos

em

conjuntos

diversos

e

incomunicáveis, construindo uma base autônoma e independente para cada instrumento
empírico cotejado, o objetivo maior de consolidação de um regime jurídico exclusivo, que
garanta estabilidade jurídica, confiança, segurança e eficácia aos acordos administrativos,
estará cada vez mais distante.
Por essas razões, as diversas espécies de acordos administrativos não serão
estudadas. A pretensão destas e das próximas páginas é identificar e propor uma
sistematização mínima sem, com isto, desconhecer a grande importância do estudo
minucioso e aprofundado de cada espécie de acordos administrativos. Julga-se importante
para a autonomia teórico-normativa do instituto que o acordo seja estudado na sua forma
geral, a ponto de se poder dotá-lo de unidade sistêmica.
Em outras palavras, entende-se que antes de aprofundar e desenvolver as espécies
de acordos administrativos, a doutrina precisa se debruçar a compreender, na essência, o
instituto, em sua forma mais pura enquanto categoria jurídica (gênero). Afinal, todo acordo
administrativo substitutivo, por exemplo, é no seu âmago um acordo administrativo. Esta
solidez aqui defendida garantirá longevidade aos acordos dentro de um núcleo dogmáticonormativo duro e coeso.

132

Cf.: CARDOSO, David Pereira. Os acordos...Op. cit.
SCIULLO, Girolamo. Teoria e dogmatica degli accordi amministrativi. In: MATTEUCCI, Stefano
Civitarese; FREDERICO, Lorenzo del. Azione amministrativa ed azione impositiva tra autorità e
consenso. Milano: FrancoAngeli, 2010, p. 37.
133
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A solução, para tanto, passa pela formulação de um regime jurídico próprio dos
acordos administrativos, distinto do regime dos contratos e dos atos, mas inseridos numa
realidade pública.134
É de suma importância para o desenvolvimento duradouro dos acordos
administrativos que eles sejam estudados de maneira autônoma ao ato e ao contrato
administrativos, cujas teorias, embora ainda em processo de aperfeiçoamento, já estão
amadurecidas. Ao não assumir identidade própria e autônoma, os acordos continuarão a
possuir natureza meramente acessória, auxiliar, dos instrumentos tradicionais de ação
pública.
A força jurídica e a confiança no acordo administrativo estão diretamente ligadas
ao seu desenvolvimento teórico-normativo (ainda embrionário). Enquanto não se construir
um regime jurídico para o acordo, com base legal sólida, tudo, em teoria, poderá ser acordo
administrativo, porém, na prática, não passará de uma reprodução de clássicos
instrumentos administrativos.135
Melhor argumentando, o acordo administrativo necessita de uma identidade, de
um espírito, que o singularize no ordenamento administrativo brasileiro.

134

Não se afirma que o regime dos acordos administrativos deverá ser contrário ao regime de direito
administrativo ou que com ele não poderá conviver. Ao contrário, o regime jurídico dos acordos deverá estar
inserido na lógica jurídica administrativa. É evidente, afinal disciplinará e instrumentalizará a ação
administrativa ou os conflitos por ela gerados. Contudo, considerando a insuficiência de um regime
administrativo único, os acordos administrativos deverão ter a sua sistematização individualizada, mas
englobada, ao regime administrativo. Em suma, terão linhas fundamentais de interseção (parâmetros gerais
de legalidade, finalidade, motivação, transparência etc.), mas guardarão condições individuais, exclusivas
(consenso, negociação, diálogo, abertura dos interesses, direitos e obrigações recíprocos, equilíbrio jurídico,
paridade, vinculação, forma instrumental aberta, poder extroverso subsidiário e condicionado a parâmetros
objetivos, processo de negociação prévio etc.).
135
Rodrigo Bracet Miragaya constatou isto em sua tese ao afirmar que no Brasil o acordo administrativo não
representa uma síntese estruturante de um novo modelo de atuação estatal, mas atua como válvula de
redistribuição de questões para dentro de modelos legais já existentes no ordenamento jurídico
administrativo, como o ato e o contrato administrativos. Afirma o autor: “enquanto figura que flutua tanto
sobre a atuação administrativa autoritária quanto sobre a atuação administrativa consensual, poderíamos
esperar que o acordo substitutivo da atuação unilateral encarnasse uma síntese estruturante de um novo
modelo de atuação estatal. Não parece ser o que ocorre: os regimes jurídicos estudados até então, seguindo
uma lógica dual entre atos administrativos e contratos, tendem a funcionar como válvulas de redistribuição
das questões pertinentes à nova figura para dentro dos modelos legais preconstituídos de ação administrativa
unilateral ou contratual. Assim, há uma recondução dos problemas ora para o primeiro lado (em que a
solução é dada tal como se a atividade fosse unilateral), ora para o segundo polo (em que a solução é dada
como se a atividade fosse consensual)”. (MIRAGAYA, Rodrigo Bracet. Os meios de conformação das
relações jurídicas no direito administrativo: entre atos unilaterais e contratos. Tese (Doutorado em
Direito). 2016. 305 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São
Paulo, p. 169).
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Hoje o que se conhece do acordo é uma sombra abstrata e mutável de vários
institutos.136 Assumindo feição residual, o acordo se tornou inserível em qualquer realidade
administrativa (ato, contrato e processo).
Apesar disso, os acordos não se resumem a simples elementos de consensualidade
numa dada relação jurídica formada por ato, contrato ou processo administrativos.
Além de serem antídotos jurídicos contra o autoritarismo público, os acordos
administrativos representam uma nova forma de agir desenhada integralmente sobre as
bases do consensualismo, da negociação, da paridade e do diálogo que não encontra
paralelo nas tradicionais formas de atuação da Administração Pública brasileira.
Daí a importância de vê-los como instituto autônomo, pois a incessante busca por
inseri-los em ambientes autoritariamente impositivos os tornam meros lubrificadores de
tensões próprias de instrumentos clássicos do Direito Administrativo, ofuscando aquilo que
de mais importante eles têm a oferecer: uma via jurídico-negocial, normativamente sólida,
completamente oposta às tradicionais formas impositivas de ação.137
Ao contrário do que se possa pensar,138 a autonomização jurídica do acordo
administrativo não criará um regime único, tal qual existe para os contratos
administrativos, paralisador do desenvolvimento especializado do instituto. O regime
jurídico aqui proposto deverá, tão somente, disciplinar os parâmetros mínimos
informadores do acordo administrativo, sendo possível (e aconselhável) a sua modulação
jurídica para cada realidade fática concreta.139
136

Esta visão comprova justamente o risco de se compreender o acordo na dinâmica jurídica dos institutos
tradicionais. É evidente que se analisado com a lupa do ato administrativo o acordo será um instituto cuja
negociação a ele estará ausente ou muito limitada por conta da imperatividade natural do ato administrativo.
Logo, o consenso e a paridade também estarão ausentes ou muito minimizados. O mesmo se diz caso
houvesse a inserção dos acordos no regime dos contratos administrativos. A mutabilidade e a alteração
unilateral impediriam a defesa do acordo enquanto instrumento negocial e paritário, afinal de contas no
regime dos contratos vigora o vínculo de adesão com âmbito negocial restrito aos temas econômicofinanceiros da avença.
137
Por meio dos acordos administrativos o consenso e a negociação na Administração Pública finalmente
abandonarão o exílio abstracionista teórico-normativo dos últimos tempos e passarão a ser dotados de
características objetivas que os permitirão ser identificados e avaliados em uma dada relação jurídica públicoprivada. Essa visão permite, ainda, que o diálogo-paritário seja regulamentado na sua essência por um regime
jurídico próprio, sem adaptações ou incursões em regimes já estabelecidos por dogmas verticalmente
incompatíveis com a relação horizontal, objeto do acordo administrativo. Portanto, no regime dos acordos
administrativos não se fala mais em supremacia ou indisponibilidade do interesse público. Tampouco em
ausência de capacidade negocial da Administração Pública. Estes temas são tidos como sepultados pela teoria
dos acordos, sob pena de a dogmática correr em círculos e jamais progredir para além desta ultrapassada
discussão.
138
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit., p. 146 e 147.
139
A Itália tem vivido um problema em seu ordenamento decorrente justamente da forte centralização do
regime dos acordos em um único e mais importante dispositivo da Lei n. 241 de 1990 (Lei de Procedimentos
Administrativos), que é o conhecido art. 11. De acordo com Gianluca Gardini, o fato de o referido dispositivo
descrever hipóteses e condicionamentos muito específicos para os acordos administrativos, como estarem
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Dito de outro modo, a proposta de regime geral é no sentido de que para os
acordos existam parâmetros comuns garantidores de juridicidade e estabilidade mínimas às
negociações. O regime jurídico deverá ser mínimo e informativo da formação dos acordos.
A regulamentação das singularidades de cada espécie caberá à instância local de cada
órgão, entidade e ente da Administração.
Outra questão importante a se considerar na defesa de um regime geral dos
acordos administrativos relaciona-se às diferentes circunstâncias ensejadoras dos acordos,
hipoteticamente criadora de empecilhos ao desenvolvimento de uma identidade jurídica
única para eles.140 Os acordos substitutivos possuem uma circunstância jurídica diversa dos
acordos diretos em matéria de precatórios, por exemplo. Embora sejam acordos
administrativos, o motivo que os leva a existir é diferente: um pretende a substituição de
uma sanção e o outro o pagamento substitutivo da dívida pública.
Em resposta a isso, entende-se que no âmago desses acordos reside uma essência
comum, permeada pelo interesse consensual em executar uma medida administrativa ou
resolver uma controvérsia jurídica. Este espírito de consensualidade é comum a qualquer
acordo administrativo, seja ele substitutivo, integrativo, organizatório, colaborativo,
adstritos a procedimentos, sendo endoprocedimentais, ou a atos discricionários, figurando-se como
substitutivos, tem causado perda de sua força e capacidade para atuar como regra geral. (GARDINI,
Gianluca. Azione amministrativa e azione impositiva tra autorità e consenso. In: MATTEUCCI, Stefano
Civitarese; FREDERICO, Lorenzo del. Azione amministrativa ed azione impositiva tra autorità e
consenso. Milano: FrancoAngeli, 2010, p. 21). No mesmo sentido: BASILAVECCHIA, Massimo. Autorità e
consenso: un confronto tra azione amministrativa e azione impositiva. In: MATTEUCCI, Stefano Civitarese;
FREDERICO, Lorenzo del. Azione amministrativa ed azione impositiva tra autorità e consenso. Milano:
FrancoAngeli, 2010, p. 25.
140
Gustavo Justino de Oliveira, tratando especificamente dos acordos administrativos enquanto contratos de
gestão, leciona que “a grande dificuldade para o enfrentamento do tema sobre a natureza jurídica do instituto
recai na diversidade das espécies de contrato de gestão em nosso sistema”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique
Justino de. Contrato... Op. cit., p. 223). Neste sentido, há quem pense ser impossível ou impraticável a
definição única da natureza jurídica do acordo administrativo pela complexidade do Direito Administrativo
moderno e pela especialidade setorial dos acordos em vários subsistemas do Direito Administrativo. Assim,
teóricos desta doutrina entendem que o mais correto seria compreender os acordos administrativos a partir de
cada espécie individualizada, criando-se microssistemas jurídicos-dogmáticos-normativos de acordo
administrativo no Brasil. Veja-se: “novamente a natureza jurídica do acordo administrativo compreendido na
definição estrita depende, fundamentalmente, do conceito que se adote de “ato administrativo”, “negócio
jurídico” e “contrato administrativo”, o que é verdadeiramente uma celeuma no direito administrativo
brasileiro. Há pouca utilidade na classificação do ato consensual em uma ou outra tradicional categoria do
direito público. A nota da atipicidade na consensualidade reforça a inviabilidade de buscar o enquadramento
dogmático da deliberação consensual. A secular finalidade de identificar a natureza jurídica para determinar
o regime jurídico aplicável aos institutos mostra-se hoje bastante limitada, por conta da especialização do
direito administrativo em ordenamentos setoriais, que confere tratamento jurídico especializado aos acordos
administrativos quer sejam denominados “atos”, “contratos” ou “negócios jurídicos”. Em primeiro plano,
deve-se, assim, compreender o regime jurídico ditado por cada subsistema do direito administrativo a cada
tipo de acordo administrativo”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit., p. 114 e 115).
Posição contrária já foi demonstrada acima quando da defesa de autonomização do regime jurídico dos
acordos. Reforça-se que a fuga, o pensamento contrário, à noção de unidade teórica dos acordos
administrativos condenará à morte o instituto no ordenamento jurídico brasileiro.
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interadministrativo ou público-privado.141 Além disso, é também comum a existência de
tratativas jurídicas voltadas à realização de compromissos entre as partes. A juridicidade,
portanto, é tema comum dos acordos administrativos.
Feitas essas observações, o objetivo, nesta altura, é fomentar o debate sobre o
início de uma autonomização dos acordos administrativos centralizada no conjunto dos
acordos público-privados.142 Não se pretende entrar nas discussões a respeito de suas
espécies. A busca será por uma dogmaticidade jurídica comum que seja o ponto de partida
para o desenvolvimento futuro de uma teoria específica (para cada espécie) dos acordos.
No segundo capítulo será apresentado aquilo que se entende por parâmetros mínimos para
a construção de um regime jurídico autônomo do acordo administrativo público-privado no
Brasil.
Os apontamentos acima servem, de qualquer modo, como um alerta aos
pesquisadores quanto ao afastamento interno da própria doutrina do acordo administrativo
do caminho que levará à autonomia jurídico-normativa do instituto.
A finalidade da proposta de um delineamento teórico para apenas um dos
conjuntos de acordos já se revela de grande importância, pois permite inclusive o debate a
respeito da viabilidade ou não de unificação das premissas gerais informadoras dos acordos
administrativos no Brasil.
Neste sentido, evita-se falar em regime público ou privado, mas num regime geral
que ao mesmo tempo em que não negue a condição superior do Estado, proteja e garanta o
direito fundamental das partes privadas envolvidas no acordo administrativo.143 Trata-se,
portanto, de um regime jurídico diferenciado voltado a tutelar paritariamente os interesses
das partes negociantes, sem negar a importância do poder potestativo do Estado,
reservando-o a hipóteses excepcionais amplamente identificadas e justificadas.144
141

Para compreender os conceitos das diversas espécies do gênero acordo administrativo, cf.: KIRKBY,
Mark Bobela-Mota. Contratos sobre o exercício de poderes públicos. O exercício contratualizado do
poder administrativo de decisão unilateral. Coimbra: Coimbra Editora, 2011, p. 279 e ss.
142
É que em virtude do objeto desta dissertação, outro caminho não seria possível sem se descolar do cotejo
pragmático dos acordos diretos no âmbito dos precatórios requisitórios judiciais (essencialmente públicoprivados). A análise do acordo administrativo em seus dois grandes conjuntos, entre pessoas públicas e entre
pessoas públicas e privadas, além de fugir ao objeto deste trabalho, por certo, demandaria um
aprofundamento teórico digno de tese.
143
GARDINI, Gianluca. Azione...Op. cit., p. 17.
144
Este posicionamento é defendido por Vivian Lima López Valle em relação ao reposicionamento das
prerrogativas do contrato administrativo. Para ela: “a desigualdade jurídica própria da teoria tradicional do
contrato administrativo cede lugar à lógica da igualdade assimétrica, com igualdade de posições jurídicas,
mas posições assimétricas em face da autoridade inerente à condição estatal. Na verdade, propõe-se um novo
desenho do contrato administrativo, em que a autoridade não seja uma prerrogativa inerente à posição da
Administração Pública, e, igualmente, na qual o equilíbrio econômico-financeiro não seja direito exclusivo
do contratado”. (VALLE, Vivian Lima López. Contratos administrativos e um novo regime jurídico de
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A proposta de um regime autônomo do acordo administrativo público-privado é
conferir equilíbrio às relações jurídicas dele decorrentes, fomentando a negociação
paritária, em que os interesses das partes sejam juridicamente considerados.
A missão é ampliar a visão do acordo administrativo público-privado procurando
sistematizá-lo a partir de uma realidade que lhe permita ser visto como categoria jurídica
do Direito Administrativo capaz tanto de resolver um conflito quanto de instrumentalizar a
função pública. Com isso, afasta-se das premissas teóricas de que o acordo administrativo
serve puramente para resolver conflitos e se estende a teoria para a autonomização
dogmática do acordo administrativo no Direito Público.
Em suma, a provocação desta dissertação está na identificação da necessidade de
autonomização dos acordos administrativos no Brasil enquanto categoria jurídica distinta
do ato e do contrato administrativos e na consequente apresentação de parâmetros jurídicos
que permitam à comunidade acadêmica brasileira iniciar um debate a respeito de um
regime jurídico autônomo dos acordos administrativos público-privados.145
Naturalmente, não se pode falar em regime autônomo sem se identificar a
natureza jurídica dos acordos administrativos público-privados.
1.2.1

A natureza jurídica dos acordos administrativos público-privados146
Acredita-se que uma importante resposta para a instabilidade jurídico-normativa

dos acordos administrativos público-privados no Brasil esteja na identificação da sua
natureza jurídica enquanto negócio jurídico147. Muitos dos reclamos em relação à
estruturação do acordo administrativo, principalmente quanto aos direitos e às garantias

prerrogativas contratuais na Administração Pública contemporânea: da unilateralidade ao consenso e do
consenso à unilateralidade na relação contratual administrativa. Tese (Doutorado em Direito). 2017. 281 f.
Setor de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p.
201).
145
Embora versando sobre acordos público-privados, algumas das considerações desta dissertação poderão
aproveitar aos acordos interadministrativos ou interorgânicos.
146
De agora em diante a expressão “acordo administrativo público-privado” será sinônima de “acordo
administrativo”.
147
Ressalve-se que o enquadramento dos acordos administrativos públicos-privados na natureza de negócio
jurídico não importa na subordinação do seu regime ao direito privado ou em privatização da ação pública
por intermédio dos acordos. Tal argumento, já ultrapassado pela polarização indevida da ciência do Direito, é
nocivo ao desenvolvimento do regime jurídico administrativo. Concorda-se com José Cretella Júnior, para
quem: “não cabe a nenhum dos ramos da ciência do direito reivindicar, para seu campo, a prioridade de um
dado instituto, quando esse instituto é comum a vários ramos do direito. O conceito dos institutos jurídicos,
in genere, compete à teoria geral do direito”. (CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio jurídico administrativo.
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 164, p. 29-49, fev. 1986, p. 30).

58

das partes, encontram resposta na teoria do negócio jurídico.148 A importância disto está na
conversão do poder potestativo do Estado em obrigação negocial vinculante.149 Por meio
do negócio jurídico, pretende-se que os acordos sejam acomodados dogmaticamente dentro
de um feixe de juridicidade plena em que não se autorize como regra a imposição
unilateral de vontade e o uso indistinto de poderes exorbitantes.
A teoria do negócio jurídico, adaptada para o campo do Direito Público, sem
dúvidas, é complexa, controversa e profunda. Por isso, ressalte-se desde logo não ser a
pretensão deste capítulo revisitar integralmente os mais nebulosos labirintos do negócio
jurídico.150 A intenção é colocar luz em algumas provocações, sem necessariamente trazer
respostas a todos os problemas.
No Direito Administrativo brasileiro a teoria do negócio jurídico foi absorvida
integralmente pelos contratos administrativos. Falar em negócio jurídico administrativo no
Brasil é o mesmo que se referir a contrato administrativo. Isto causou e vem causando
sequelas para o Direito Público, sobretudo quanto ao desenvolvimento da teoria dos
negócios jurídicos no seio da Administração Pública.
Os dois principais nomes brasileiros que se dedicaram ao estudo do negócio
jurídico administrativo são o de José Cretella Júnior151 e Edmir Netto de Araújo152. Para o
148

É como também compreende Juliana Bonacorsi de Palma. Cf.: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Art. 26 da
LINDB. Novo regime jurídico de negociação com a Administração Pública. Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro, Edição Especial: Direito Público na Lei de Introdução às Normas de
Direito Brasileiro – LINDB (Lei nº 13.655/2018), p. 135-169, nov. 2018, p. 159. No mesmo sentido, cf.:
CARNAES, Mariana. Compromisso de ajustamento de conduta e eficiência administrativa. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 110. Gustavo Justino de Oliveira, por sua vez, reconhece a importância da
discussão, mas compreende ser melhor acomodar a natureza dos acordos administrativos no módulo
consensual da Administração Pública e não no negócio jurídico administrativo. (OLIVEIRA, Gustavo
Henrique Justino de. Contrato... Op. cit., p. 247).
149
GARDINI, Gianluca. Azione...Op. cit., p. 15. Falando especificamente sobre os TACs, André Saddy e
Rodrigo Azevedo Greco defendem que, verificando eventual inadimplemento dos termos pelo agente
particular, não poderia a Administração Pública aplicar desde logo a sanção, valendo-se do seu poder de
império, senão buscar um consenso para a melhor consecução do interesse público, dada, segundo os autores,
a natureza negocial do instrumento de acordo administrativo. (SADDY, André; GRECO, Rodrigo Azevedo.
Termo...Op. cit.).
150
O emaranhado de opiniões e posicionamentos é descrito por José Cretella Júnior: “embora a doutrina
italiana esteja de acordo quanto ao conceito do ‘assim chamado’ negócio jurídico de direito público,
enfatizando, na definição, as declarações de vontade ou manifestações volitivas da administração,
complementadas pela expressão produtora de efeitos jurídicos, o desacordo é total - e até contraditório -,
desorientando o estudioso, quando os mesmos autores passam a exemplificar o instituto, dando exemplo, ora
de puros (que eles denominam de meros) atos administrativos, ora de contratos de direito público, ora de
contratos de direito privado, celebrados pelo Estado”. (CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio...Op. cit., p. 45
e 46).
151
CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio...Op. cit. Com base na doutrina italiana, o autor elenca o rol do que
se denomina negócio jurídico administrativo: “a) atos unilaterais, tais como a nomeação, a renúncia, a
aprovação, a autorização e o regulamento, a deliberação; b) contratos de direito público, administrativos, tais
como a concessão de serviço público, a concessão de uso de bem público, a concessão de obra pública, a
concessão de obra pública, ou de direito constitucional, tal como a outorga ou concessão de cidadania ou
contrato de naturalização; c) contratos plurilaterais, como os consórcios intermunicipais, intercomunais e
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primeiro, negócio jurídico administrativo é “a declaração de vontade, na qual o efeito
jurídico pode recair apenas sobre aquele a quem a vontade é dirigida, decorrente da
declaração e enquanto esta seja querida”.153 Assumindo uma postura restrita em relação à
adoção do negócio jurídico pela Administração Pública, José Cretella Júnior delimita que
apenas “nos casos de contratos de direito comum ou contratos de direito civil, regidos por
normas de direito privado, com algumas distorções ou derrogações a favor do Estado,
quando celebra acordos com o particular, é que teremos o denominado negócio jurídico
administrativo”.154 Já para Edmir Netto de Araújo, negócio jurídico administrativo é
compreendido como
O acordo de vontades do qual participa a Administração, a qual, não abdicando
da potestade pública de que é detentora, celebra com o particular determinados
pactos, objetivando o interesse público; ou o acordo de vontades entre entidades
da própria Administração, em qualquer de suas esferas, objetivando a
consecução de fins comuns a essas entidades, de personalidades jurídicas
próprias.155

Tradicionalmente, portanto, negócio jurídico administrativo é concebido pela
doutrina publicista brasileira como expressão da vontade unilateral da Administração
Pública. Em contrariedade à essência negocial do negócio jurídico, no âmbito
administrativo ele representa a forma pela qual a Administração Pública estabelece
relações jurídicas unilaterais e impositivas com os particulares.
Nesse sentido, o principal problema identificado é que a teoria do negócio
jurídico, para ser adjetivada de “administrativa”, foi distorcida pela visão tradicional do
Direito Administrativo, subordinador, impositivo, hierárquico, autoritário e unilateral.156
Em outras palavras, para justificar a existência do contrato administrativo, a doutrina

interprovinciais; d) contratos de direito comum ou de direito civil, quando a administração, descendo de seu
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precisou adaptar enormemente os negócios jurídicos. Tanto é assim que resulta redundante
falar em contrato administrativo e negócio jurídico administrativo.
Não se identifica atualmente outra espécie de negócio jurídico administrativo
além dos contratos administrativos. Isto porque, embora se compreenda o acordo enquanto
negócio jurídico, não há como designá-lo simplesmente negócio jurídico administrativo,
pois inevitavelmente se estaria enquadrando-o na teoria dos contratos administrativos. A
dogmática, tal qual posta na atualidade, impede o surgimento de novas espécies do gênero
negócio jurídico administrativo.
Uma curiosidade desta constatação é a tendência de fuga dos negócios jurídicos
administrativos. É mais conveniente para os estudiosos classificar os acordos
administrativos como atos administrativos bilaterais, por exemplo, correndo todos os riscos
de torná-los meros ramos dependentes de estruturas já consolidadas, do que efetivamente
defendê-los como autônomos perante o Direito Administrativo, dizendo-os espécies do
gênero negócio jurídico.
Desse modo, é relevante começar a se pensar na reestruturação da teoria dos
negócios jurídicos administrativos, que, sem negar condicionantes essenciais do regime
administrativo, se desprenda dos contratos administrativos, permitindo a criação de novos
instrumentos de ação pública que resgatem a essência negocial, comutativa, sinalagmática,
bilateral, paritária e vinculante, própria dos negócios jurídicos.157
A discussão proposta, portanto, parte da gênese para conformar o acordo num
regime que consiga ao mesmo tempo normatizá-lo com suficiência jurídica, sem, contudo,
torná-lo parte integrante de teorias administrativas já consolidadas, como as do ato e do
contrato administrativos. A razão, parece evidente, é justificar a autonomia dos acordos no
regime administrativo brasileiro.
Não há como dizer que os acordos administrativos público-privados são negócios
jurídicos sem demonstrar o enquadramento teórico assumido por eles. Para tanto, será
realizada uma breve incursão na teoria dos negócios jurídicos.
Há três formas distintas de definir os negócios jurídicos: pela vontade (corrente
voluntarista), pelos efeitos jurídicos (corrente objetivista) e pela estrutura (corrente da
157
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autorresponsabilidade). Em cada uma delas o enfoque na definição jurídica é distinto. Pela
corrente voluntarista o enfoque é no surgimento do negócio, isto é, “a vontade como
elemento estrutural do negócio jurídico” 158, podendo ser concebido como “a declaração de
vontade, objetivando produzir efeitos jurídicos, ou mesmo um fim prático tutelado pela
ordem jurídica”.159 Para a corrente objetivista os esforços são concentrados na forma de
atuação, razão pela qual “o negócio seria, em verdade, um instrumento de autonomia
privada, que deferiria ao indivíduo o poder de autorregulamentação de seus interesses”.160
Na terceira e última forma, o negócio não é concebido pela sua gênese, tampouco pela sua
função, mas pelo o que é.161 Segundo esta corrente, “o negócio jurídico, estruturalmente,
pode ser definido ou como categoria, isto é, como fato jurídico abstrato, ou como fato, isto
é, como fato jurídico concreto”.162
A despeito das correntes apresentadas, concorda-se com a definição de negócio
jurídico trazida por Antônio Junqueira de Azevedo, para quem, “negócio jurídico é todo
fato jurídico consistente em declaração de vontade, a que o ordenamento jurídico atribui os
efeitos designados como queridos, respeitados os pressupostos de existência, validade e
eficácia impostos pela norma jurídica que sobre ele incide”.163
Oportuno também o entendimento de Miguel Reale, o qual define negócio
jurídico como “espécie de ato jurídico que, além de se originar de um ato de vontade,
implica a declaração expressa da vontade, instauradora de uma relação entre dois ou mais
sujeitos tendo em vista um objetivo protegido pelo ordenamento jurídico”.164 Mais a frente
o autor especifica a sua compreensão dizendo que “negócio jurídico é o ato jurídico pelo
qual uma ou mais pessoas, em virtude de declaração de vontade, instauram uma relação
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jurídica, cujos efeitos, quanto a elas e às demais, se subordina à vontade declarada, nos
limites consentidos pela lei”.165
Percebe-se, portanto, da teoria geral, que a grande protagonista do negócio
jurídico é a declaração de vontade, verdadeiramente consensual, para a formação de uma
relação jurídica conformadora e vinculante das intenções paritariamente negociadas, com a
consequente produção de efeitos jurídicos. A negociação, o elemento negocial, é requisito
indissociável dos negócios jurídicos.
José Cretella Júnior, a propósito, analisando a doutrina italiana dos negócios
jurídicos administrativos, afirma ser comum também no regime público italiano a
relevância jurídica conferida à manifestação da vontade das partes e à designação de
efeitos jurídicos aos negócios. Assim, há fundamento no Direito comparado para se
defender tais preceitos na teoria brasileira dos negócios jurídicos administrativos, sem que
com isto se esteja a falar de privatização do Direito Público.166
Os negócios jurídicos são concebidos em três grandes planos que condicionam a
sua existência, validade e eficácia.
De um modo geral, sem entrar nos incursos sombrios de cada plano, tem-se a
seguinte lógica: a) para existir, o negócio exige a presença de elementos intrínsecos
(forma, objeto e circunstâncias negociais) e extrínsecos (agente, lugar e tempo); 167 b) para
ser válido, exigem-se os requisitos adjetivadores dos elementos, também classificados em
intrínsecos (declaração de vontade resultante de um processo volitivo, forma livre ou não
defesa em Lei, objeto lícito possível e determinado ou determinável) e extrínsecos (agente
capaz, lugar apropriado, se exigido em Lei, e tempo útil, caso o ordenamento exija
cronologia adequada);168 c) por fim, para revelar-se eficaz, isto é, para produzir efeitos no
mundo jurídico, o negócio precisa respeitar fatores que “são estipulações que
facultativamente se adicionam ao ato para modificar-lhe uma ou algumas de suas
consequências naturais, como a condição, o termo e o modo ou encargo (...), o prazo para
entregar a coisa ou pagar o preço”.169
Ainda que não se encontre correspondência exata no Direito Administrativo sobre
a configuração específica dos planos acima, no regime dos negócios jurídicos
administrativos os planos de existência, validade e eficácia podem ser assim
165
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sugestivamente modulados: a) mantém-se o plano de existência tal qual preordenado na
teoria dos negócios jurídicos; b) modula-se o plano de validade para se exigir que o agente
público seja competente; que a sua vontade tenha correspondência em autorização legal
prévia; que a finalidade do negócio seja pública e objetive a satisfação do conteúdo
normativo da Lei; e que o objeto seja lícito, possível e determinado; c) ajusta-se, por fim, o
plano de eficácia às condicionantes listadas no segundo capítulo desta dissertação como
fatores (denominados de parâmetros) de produção de efeito jurídico do acordo
administrativo.
Assim, é correto concluir que nos planos de existência e validade a natureza de
negócio jurídico dos acordos administrativos se assemelha à tradicional teoria dos negócios
jurídicos administrativos.
Há diversas formas de classificação dos negócios jurídicos na doutrina e as que
mais importam ao presente estudo são as que os distinguem quanto ao número de partes
(uni, bi ou plurilaterais), aos efeitos produzidos (simples ou sinalagmáticos) e às vantagens
percebidas (gratuitos ou onerosos).170
Quanto ao número de partes, os negócios jurídicos podem ser divididos em
“unilaterais (unipessoais e plúrimos), bilaterais (contratos), que podem ser simples e
sinalagmáticos, e finalmente os negócios chamados de plurilaterais (acordos)”.171
Negócio unilateral é aquele em que há uma única parte, não se confundindo esta
com pessoa.172 Segundo José Abreu Filho, “parte não se confunde, realmente, com pessoa.
Num determinado negócio a parte pode estar representada por uma só pessoa ou por várias.
O que importa, (...), é que, se a parte está constituída de várias pessoas, elas devem
expressar um único interesse”.173 Daí se falar em negócio unilateral unipessoal (uma parte
com uma única pessoa) ou plúrimo (uma parte com duas ou mais pessoas).
Os negócios bilaterais são comumente denominados de contratos, por serem estes
a sua expressão máxima. Por meio deles se verificam
Duas ou mais declarações de vontades, com conteúdos diversos e até, muita vez,
opostos, mas que se harmonizam ou se conciliam mutuamente, que se ajustam
uma à outra com as diversas partes de um mesmo objeto, pois se dirigem à
produção de um resultado jurídico unitário, embora tendo para cada um dos
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declarantes, ou grupo de declarantes, significações distintas e até de certo modo
antagônicas.174

Em relação aos efeitos, os negócios jurídicos bilaterais, por sua vez, podem ser
divididos em simples e sinalagmáticos. São simples os negócios em que “somente uma das
partes estaria submissa ao cumprimento de obrigações, nenhuma existindo para o outro
participante da relação jurídica”.175 Sinalagmáticos, por outro lado, são aqueles negócios
em que “na relação jurídica respectiva as partes estariam em pé de igualdade, isto é, ambas
teriam reciprocidade de direitos e obrigações”.176 Segundo José Abreu Filho, “por tais
características é que negócios jurídicos dessa espécie [bilaterais] são batizados de
sinalagmáticos, que pressupõem a igualdade das partes na relação jurídica respectiva.
Neles há aquela interdependência essencial entre as prestações (...)”.177
Há ainda os negócios jurídicos plurilaterais, compreendidos como aqueles
destinados a adotar “decisões comuns em assuntos de interesses coletivo”178, daí a
diferença entre os negócios bilaterais, os quais, em tese, remontariam a um “consenso
alcançado mediante o intercâmbio de duas declarações de vontades congruentes, sendo o
contrato o veículo normal para a criação, modificação ou extinção de relações jurídicas”.179
Por fim, quanto às vantagens auferidas, os negócios podem ser gratuitos ou
onerosos. Gratuitos são os negócios cujas vantagens são exclusivas para apenas uma das
partes e o encargo exclusivo à outra. Onerosos são os negócios jurídicos cujas vantagens e
os encargos são recíprocos.180
Os negócios onerosos subdividem-se ainda em comutativos e aleatórios. Para a
doutrina:
Denominam-se comutativos aqueles em que há uma equivalência entre a
vantagem a ser auferida e o correlato sacrifício sofrido pelas partes na relação
negocial; ao contrário, nos negócios aleatórios, os resultados vantajosos
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esperados pelas partes podem ser desproporcionais aos sacrifícios a que elas se
sujeitaram ou simplesmente não existir.181

Como se pode facilmente denotar, contrato é a espécie mais óbvia e
preponderante de negócio jurídico bilateral (ou plurilateral). Tudo porque, de uma relação
jurídica contratual emanam, pelo menos, duas manifestações de vontade voltadas a
produzir efeitos jurídicos que estabilizem, juridicamente, os interesses das partes,
definindo direitos e obrigações.
Segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves, “sempre, pois, que o negócio
jurídico resultar de um mútuo consenso, de um encontro de duas vontades, estaremos
diante de um contrato”.182 José Cretella Júnior ensina que contrato é “acordo entre partes,
concretizado em normas que passam a reger a vontade dos que as escolheram”.183 Deste
modo, “é ponto pacífico, outrossim, que a expressão “contrato” é absolutamente adequada
para incluir qualquer pacto produtor de efeitos jurídicos (...)”.184
Semelhante aos contratos, o acordo administrativo público-privado é um negócio
jurídico bi ou plurilateral, formado por pelo menos duas manifestações de vontade
produtoras de efeitos jurídicos vinculantes e obrigacionais às partes.
Perde sentido (razão e utilidade prática), por isso, sobretudo em uma realidade
administrativa submetida à legalidade185, a antiga distinção encabeçada por Hely Lopes
Meirelles para distinguir convênios (acordos) de contratos186, dizendo-os distintos porque
181
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nos primeiros os interesses (as declarações de vontades) seriam confluentes e nos segundos
necessariamente divergentes.187
Como se sabe, toda relação administrativa público-privada tem como
condicionante o princípio da legalidade, mais precisamente o conteúdo normativo da Lei.
Assim, negociações travadas entre Administração e particular jamais poderão ultrapassar o
limite da finalidade legal, sob pena de se caracterizarem ofensivas ao princípio da
legalidade e à própria essência finalística do Estado de tutelar os direitos fundamentais.
Desta compreensão lógica decorre o raciocínio segundo o qual todo interesse divergente
iniciado em uma negociação, para satisfazer a finalidade legal, deverá necessariamente
tornar-se comum, convergente. Às partes, numa relação administrativa, compete o dever de
encontrar um denominador comum, um interesse convergente, que harmonize suas
intenções.
No acordo administrativo a intenção comum deve ser o cumprimento da Lei.
Portanto, embora possa haver interesses divergentes em relação às vontades das partes, o
interesse final extraído da negociação necessariamente deverá ser convergente e voltado a
satisfazer o conteúdo da Lei. Isto não exclui, todavia, a existência de vontades
contrapostas, pois justamente a função principal do acordo, por meio da sua negociação
prévia, é encontrar um denominador comum – uma convergência – entre as vontades. Com
a palavra, Antônio Junqueira de Azevedo:
Ao falarmos, portanto, em declaração de vontade, estamos utilizando esta
expressão como uma espécie de manifestação de vontade que socialmente é vista
como destinada a produzir efeitos jurídicos. A declaração é, do ponto de vista
social, o que o negócio é, do ponto de vista jurídico, ou seja, a declaração tende a
coincidir com o negócio na medida em que a visão jurídica corresponde à visão
social. O ordenamento jurídico procura tomar a declaração de vontade como
hipótese normativa (hipótese legal) dessa espécie de fato jurídico, que é o
negócio jurídico. Por isso mesmo, num contrato, por exemplo, não há, como às
vezes se diz, duas ou mais declarações de vontade; há nele, mais de uma vontade
e mais de uma manifestação de vontade, mas essas manifestações unificam-se a
visão social de uma só declaração, que juridicamente será um só fato jurídico. 188

Dessa forma, todo negócio, ainda que contratual, se tornaria, ao final de uma
negociação público-privada, um acordo administrativo, pois de interesses divergentes as
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“Convênio é acordo...Op. cit., p. 521).
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AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Op. cit., p. 18.
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partes chegariam a interesses convergentes. Inapropriado, portanto, usar o critério dos
interesses para distinguir acordo de contrato. Como ensina Alexandra Leitão:
A colaboração contratual pressupõe a existência de duas ou mais vontades livres,
bem como reciprocidade e repartição de responsabilidades. Este último aspecto é
fundamental, mesmo entre entidades públicas, ao contrário do que foi defendido
pela doutrina italiana do século passado, segundo a qual nas relações entre
pessoas colectivas públicas não faria sentido utilizar a figura do contrato porque
não seria necessário dar carácter vinculante a essas relações, atendendo à
natureza pública dos interesses subjacentes. Não existiram, segundo esses
Autores, interesses contrapostos, pelo que tudo seria regulado amigavelmente.
Esta posição, obviamente ultrapassada, foi criticada posteriormente por grande
parte da doutrina, quer porque os interesses públicos são, muitas vezes,
contrapostos, quer porque são necessárias sólidas relações jurídicas para permitir
efectivar a responsabilidade das partes, o que é tanto mais importante quanto
estão em causa dinheiros públicos.189

Outro ponto que desmistifica a distinção acima é o fato de que, sejam vontades
confluentes ou divergentes, ambos os instrumentos formalizam obrigações, não perdendo o
acordo força vinculativa porque decorrente de interesses supostamente comuns. Tal pode
ser depreendido da doutrina de Edmir Netto de Araújo, quando afirma:
(...) só são negócios jurídicos públicos aqueles em que, possuindo mais de uma
declaração unitária de vontade, produzam-se efeitos ex voluntae, antes
inexistentes, e não são somente os contratos (vontades opostas e reciprocidade de
obrigações), pois o acordo de vontades, resultando numa síntese, a produzir
efeitos ex voluntae e não ex lege, antes inexistentes, também pode obrigar (e até
com boa razão) as vontades paralelas, objetivando a consecução de um fim
190
comum, como certos atos complexos.

Aproveitando o ensejo deste raciocínio de vinculação adstrita dos termos do
acordo administrativo ao conteúdo da Lei, dois são os pontos de interseção entre a
modulação teórica dos negócios jurídicos dos acordos administrativos e dos contratos
administrativos: ausência de autonomia plena da vontade do agente público e vinculação
finalística do negócio ao conteúdo da Lei. Afinal, seria também contraditório e equivocado
imaginar que no negócio jurídico dos acordos administrativos vigoraria plena liberdade
avessa à essência transindividual do Estado, enquanto responsável último pela condução
dos assuntos coletivos.191
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LEITÃO, Alexandra. Contratos interadministrativos. Coimbra: Almedina, 2011, p. 94.
ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 204 e 205.
191
De acordo com Floriano de Azevedo Marques Neto, defender a contratualização da ação pública sob o
fundamento distinto do tradicional negócio jurídico administrativo não importa “dizer que os contratos
firmados pela Administração Pública não mereçam tratamento legal distinto do Direito Civil. O fato de haver
um núcleo de dispositivos do Código Civil que (por corresponderem ao contrato como instituição da teoria
190
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Assim, não há espaço na teoria dos acordos administrativos, como não há em
qualquer outra relacionada à Administração Pública, para se falar em interesse egoístico ou
liberdade negocial plena. Ao passo que no mundo privado a relação jurídica constituída por
um negócio jurídico é substanciada pela vontade enquanto impulso livre do homem192, no
Direito Público esta vontade se converte em conteúdo normativo vinculado à competência
funcional do agente público.193 Significa dizer, a vontade privada é produto pleno da
liberdade consciente do homem ao passo que a vontade pública é fruto direto do conteúdo
legal e da função pública exercida pelo agente, enquanto peça humana componente da
Administração Pública.194
Tal pensamento, razoável até aqui, pode caminhar para justificar feições rígidas e
comportamentos enrijecidos da Administração Pública. Pela premissa de que o agente
público não possui vontade autônoma, mas meramente executa o conteúdo da Lei, autores
vários justificam a inexistência de capacidade negocial do Estado lançando mão da
supremacia e da indisponibilidade do interesse público.195
Foi justamente este mal que acometeu a teoria dos negócios jurídicos
administrativos. Por ser ela expressão máxima do contrato administrativo, guarda em sua
geral do Direito e não apenas do Direito Privado) são aplicáveis também aos contratos administrativos não
elide que o Direito Público contenha regras específicas, seja para assegurar o exercício das funções públicas
dependentes do ajuste seja para conferir proteção ao particular contra a exorbitância do uso da autoridade.
Contudo, essas regras deverão corresponder em cada distinta modalidade de contrato ao quanto necessário
para adaptar o regime obrigacional às peculiaridades da ação estatal”. (MARQUES NETO, Floriano de
Azevedo. Do contrato...Op. cit., p. 79).
192
ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 22.
193
Tal é confirmado por Guido Zanobini, cujo ensinamento é assim citado: “os indivíduos, e em geral, os
sujeitos do direito privado, em homenagem à sua personalidade e autonomia, devem necessariamente gozar
de uma esfera de liberdade, na qual podem se mover com independência plena na escolha de seus fins e dos
meios adequados para alcançá-los. Tal liberdade e autonomia não são admitidas no Estado em razão da lei: a
lei não representa por isso uma vontade externa, mas constitui a sua vontade própria. Como para os sujeitos
estranhos os fins são determinados por suas vontades respectivas, para o Estado esses são estabelecidos pelo
poder que é órgão da sua vontade: o poder legislativo”. (ZANOBINI, Guido. Corso di Diritto
Amministrativo. V. I. 5 ªed. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1947, p. 24).
194
“Ocorre que enquanto o particular manifesta e declara a vontade imbuído da realização de seus interesses,
que, em tese, são privados, o administrador público o faz em decorrência do interesse público, adstrito
rigidamente ao princípio da legalidade e às regras de competência, pois não pode se afastar dos mandamentos
da lei e das exigências do bem estar comum e do interesse público, sob pena de responsabilidade e nulidade
dos atos ou contratos. Bem adverte Lopes Meirelles que, ‘na Administração Pública não há liberdade nem
vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na
Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza’. (...). O processo volitivo interno do agente,
no exercício de suas funções, resume-se em querer obedecer aos ditames da Administração para realizar o
interesse público. Com algo que não se relacione com suas funções, não estará agindo como agente público
(embora possa até ser responsabilizado por isso em certos casos) e, ao declarar formalmente a vontade do
Estado será em nome deste que estará agindo, e não no próprio interesse.” (ARAÚJO, Edmir Netto de. Do
negócio...Op. cit., p. 26).
195
Neste propósito, ainda que sem se valer dos princípios cânones do Direito Administrativo, José Cretella
Júnior afirma que: “sendo o negócio jurídico informado sempre pela declaração de vontade, difícil é levar
essa contribuição do direito civil para o campo do direito administrativo, porque os institutos desta disciplina
são informados pelo elemento finalidade”. (CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio...Op. cit., p. 47).
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essência a justificação da potestade pública por meio da subversão da bilateralidade e do
sinalagmatismo. Criaram-se mutações jurídicas, ditas exorbitantes, para manter o controle
do negócio jurídico nas mãos do Estado. A manifestação de vontade tornou-se meramente
formal, vazia de conteúdo jurídico, desconsiderando o caráter substancial do querer das
partes, e a produção dos efeitos jurídicos foi “selecionada” para privilegiar a
Administração em detrimento dos interesses privados. Ao invés da estabilidade e da
segurança jurídica, privilegiou-se a mutabilidade pela previsão de alteração unilateral do
negócio jurídico.
O pensamento aqui defendido, entretanto, é completamente o oposto. Justamente
porque há autorização legal permitindo o uso dos acordos pela Administração Pública é
que se comprova existir capacidade negocial do agente público. Ao autorizar a celebração
de acordos administrativos o legislador estabeleceu permissão explícita, oportunizando a
abertura de um campo negocial, para que os agentes públicos e privados possam encontrar,
dentro da realidade própria do caso concreto, e sem desfocar da finalidade pública, a
melhor saída jurídica para a satisfação da Lei.
Não é porque a vontade do agente público é vinculada ao conteúdo da Lei que ela
não pode ser valorada no caso concreto, dentro de um espectro negocial. Dentro dos limites
da finalidade legal, exceto nos casos de vinculação plena196, no regime jurídico dos
acordos administrativos a Administração deverá ser livre para pactuar a melhor forma de
atingir o interesse coletivo.197 É como entende Alexandre Santos de Aragão:
O nosso entendimento diante da controvérsia é de que não se pode olvidar que as
leis não são as únicas fontes de direitos e de obrigações. O ordenamento jurídico
deixa espaço livre de autonomia para os sujeitos jurídicos estabelecerem
voluntariamente vínculos entre si, com obrigações oriundas, não da lei, mas do
acordo de vontades. Ora, não parece adequado sustentar que essa faculdade
negocial jusgenética deixe de existir tout court quando uma das partes for o
Estado. Em primeiro lugar, como o acordo pressupõe a adesão voluntária do
privado, não há invasão da esfera jurídica individual, que pressuporia lei; e em
segundo lugar, em sendo assim, não há razão para se retirar do Estado o acordo
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GARDINI, Gianluca. Azione...Op. cit., p. 17. Conforme aduz o citado autor, não há como se falar em
acordo administrativo diante de um ato vinculado porque os efeitos deste decorrem diretamente da Lei e não
da vontade das partes. (Idem).
197
“Seguindo esta linha de raciocínio, quando o Estado participa de relações contratuais privadas ou se vale
de outros meios consensuais, não se pode sustentar que tenha ocorrido a disponibilidade do interesse público,
que este tenha sido colocado em segundo plano, ou tenha sido inferiorizado. A utilização de forma contratual
privada pode, justamente, estar a significar uma mais eficiente e adequada busca do interesse público. Se
assim é nos contratos privados, com mais razão o mesmo se verifica nos contratos administrativos, que,
sujeitos a regime de Direito Público, destinam-se direta e especificamente ao atendimento do interesse
público.” (NETTO, Luísa Cristina Pinto e. Op. cit.).
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de vontades como um instrumento que, a par da lei, também se presta à
198
realização dos interesses públicos.

O arremate fica com Edmir Netto de Araújo:
E, como já afirmamos no item anterior, ao criticar a posição de Cretella Jr., é
claro que o Estado pode exprimir vontade negocial, como pessoa jurídica que é,
mesmo que essa vontade seja decorrente do que a lei determina ou permite, e
seja vinculada ao interesse público, pois o interesse, vinculado ou não, é apenas
móvel da declaração de vontade, e não a própria declaração. É claro que as
declarações negociais do Estado, em conjunto com as de outras pessoas e
entidade (no contrato, p. ex.), criam uma relação jurídica nova, antes
199
inexistente.

Na doutrina das espécies de acordo administrativo, em estudo dedicado ao TAC,
Geisa de Assis Rodrigues comunga da compreensão do Ajustamento de Conduta enquanto
negócio jurídico.200 Segundo a autora:
O ajustamento de conduta, sob qualquer prisma que se analise, tem a essência de
um negócio jurídico. O primeiro aspecto a ser considerado é a fundamental
manifestação de vontade para sua celebração, tanto por parte do obrigado quanto
por parte do órgão público (...). Embora os efeitos mais importantes deste
198

ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade...Op. cit., p. 300. Rodrigo Bracet Miragaya confirma
este entendimento ao dizer: “a existência de um regime estatutário não impede que a Administração Pública
se valha das normas que lhe conferem poderes apenas quando lhe convier, podendo abdicar deles no
instrumento negocial quando entender que não se revelam eficientes num determinado caso”. (MIRAGAYA,
Rodrigo Bracet. Os meios...Op. cit., p. 18). Na sequência o autor completa que “no Brasil, costuma-se
apontar duas restrições para o uso de acordos em substituição: quando a lei expressamente vedar o recurso à
consensualidade, ou quando a competência for vinculada (quando não houver espaço para transações) – o que
pressupõe que o espaço natural do acordo sejam as competências discricionárias. A conclusão soa lógica: o
recurso ao acordo não pode servir para que a Administração Pública fuja ao que a lei lhe impôs”. (Ibidem, p.
142 e 143).
199
ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 203 e 204.
200
Tratando dos acordos substitutivos, Floriano de Azevedo Marques Neto e Rafael Véras de Freitas
manifestaram breve opinião a respeito de sua natureza jurídica, dizendo serem negócio jurídico processual e
negando suas acomodações nas teorias do ato e do contrato administrativos. A linha de argumentação dos
mencionados autores é bastante próxima da seguida nesta dissertação, embora aqui tratada de modo mais
abrangente. Ademais, serve para comprovar não ser o autor deste trabalho uma voz solitária dentro da
doutrina a defender a natureza dos acordos administrativos como negócios jurídicos. Veja-se: “a partir desse
dispositivo, é de se investigar a natureza jurídica dessa espécie de acordo. Dois entendimentos serão,
possivelmente, confrontados. O primeiro deles, de que se trataria de uma transação privada, prevista no artigo
840 do Código Civil. O segundo, de que se trataria de um contrato administrativo típico. Tais entendimentos
não nos parecem os melhores. A natureza de negócio jurídico privado não se coadunaria com um instrumento
que veicula a substituição do exercício do poder extroverso por uma entidade com personalidade jurídica de
direito público. Do mesmo modo, o ainda vigente regime jurídico único dos contratos administrativos, com
as exorbitâncias que lhe são salientes, mostra-se incompatível com a natureza negocial dos acordos
substitutivos. Temos que os acordos substitutivos têm natureza jurídica de negócio jurídico processual. Não
do ato administrativo de outrora, pautado pela unilateralidade e pela imperatividade. Mas de um negócio
processualizado, permeado pelo consenso, que deve ser praticado com base em juízos pragmáticos e
prospectivos, nos termos do que dispõe o artigo 20 da própria Lei 13.655/2018”. (MARQUES NETO,
Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. A Lei 13.655/2018 e os novos paradigmas para os
acordos substitutivos. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-mai-11/opiniao-lindb-paradigmasacordos-substitutivos. Acesso em 17 de agosto de 2018).
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negócio jurídico estejam previstos na lei, assim como seu campo de atuação e
sua eficácia executiva, a declaração de vontade, ínsita ao ajustamento de
conduta, tornará específica a forma de incidência da norma no caso concreto,
vinculando os pactuantes aos efeitos expressos no ajuste. Por outro lado, há uma
nítida “visão social” de que nessa hipótese especial possam as partes, respeitados
os pressupostos de existência, validade e eficácia, ter uma margem para exercer a
sua declaração de vontade e determinar a forma do ajustamento à conduta
201
legalmente exigida.

Todavia,

de

maneira

contraditória,

respaldada

no

argumento

da

transindividualidade do direito tutelado pelo TAC, a autora não admite a existência de
direitos e obrigações recíprocos202, com a previsão de um inédito rol de deveres
vinculativos à Administração Pública203, tampouco que haja valoração negocial das partes
a respeito do conteúdo do acordo, estando, por isso, inexistente a discricionariedade na
fixação das cláusulas do Ajustamento de Conduta.204 Além disso, a autora assevera a
incompatibilidade entre TAC e contrato porque naquele, teoricamente, não existiria
conteúdo patrimonial justificador exclusivo da existência do segundo.205
Alguns pontos desta reflexão merecem contraposição:
A) Os contratos não se limitam a um ajuste patrimonial e econômico, com
contraprestação pecuniária.
A função primordial do contrato é a formalização da vontade das partes (de uma
negociação) por meio da previsão dos direitos e das obrigações, além da especificação do
objeto negociado e das demais condições de vigência e execução do pacto.206 Existem no
ordenamento diversos contratos sem a necessária correspondência econômica, a exemplo
do contrato de cessão gratuita de uso de imagem e do comodato.
B) A negociação, como se tem insistido em dizer neste trabalho, é requisito
indissociável do negócio jurídico bilateral, e, consequentemente, do acordo administrativo
público-privado.
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RODRIGUES, Geisa de Assis. Ação civil pública e termo de ajustamento de conduta: teoria e prática.
Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 151.
202
Ibidem, p. 149.
203
Ibidem, p. 157.
204
Ibidem, p. 154.
205
Ibidem, p. 148.
206
Nas sempre lúcidas lições de Odete Medauar, é preciso deixar de lado “a concepção restrita de contrato,
vigente no século XIX, centrada na autonomia da vontade, na igualdade absoluta entre as partes e na
imutabilidade da vontade inicial das mesmas. Se for retomada a ideia básica de contrato, predominante na
Grécia clássica e no direito romano mais antigo, centrada no “intercâmbio de bens e prestações”, regido pelo
direito, pode-se cogitar de um módulo contratual formado por vários tipos de contrato, com regimes jurídicos
diversos”. (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 18ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2014, p. 245 e 246).
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Reputa-se ineficaz e, portanto, sem qualquer efeito jurídico um negócio jurídico
cujo consenso e a efetiva negociação dos interesses das partes não estejam presentes. O
argumento da transindividualidade do direito tutelado pelo TAC não é suficiente para
afastar do negócio jurídico o seu sentido consensual.207 Há nesta ponderação clara
confusão entre negociação e disponibilidade de direito.
Vale a pena reforçar que no acordo administrativo a negociação sobre os
interesses das partes deverá se dar nos estritos termos do conteúdo legal, ou seja, inexiste
liberalidade plena das partes. Ademais, não é porque responsável última pela tutela do
direito difuso que a Administração Pública não possa realizar concessões ou condicionar
temporariamente o exercício do seu direito potestativo.
Compreende-se ser absolutamente consentâneo com a finalidade pública e com o
interesse coletivo que a parte pública negocie com a parte privada, num TAC, por
exemplo, que diante do descumprimento de cláusulas do Ajustamento, nas condições
ajustadas, a opção imediata do Poder Público não será a abertura de procedimento
sancionatório com a extinção sumária dos compromissos pactuados, prevendo-se
alternativas mais eficientes para a solução do inadimplemento que permitam a
reestruturação executiva dos termos do acordo.
C) A existência de uma bilateralidade que acomode no termo do acordo efeito
jurídico reciprocamente vinculante às partes não acaba na existência de duas manifestações
de vontade, tampouco é sinônimo de desvirtuamento da Lei ou de abertura para previsões
de obrigações desmedidas à Administração Pública que limitem o exercício da função
pública.
O sentido de bilateralidade do acordo é para que haja um equilíbrio jurídico
necessário entre as partes, de modo que as responsabilidades do agente público sejam
também condicionadas no acordo como obrigação negocial do sujeito público.208
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A rigor, fosse este argumento levado a efeito de verdade, pela natureza difusa do direito objeto do TAC,
sequer se poderia admitir a via do Ajustamento de Conduta pelo canal deliberativo ínfimo que nela
inevitavelmente existe. Do contrário, inadmitindo qualquer exercício negocial, limitando-se a afirmar que o
Termo não pode ser imposto, mas consentido, assuma-se de vez que o instrumento não passa de substitutivo
de sanção porque by pass (corta caminho) do processo administrativo sancionador e, por isto, mais eficiente a
cobrar autoritariamente o cumprimento da Lei, sem a necessária e indisponível observância do direito
fundamental do agente privado ao devido processo legal. É mais produtivo aos acomodados e menos
desgastante aos insatisfeitos.
208
Não é incomum o diagnóstico de baixa efetividade dos acordos substitutivos de sanção em virtude da falta
de compromisso do agente público em cumprir com o seu papel fiscalizador do pacto. Apesar disto, os
órgãos de controle ficam sem um parâmetro para avaliar com exatidão os papéis que competiam ao Poder
Público na avença. A bilateralidade visa acabar com esta penumbra, oportunizando transparência às
obrigações assumidas pelos sujeitos compromissários.
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Além disso, a bilateralidade serve para fixar limites obrigacionais ao exercício
unilateral e potestativo da Administração Pública, protegendo os direitos do agente privado
contra ingerências desproporcionalmente impositivas do Poder Público que afetem o futuro
da boa execução do acordo administrativo.
Desta forma, verifica-se da doutrina mencionada a comprovação do que aqui se
defende: por conta da inexistência de um regime jurídico autônomo que preveja os sentidos
de consenso, negociação e paridade, os acordos administrativos têm sido erroneamente
adaptados ao tradicional regime jurídico administrativo impositivo, autoritário e unilateral.
Os acordos administrativos enquanto negócios jurídicos precisam ser expressão da
vontade negocial das partes pública e privada, e não exclusivamente da parte pública.209
Daí a necessidade de uma estrutura jurídica que acomode com paridade os direitos e as
obrigações dos sujeitos, não esquecendo o papel fundamental do Estado de provedor das
necessidades públicas.210
O primeiro passo é defender que a vontade das partes seja substancialmente
relevada, isto é, seja efetivamente levada em consideração para a formação do negócio
jurídico.211 O grande desafio dos acordos administrativos no Brasil é compatibilizar
juridicamente vontades públicas e privadas dentro de um regime jurídico que não seja
usurpador de interesses, mas que também não permita aos atores se desviarem da natureza
pública (impessoal) da negociação.212 A solução passa pela parametrização teóriconormativa do consenso como requisito de eficácia do negócio jurídico (acordo
administrativo).
Deste modo, o segundo passo é a implementação do sinalagmatismo nos negócios
jurídicos aos acordos administrativos público-privados, prevendo expressamente a simetria
paritária negocial entre a Administração Pública e o cidadão privado. Não parece correto
imaginar que a relação jurídica negocial autorizada pelo legislador por meio do acordo,
simplesmente porque tendo a Administração Pública como parte, não deva respeitar os
209

GAROFANO, Rafael Roque. A consensualidade dos contratos administrativos: do regime estatutário
para a parceria contratual. Dissertação (Mestrado em Direito). 2014. 377 f. Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 105.
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MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato...Op. cit., p. 79 e 80.
211
Ainda que falando sobre um tipo específico de acordo administrativo público-privado, André Saddy e
Rodrigo Azevedo Greco afirmam: “por essas razões, as agências reguladoras devem levar em consideração
não apenas o interesse público que poderia ser atingido com a celebração do TAC, mas também o interesse
do agente (convergência de interesses) e, especialmente, a responsabilidade a que estão sujeitos os seus
administradores. O agente deve desejar de fato celebrar o TAC, em vez de preferir a via litigiosa
(administrativa e judicial), do contrário, o regulamento do TAC corre o risco de se tornar “letra morta””.
(SADDY, André; GRECO, Rodrigo Azevedo. Termo...Op. cit.).
212
NEVES, Cleuler Barbosa das; FILHO, Marcílio da Silva Ferreira. Op. cit.
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direitos fundamentais dos cidadãos acordantes. Ou seja, que a natureza jurídica do acordo
administrativo enquanto negócio jurídico possa ser flexibilizada pela submissão do acordo
ao regime jurídico administrativo.
O terceiro passo é o estabelecimento de segurança, estabilidade, confiança e boafé como regras das relações jurídicas negociais, com o condicionamento da potestade
pública aos momentos objetivos previstos em Lei.
Acordo administrativo, nesse sentido, é negócio jurídico bilateral, sinalagmático e
comutativo, de autovinculação convencional.213 Logo, assume inequívoca feição
contratual, sendo por deveras contraditório dizer-lhe negócio jurídico bilateral sem que
assuma o seu caráter contratual.214
Conforme ensina Luciano Parejo Alfonso, o acordo administrativo, por ele
erroneamente designado ato administrativo, conforme abaixo se demonstrará, “é um
negócio jurídico contratual e uma forma alternativa de desenvolvimento de atividade
administrativa unilateral”.215 Da mesma forma, Massimo Severo Giannini argumenta ser
“inútil dizer que quando estes acordos disciplinam prestações recíprocas de caráter
patrimonial, são constitutivos de obrigações e são, portanto, contratos”.216
Para a atualizada e oportuna doutrina de Floriano de Azevedo Marques Neto, a
mais importante vantagem do instituto do contrato é a possibilidade de se “dispor de
normas específicas, vinculantes entre as partes numa dada relação específica. Normas,
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SCHWIND, Rafael Wallbach. O Estado...Op. cit., p. 137.
SCIULLO, Girolamo. Teoria...Op. cit., p. 39. O sentido de contrato pretendido é o acordo de vontades
voltado a produzir efeitos jurídicos, sem qualquer atributo ou qualitativo. Conforme se compreende, o
instituto do contrato pertence à Teoria Geral do Direito, não sendo exclusividade de qualquer ramo do
Direito. É como diz Edmir Netto de Araújo: o contrato “não se situa em qualquer dos ramos ou disciplinas
em que se divide a ciência do Direito público ou privado (...). Na verdade, é noção da Teoria Geral do
Direito, e mais exatamente uma categoria jurídica”. (ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p.
119-120). Posição contrária é defendida por Gustavo Justino de Oliveira, cuja doutrina, embora versando a
respeito de acordos interadministrativos (contratos de gestão), assim se manifesta: “tendo por referência a
definição de contrato prevista no Código Civil Italiano (o código brasileiro não o define), o acordo é um dos
requisitos ou momentos do contrato: ‘o contrato é um acordo de duas ou mais partes para constituir, regular
ou extinguir entre eles uma relação jurídica patrimonial’ (art. 1.321). (...). Isso bastaria para afirmar que os
termos acordo e contrato têm significados distintos; o primeiro, tendo mais amplitude que o segundo”.
(OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato... Op. cit., p. 248 e 249).
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ALFONSO, Luciano Parejo. Los Actos Administrativos Consensuales en el Derecho Español. A&C ‐
Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 3, n. 13, jul. / set. 2003. Tradução
livre. No original: “es un negocio jurídico de carácter contractual y una forma alternativa de desarrollo de la
actividad administrativa unilateral.”
216
GIANNINI, Massimo Severo. El Poder Publico…Op. cit., p. 152. Tradução livre. No original: “inutil
decir que cuando estos acuerdos prevén evidentes prestaciones recíprocas de carácter patrimonial, son
constitutivos de obligaciones y son, por tanto, contratos.”
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estas, presume-se, melhor amoldadas para aquela situação concreta, adequadas à
consecução de objetivos específicos”.217
No Direito estrangeiro218, mais precisamente no ordenamento jurídico italiano,
país em que o acordo administrativo é já bastante sedimentado, a realidade dos acordos é
de compatibilidade contratual. Girolamo Sciullo leciona que “entre acordo e contrato não
há diferença de gênero, no máximo o primeiro é espécie do segundo”.219
A Itália é considerada um dos principais berços da “Administração por
acordos”

220

, tendo vigente em seu ordenamento, desde 1990, a Lei n. 241 de 1990,

conhecida como Lei de procedimento221, cujo art. 11.1 prevê expressamente a
possibilidade de a Administração Pública, visando ao atendimento mais eficiente do
interesse público, firmar acordos administrativos com as partes interessadas para
determinar o conteúdo discricionário da decisão administrativa final.222 Os aspectos
consensual, dialético e negocial dos acordos são bastante evidentes e reforçados no regime
italiano.223
A demonstração inequívoca da feição contratual do acordo administrativo italiano
está no art. 11.2 da comentada Lei, segundo o qual, serão aplicados aos acordos, salvo
disposição expressa em contrário, os princípios do Código Civil em matéria de obrigações
e contratos.224 Quanto a isto, Girolamo Sciullo explica que por meio da Lei n. 214 de 1990
217

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato...Op. cit., p. 78.
Para compreensão do regime de acordos em outros ordenamentos estrangeiros, principalmente italiano,
alemão e espanhol, cf.: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato...Op. cit.; ALFONSO, Luciano
Parejo. Los Actos...Op. cit.; SOUZA, Luciane Moessa de. Meios consensuais de solução de conflitos
envolvendo entes públicos e a mediação de conflitos coletivos. Tese (Doutorado em Direito). 2010. 607 f.
Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis.
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SCIULLO, Girolamo. Teoria...Op. cit., p. 40.
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OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato...Op. cit., p. 119.
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Massimo Basilavecchia assevera haver um valor cultural na Lei n. 214 de 1990. (BASILAVECCHIA,
Massimo. Autorità...Op. cit., p. 25).
222
No original: “1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’articolo 10,
l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.” Disponível em:
http://www.handylex.org/stato/l070890.shtml. Acesso em 21 de setembro de 2017.
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Segundo o art. 11.1-bis do mesmo diploma legal, a autoridade criará um calendário para se reunir com o
destinatário do acordo. No original: “1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1,
il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.” Disponível em:
http://www.handylex.org/stato/l070890.shtml. Acesso em 21 de setembro de 2017.
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Disponível
em:
http://www.handylex.org/stato/l070890.shtml. Acesso em 21 de setembro de 2017. De acordo com Girolamo
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o princípio da contratualidade na Itália foi erigido a princípio geral da ação administrativa,
ao lado da publicidade e da motivação.225
Nada obstante, o regime italiano de acordos administrativos não parece tão aberto
quanto se propaga. Embora bastante evoluído em aspectos dogmático-normativos, denotase um ranço hierarquizante e assimétrico entre as partes pública e privada, na medida em
que o legislador permitiu, no art. 11.4 da citada Lei n. 241 de 1990, a retirada unilateral da
Administração Pública do acordo por motivo de interesse público. A abertura e a
generalidade desta previsão legal revelam haver uma forte reserva de autoridade no direito
italiano em matéria de acordos, na medida em que, pela interpretação objetiva do
dispositivo, sempre que se entender haver prejuízo para o interesse público (mesmo os
mais vagos e imprecisos), poderá a Administração encerrar o acordo e resolvê-lo por
perdas e danos.
Esse tema será visto com mais detalhes adiante, por ora é preciso atenção da
doutrina brasileira para não cometer o mesmo equívoco da Lei italiana ao prever, de
maneira tão aberta e incondicionada, o exercício de direito potestativo à Administração
Pública, parte de um acordo. Tal medida poderá causar sequelas graves na negociação e
também na confiança relacional das partes, com riscos à segurança, estabilidade e
legitimidade do acordo administrativo.226
A essência contratual dos acordos administrativos também está presente no
ordenamento jurídico alemão, responsável por inspirar a criação da citada Lei de
procedimento italiana.227 A Lei de procedimento administrativo (VwVfG) alemã de 01 de
janeiro de 1977 dispõe e autoriza, por meio do seu §54, que a Administração Pública
poderá
Através de contrato, constituir-se, modificar-se ou extinguir-se uma relação
jurídica no âmbito do direito público, salvo quando outra coisa resultar de
disposições legais. Em particular, a autoridade, em vez de emitir um ato
administrativo, pode celebrar um contrato de direito público com aquele que, de
outro modo, seria o destinatário do ato administrativo.228

Sciullo a dedução óbvia disto seria a natureza jurídica privatista dos acordos administrativos italianos.
(SCIULLO, Girolamo. Teoria...Op. cit., p. 40). Cf.: PATTI, Loredana. Op. cit., p. 35.
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SCIULLO, Girolamo. Teoria...Op. cit., p. 36.
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Há na própria doutrina italiana quem defenda a incompatibilidade entre o exercício de poderes
administrativos com a essência negocial dos acordos administrativos, condenando o uso de prerrogativas
unilaterais pelo Poder Público. Cf.: PATTI, Loredana. Op. cit., p. 52 a 55.
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Ibidem, p. 35 e 36.
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CORREIA, Jorge Alves; ISENBERG, Andreas. Lei Alemã de Procedimento Administrativo. Guia de
leituras e anotações. Coimbra: Almedina, 2016, p. 73.
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No Direito alemão, os acordos administrativos são denominados de “contratos
públicos”.229 O citado §54 é o dispositivo-chave dos contratos públicos alemães. É ele
quem orquestra todas as demais normas referentes aos acordos administrativos na
Alemanha. O §54, segundo se compreende, é dividido em dois momentos: a) concessão de
efeito jurídico ao contrato (constituir, modificar ou extinguir relações jurídicas); e b)
autorização expressa para a sua utilização em caráter alternativo (e não preferencial) ao ato
administrativo. O contrato público alemão é, assim, um instrumento alternativo à
necessária utilização do ato administrativo. Sempre que for possível expedir um ato, não
havendo vedação legal expressa, poderá o gestor valer-se do contrato.230
Após o cotejo da Lei de procedimento administrativo alemã, uma fundamental
observação a ser feita é a de que no ordenamento alemão não há contrato de transação sem
concessões mútuas. Trata-se, pois, de uma conditio sine qua non da transação.231 Ademais,
verifica-se uma relação direta entre o contrato público e o direito privado, tornando-o
passível de ser enquadrado na dinâmica do negócio jurídico.232
No regime dos acordos administrativos alemães, embora haja também uma
reserva de interesse público, como no ordenamento italiano, a modificação dos termos do
contrato (acordo) não advém unicamente de ato unilateral da Administração, fato que
reforça o aspecto negocial do contrato. Tanto o público quanto o privado poderão sugerir
alterações das cláusulas inicialmente pactuadas.233
Por fim, um exemplo do direito alemão a ser pensado para o regime brasileiro está
presente na plena juridicidade dos acordos administrativos. O §61 (1) da citada Lei de
procedimento alemã revela a plena juridicidade do contrato público, ao afirmar
expressamente a sujeição de qualquer parte (pública ou privada) à execução imediata das
obrigações acordadas. Isto revela uma paridade jurídica mínima entre a Administração e o
229

Por todos, cf.: SCHMIDT-ASSMANN, John Eberhard. Op. cit., p. 325 e ss; MAURER, Harmut. Direito
administrativo geral. Trad. Luís Afonso Heck. 14ª ed. Barueri: Manole, 2006, p. 408 e ss.
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PATTI, Loredana. Op. cit., p. 35 e 36.
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Tal pode ser denotado da leitura do §55 do referido diploma legal que diz: “pode ser celebrado um
contrato de direito público na aceção da frase 2 do § 54, através do qual uma incerteza sobre a apreciação
razoável de uma situação de facto ou de direito se elimina por cedências recíprocas (...)”. (CORREIA, Jorge
Alves; ISENBERG, Andreas. Op. cit., p. 75).
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(Ibidem, p. 78).
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“§60 (1). Se as circunstâncias que foram determinantes para a fixação do conteúdo do contrato se
estiverem modificado desde a sua celebração, de uma forma tão essencial que a manutenção das cláusulas do
acordo original não é exigível a uma das partes, esta pode solicitar uma modificação do conteúdo do contrato
face às circunstâncias alteradas, ou pode resolvê-lo, e essa modificação não for possível ou não for de exigir
ao cocontratante. A autoridade pode também resolver o contrato para evitar ou eliminar graves prejuízos para
o interesse público.” (Ibidem, p. 78 e 79).
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privado. Em verdade, o acordo se torna verdadeiro título executivo, pelo que a relação
jurídica contratual acaba por fornecer ampla segurança jurídica às partes.234
Na Espanha os acordos administrativos também possuem configuração contratual.
Dentre os regimes estrangeiros vistos acima, o sistema espanhol é o que mais se assemelha
ao brasileiro em matéria de acordo administrativo porque embora discipline o regime de
acordos sob a feição contratual, o faz com base na visão tradicional de contrato
administrativo de origem francesa, com a supremacia negocial do público sobre o privado.
O art. 86 da Lei espanhola n. 39 de 2015 (Lei de procedimento comum das Administrações
Públicas) autoriza que as entidades públicas celebrem acordos, pactos, convênios ou
contratos com pessoas de direito público e privado, sempre que não sejam contrários ao
ordenamento jurídico, nem versem sobre matérias insuscetíveis de transação e tenham por
objeto satisfazer o interesse público, podendo, para tanto, serem substitutivos ou
integrativos de procedimento.235
Em comentários ao referido diploma legal, Rodrigo Bracet Miragaya observa que
a Lei espanhola é mais sucinta do que as correspondentes Leis procedimentais italiana e
alemã sobre acordos administrativos, nada disciplinando a respeito da incidência do direito
civil, ainda que prevendo a feição contratual para o acordo. Segundo o autor, “a causa da
inexistência de remissão ao direito civil deriva, provavelmente, da adoção, pela Espanha,
do conceito originalmente francês de “contrato administrativo” como categoria própria de
contrato, independentemente do contrato civil”.236 Para Miragaya:
Diante da falta de previsão, pela norma geral em questão, dos efeitos das
espécies de acordos (...), a maioria da doutrina espanhola confere a eles um
regime similar ao dos atos jurídicos unilaterais, matizado pela forma contratual –
234

“§61 (1). Qualquer contraente pode sujeitar-se à execução imediata de um contrato de direito público, na
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aprofundamento, cf.: MIRAGAYA, Rodrigo Bracet. Os meios...Op. cit., p. 166.
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ou invertendo-se a assertiva, um regime dado pela forma contratual, pontuado
pelo regime dos atos unilaterais, pelo exercício da autoridade.237

Acordo administrativo público-privado, portanto, é contrato, sem o pernicioso
adjetivo “administrativo”, porque embora possuindo a Administração Pública como parte
integrante, não comunga do mesmo regime jurídico dos contratos administrativos.238
De maneira elucidativa e didática, Gustavo Justino de Oliveira traça a seguinte
correlação: “(i) todo contrato é necessariamente um acordo, e (ii) todo contrato é um
acordo com efeitos vinculantes entre as partes, obviamente nos limites e na extensão
determinados em lei.”239 Nesta linha, o caminho proposto neste trabalho é o seguinte: todo
acordo é contrato, mas nem todo contrato é acordo.240
Daí o alerta para que não se compreenda, todavia, que, por conta do caráter
contratual, o acordo administrativo se resumirá simplesmente a contrato e tudo nele poderá
se resumir à teoria dos contratos (geral e específica – administrativa). No regime jurídico
autônomo a ser pensado para os acordos administrativos o contrato deverá assumir sentido
meramente acessório e instrumental, prevalecendo a teoria dos acordos administrativos. A
consequência prática e jurídica desta constatação é que “o conteúdo obrigatório dos
acordos não passa pela qualificação dos mesmos em termos de contratos”.241 A fonte
obrigacional dos acordos administrativos público-privados está na sua natureza jurídica de
negócio bilateral, sinalagmático e comutativo.
Desta feita, é possível definir acordo administrativo público-privado como
negócio jurídico administrativo bi ou plurilateral, paritário e consensual, formado entre o
Estado e o particular (pessoa física ou jurídica) que, pela conformidade dos interesses das
partes ao conteúdo normativo da Lei, seja para instrumentalizar a função pública ou para
237

Idem.
Adota-se a doutrina de José Manuel Sérvulo Correia, para quem o instituto do contrato tem uma feição
ampla e, “enquanto forma jurídica típica de conduta administrativa, é manifesto à escala global o crescente
recurso que dele se faz para a conformação de relações jurídico-administrativas. Emprega-se desse modo um
instrumento de democratização da Administração graças à participação dos interessados, de ajustamento mais
perfeito, porque menos estereotipado, da estatuição aos contornos da situação concreta e de mais fácil
aceitação daquilo que, de outro modo, teria lugar através de uma imposição administrativa unilateral. No caso
de relações jurídicas administrativas continuadas, o regime geral da execução dos contratos clarifica e facilita
a atuação coordenada da Administração e dos particulares. Nos sistemas nacionais de direito civil, mantém-se
a dicotomia entre contratos administrativos e contratos de direito privado da Administração”. (CORREIA,
José Manuel Sérvulo. Os grandes traços do direito administrativo no século XXI. A&C Revista de Direito
Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 16, n. 63, p. 45-66, jan./mar. 2016).
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contrato; acordo é gênero, do qual contrato é espécie”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de.
Governança Pública e Parcerias...Op. cit., p. 6).
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resolver conflitos, por meio de um prévio e participativo processo de negociação com
eficácia condicionada a parâmetros fundamentais fixados em Lei, objetiva criar, modificar,
extinguir ou formalizar direitos, com efeitos jurídicos vinculantes e direitos e obrigações
recíprocos.
1.2.1.1 Premissas negativas: desconstruindo a fungibilidade instrumental do agir
administrativo
Conforme se verá abaixo, este trabalho adota como premissa negativa a ausência
de fungibilidade entre o acordo, o ato e o contrato administrativos. Fungibilidade tem a ver
com a substitutividade (escolha) entre institutos de mesma natureza. O adjetivo encontra
correspondente jurídico no Código Civil, quando são conceituados os bens móveis
fungíveis, caracterizados por serem substituíveis por outros de mesma espécie, qualidade e
quantidade.242 Neste sentido, parece lógico afirmar que não há fungibilidade entre acordo
administrativo, ato administrativo e contrato administrativo pelas especificidades jurídicas
heterogêneas próprias de cada um, não se permitindo a simples substituição alternativa de
um pelo outro.243 Dito de outro modo, a ação pública instrumentalizada por cada um dos
institutos terá um sentido jurídico próprio, sendo regida por regimes autônomos entre si.244
Isto não quer dizer, todavia, que acordo, ato e contrato administrativos sejam
institutos autoanuláveis, isto é, que não possam conviver de maneira harmônica no
ordenamento jurídico.245 Ao contrário, com a inclusão do acordo administrativo no rol de
instrumentos de ação da Administração Pública, há o aumento e o aperfeiçoamento da
242

Art. 85 do Código Civil brasileiro.
Portanto, a importância da infungibilidade está na definição de um campo jurídico-normativo específico
para o acordo, determinando a incidência vinculante de sua base material na relação público-privada. Em
outras palavras, quando o agente público optar pelo acordo, não poderá, posteriormente, regredir para
desrespeitar o seu regime jurídico e aplicar a lógica do ato ou do contrato administrativos. A infungibilidade,
por isso, garante aderência das partes ao regime jurídico do acordo administrativo.
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novo em barril velho”. (CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Op. cit., p. 138 e 139).
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governança”. Deste modo, para o autor: “o "direito de governança" não rompe com os cânones da dogmática
jurídica, como o atesta a perpetuação das formas jurídicas tradicionais. O direito de governança não deve,
portanto, ser percebido como um substituto ao direito clássico: na realidade, a governança associa, segundo
modalidades infinitas, direito "duro" (hard law), escrito, com efeitos claros, e direito "mole" (soft law),
móvel, evolutivo”. (CHEVALLIER, Jacques. A governança...Op. cit.). No mesmo sentido: “cumpre notar
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administrar por meio de métodos ou instrumentos consensuais não significa necessariamente lançar mão da
figura do contrato administrativo (...)”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato... Op. cit., p.
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eficiência do agir administrativo, abrindo-se uma nova janela de oportunidades relacionais
ao Estado, fomentando a inovação e o potencial criativo do gestor público.246 Tampouco se
pode dizer que devam ser institutos independentes entre si, ou seja, que não possam se
relacionar dentro de uma mesma ação administrativa, conjugando características de cada
regime. Exemplo clássico disto é o acordo administrativo integrativo de procedimento, no
qual, não obstante haja negociação a respeito de uma etapa procedimental, a decisão final
ainda cabe à Administração Pública, de modo unilateral. Portanto, neste caso, o acordo se
torna parte formadora de um ato administrativo.247
Ademais, compreende-se que o advento da teoria dos acordos administrativos não
resulta numa mudança de eixo da ação administrativa, antes voltada para o ato e agora para
o acordo. Aliás, questiona-se o excesso de paixão destes argumentos tendentes a negar
completamente um antigo regime pelo advento de outro inédito e inovador.248
A história já demonstrou que estes extremismos não se sustentam e tendem a
atrasar o desenvolvimento plural do Direito Administrativo. Num mundo moderno e
complexo, de multipartes e multi-interesses, prefere-se a cautela científica, a moderação,
sem a preferência e preponderância entre acordo, ato e contrato dentro do regime jurídico
administrativo.249 Defende-se o critério da melhor conveniência normativa entre um ou
outro instrumento, a depender da realidade fática apresentada.250
246

Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto: “a busca por soluções de financiamento das utilidades
públicas (decorrência menos da crise fiscal, e mais da crescente demanda pelo provimento de direitos
fundamentais) leva a uma busca de arranjos contratuais criativos e inovadores, o que pressiona por novas
formas de relacionamento contratual. O engrandecimento da atuação do Estado como empresário (em tempos
tão diversos como fomento à cultura, a exploração de petróleo ou o desenvolvimento de pesquisas no campo
da inovação tecnológica), a seu turno, torna absolutamente superados os modelos contratuais tradicionais,
impondo a necessidade de modelos mais flexíveis, adaptáveis às múltiplas circunstâncias da atuação estatal”.
(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato...Op. cit., p. 79).
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que nada mude, induzindo transformações fictícias”. (CASSESE, Sabino. As Transformações...Op. cit.).
Conforme aduz Fernando Dias Menezes de Almeida, os mecanismos de consenso não podem ser vistos como
um fim em si mesmos e nem como solução universal dos problemas do Estado. Devem, pois, possuir caráter
meramente instrumental. (ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Contratos administrativos. São Paulo:
Quartier Latin, 2012, p. 343 e 347).
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Concorda-se com Juliana Bonacorsi de Palma, para quem: “o fundamental para a garantia da
funcionalidade tanto da atuação imperativa quanto da atuação consensual é a alternância entre elas. Sem a
constante ameaça da imperatividade, que não se coloca pela previsão normativa de sanções gravosas, mas
pela real aplicação de sanções simbólicas pela autoridade administrativa, com o devido cumprimento, não há
acordos administrativos eficazes. Sem a consensualidade, porém, a Administração Pública passa a andar na
contramão da demanda por participação administrativa, colocando em questionamento a legitimidade de seu
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Como consequência, com os acordos a função pública não se tornará
completamente negocial e paritária. Da mesma forma, com os contratos administrativos
não se pode falar somente em relação administrativa contratualizada.251 Por fim, o ato
administrativo não pode ser a única forma de manifestação de vontade administrativa,
tornando a ação pública sinônimo de imperatividade e unilateralidade.
Refuta-se uma visão unitarista do Direito Administrativo em prol de um cenário
de pluralidade de instrumentos jurídicos. Acredita-se em um meio termo, um equilíbrio,
cujo espaço de atuação esteja descrito com sensatez pelo legislador.252
Evidente que ao se pensar a respeito do que é melhor para a sociedade, num
mundo ideal, a resposta será o consenso em detrimento da autoridade. E que, portanto, o
acordo administrativo possui certa preferência social frente aos demais instrumentos
jurídicos. Mas, tal qual o Estado muitas vezes exorbita de seus direitos, extrapolando-os
para agir com desvio de finalidade e abuso de poder, o particular também pode direcionar o
exercício da função pública para os seus interesses pessoais e egoísticos. Logo, é
importante que potestade e paridade caminhem juntas, de modo equilibrado.253
É da competência legislativa do Estado delinear caminhos de atuação para estes
institutos, dinamizando e ressaltando as hipóteses nas quais cada instrumento será
autorizado a instruir a ação do agente público. É dever do legislador desenhar, de modo
poder administrativo, além de negligenciar potencial mecanismo de eficácia da satisfação das finalidades
públicas”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit., p. 129).
250
Sabino Cassese fala em autorização para “o operador poder fazer uma escolha, exprimindo, assim, um
juízo sobre a “oferta de direito” e “comprando” a mais conveniente. Na “oferta” pode haver um direito
diferente ou simplesmente uma administração diferente do direito. A escolha é permitida para a busca da
melhor tutela, do direito menos severo ou mais conveniente”. (CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Op.
cit., p. 137).
251
Jacqueline Morand-Deviller, a propósito, destaca, em tom crítico, o “tudo contratual”, compreendido
“como uma maneira consensual de administrar em parceria e de melhorar as relações com os cidadãos e entre
as próprias pessoas públicas. As relações são mais consentidas do que prescritas. Elas estão ligadas mais em
rede do que de maneira piramidal. É uma abordagem pluralista e consensual da ação pública que se manifesta
pela externalização, pela regulação e pela negociação. O contrato permanece ainda como uma fonte
subsidiária do Direito Administrativo e ele é excluído do exercício de funções de soberania, em que somente
os atos unilaterais são concebíveis: exercício do poder regulamentar, da polícia administrativa...São casos em
que o unilateral não pode ser substituído nem completado pelo bilateral”. (MORAND-DEVILLER,
Jacqueline. As mutações do Direito Administrativo francês. Revista de Direito Administrativo e
Constitucional, Belo Horizonte, ano 12, n. 50, out./dez. 2012).
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Como aponta Rodrigo Bracet Miragaya ao tratar dos regimes consensual (horizontal) e autoritário
(vertical): “o que devemos observar, contudo, é que não nos parece que se tratam de dois modelos estanques,
como dois vizinhos que não se comunicam, mas, ao revés, que interagem todo o tempo, que se permeiam
mutuamente. A verticalidade inclusive pode dar parte das condições necessárias para uma tomada de decisão
horizontal. E o produto da horizontalidade poderá ser a conformação de poderes verticais antes inexistentes
ou não delineados suficientemente – basta pensarmos em um contrato que garanta poderes unilaterais para
uma das partes. Os processos administrativos em geral são, portanto, híbridos, e dificilmente corresponderão
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New Public Service”. (MIRAGAYA, Rodrigo Bracet. Os meios...Op. cit., p. 160).
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mínimo, o cenário normativo sobre o qual o gestor público poderá caminhar.
Metaforicamente, quem cria e pavimenta a via de passagem do Poder Executivo é o Poder
Legislativo. De nada adianta a doutrina se debruçar a respeito de novas formas
instrumentais de ação pública, propondo reestruturações ao regime administrativo, se
paralelamente o legislador não fornecer subsídio normativo autorizador e regulamentador
destas medidas. É como ser proprietário de uma moderna e luxuosa embarcação marítima
num mundo sem mares.
Não se entenda, contudo, que para cada atuação fática esteja se defendendo uma
correspondente autorização legislativa indicando o melhor instrumento jurídico à
disposição do agente público. A defesa da presença próxima entre os Poderes Executivo e
Legislativo está na importância deste na definição de um regime autônomo e próprio dos
acordos administrativos que permita aos agentes públicos (Poder Executivo) definir, dentro
de suas competências funcionais, a melhor maneira de executar a função pública, com
segurança jurídico-normativa concreta.
Feitas essas observações preliminares, a seguir serão demonstradas as razões pelas
quais o acordo administrativo não é fungível ao contrato e ao ato administrativos.
1.2.1.1.1 Acordo administrativo X Contrato administrativo
Antes do desenvolvimento do tópico, cumpre uma ressalva inicial a respeito do
sentido da expressão “contrato administrativo”, adotada neste trabalho. Como bem assinala
Marçal Justen Filho, a expressão “contrato administrativo” pode assumir diferentes
sentidos, tornando-se um gênero que comporta muitas espécies.254 Em sentido amplo,
“contrato administrativo é um acordo de vontades, apto a gerar direitos e obrigações, de
que participa um sujeito integrante da Administração Pública”.255 Em sentido restrito,
“contrato administrativo é um acordo de vontades, em que a Administração Pública é
parte, diferenciado em vista de um regime jurídico peculiar”.256
Portanto, especificamente, a definição de contrato administrativo atualmente
concebida como a mais comum (sentido restrito) é assim condensada:
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JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 7ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 428.
Ibidem, p. 428 e 429. O autor entende que neste sentido amplo de contrato administrativo estão inseridos
os TACs, para ele instrumentos de cunho contratual. (Idem).
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Ibidem, p. 429. Segundo o autor, são espécies de contrato administrativo em sentido stricto os contratos
administrativos de delegação de atribuições administrativas e os contratos administrativos de colaboração.
(Idem).
255
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Acordo de vontades destinado a criar, modificar ou extinguir direitos e
obrigações, tal como facultado legislativamente, e em que a parte que exerce
função administrativa é investida de competências para inovar unilateralmente as
condições contratuais e em que se assegura a intangibilidade da equação
econômico-financeira original.257

Daí ser possível afirmar que a teoria dos contratos administrativos no Brasil, parte
de um entendimento “da Administração como agressiva dos direitos dos cidadãos,
actuando de forma unilateral e autoritária, perante a qual o particular, destituído de direitos
subjectivos, ocupa a posição de um ‘administrado’, de um mero ‘objecto’ do poder
soberano”.258
Com o regime jurídico estabelecido a partir da conhecida Lei n. 8.666 de 1993, os
contratos administrativos brasileiros são normatizados num mundo jurídico de
desigualdade relacional público-privada em decorrência da posição guardiã do interesse
público ocupada pelos órgãos e entidades do Estado.259 Logo, estabeleceram-se as
chamadas cláusulas exorbitantes (alteração unilateral, fiscalização, mutabilidade,
imposição de sanções e ocupação provisória de bens e serviços)260 a bem de conformar
com exatidão o espaço de direitos e obrigações de cada parte. Por óbvio, ao setor privado
remanesceu apenas e tão somente um resquício de direitos adstritos aos aspectos
pecuniários da avença. Tudo o mais cabe, pelo atual sistema normativo da Lei n. 8.666, ao
alvedrio solitário e exorbitante da Administração Pública.261
O sentido de contrato administrativo stricto sensu aplicado no Brasil é fruto da
criação doutrinária francesa do século XX, para a qual, nas palavras de Jean Rivero, a
pessoa pública “utiliza um certo número de prerrogativas ligadas ao primado do interesse
geral que tem à sua cura, e que a colocam, relativamente ao seu contraente, em posição de
superioridade. (...); é certo que há acordo de vontades, mas numa base de desigualdade
jurídica”.262
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de bens ou serviços, com escolha isonômica do expropriado (por licitação, bem dito) e sem prévia
indenização, mas diferida em parcelas.” (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato... Op. cit., p.
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RIVERO, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Almedina, 1981, p. 137. Conforme afirma Floriano de
Azevedo Marques Neto: “com efeito, a Teoria do Contrato Administrativo no Brasil, para consagrar o
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Apenas a título comparativo, no direito alemão o contrato envolvendo a
Administração Pública tem sentido diferente e menos rígido do que o de origem
francesa.263 No sistema germânico, contrato administrativo “é a forma jurídica da
Administração cooperativa”264, concebido em um contexto de ação administrativa
consensualizada.265 Assim, na Alemanha o contrato administrativo é instrumento pelo qual
as partes buscam a produção de efeitos jurídicos às suas vontades mediante a realização de
acordos.266 Isto se deve ao fato de que lá, ao contrário dos países que adotaram o contrato
administrativo de origem francesa, a relação jurídica público-privada tem o cidadão como
parte fundamental dos objetivos públicos. Consequentemente, o interesse privado não é
reduzido ao querer vinculado do Estado.267
Maria João Estorninho traça um paralelo interessante entre os regimes francês e
alemão:
(...) em França a preocupação fundamental tenha sido em assegurar que a
Administração não se “comprometesse” demasiadamente através da celebração
de contratos com os particulares. Na Alemanha, pelo contrário, o principal
problema foi sempre o de assegurar que o particular não fosse prejudicado pela
celebração de contratos e que nestes fossem respeitadas as garantias
anteriormente previstas de forma minuciosa para a prática dos actos
268
administrativos que os contratos agora vinham substituir.
retiraria a posição sobranceira, superior, assimétrica. Sendo a Administração, por definição, tutora do
interesse público, não poderia ela igualar-se ao privado. Disso decorreria: a) a ausência de igualdade entre as
partes; e b) as prerrogativas de intervenção unilateral nas condições pactuadas (subjacentes às cláusulas
exorbitantes). Sendo, em qualquer hipótese, a relação obrigacional assimétrica, e só podendo a
Administração obrigar-se pela Lei, jamais poderia o particular contratado invocar o contrato para exigir que a
Administração cumprisse o quanto se houvera obrigado”. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do
contrato...Op. cit., p. 76).
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(2/110)”. Tradução livre. No original: “con el contrato administrativo se encara el tema del "Estado
cooperativo" (1/45-49). Con ello debe, en primer lugar, recordarse que, algo de los que hoy se describe como
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O modelo germânico suscitou a boa rebeldia de alguns doutrinadores europeus do
século XX e, por volta da década de 70, nasceram estudos questionando a ineficiência da
postura contratual exorbitante da Administração Pública em detrimento da “paridade ou
menor desigualdade das partes, revelada, sobretudo, por uma preocupação com o particular
contratado”.269 Odete Medauar ensina que em face da pluralidade, da heterogeneidade de
interesses e da maior proximidade Estado-cidadão,270 “a teoria clássica depara o
florescimento de atuações administrativas instrumentalizadas por módulos convencionais e
contratuais, decorrentes de consenso, acordo, cooperação, parceria entre Administração e
particulares ou entre órgãos e entidades públicas”.271 Desta forma
Novos tipos de ajuste foram surgindo, com moldes que não se enquadram no
padrão clássico de contrato administrativo, nem no padrão teórico de contrato
vigente no século XIX. (...). O regime jurídico dessas figuras é essencialmente
público, mas diferente, em muitos pontos, do regime aplicado aos contratos
administrativos tradicionais.272

Os dois principais críticos brasileiros da atualidade a respeito da gênese teórica do
contrato administrativo são Floriano de Azevedo Marques Neto e Fernando Dias Menezes
de Almeida. O primeiro, em tom mais enérgico, critica o que ele houve por bem denominar
de “maldição do regime único”.
A maldição do regime único, segundo Floriano de Azevedo Marques Neto,
corresponde a uma “aplicação irrefletida do regime jurídico administrativo como eixo
demarcador do campo temático e metodológico desse ramo do Direito”273, resultando na
submissão de cada segmento do Direito Administrativo a um único e uniforme tratamento
jurídico.274 Tal problema, segundo o autor, impede “a modulação de regime em virtude da
finalidade da ação administrativa. Obsta a maior eficiência da máquina pública. Tende a
269
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projeto de arquitetura, comprar um sofisticado equipamento feito sob encomenda, contratar a construção de
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tornar todas as relações de que participa o Estado relações de autoridade, marcadas pelo
poder extroverso, em detrimento dos direitos dos administrados”.275
Para Floriano de Azevedo Marques Neto, a tradicional teoria dos contratos
administrativos esvaziou o contrato como fonte de obrigação para a Administração276,
difundindo-se a compreensão de desvinculação da Administração das obrigações
contratuais. Nas palavras do autor, o contrato administrativo, “visto assim, não seria uma
verdadeira fonte de obrigações para a Administração, mas sim uma pactuação provisória,
sujeitando seu cumprimento à permanente análise de conveniência e oportunidade pelo
agente público, compreendido como o único guardião do interesse público (seja lá o que
isso signifique)”.277 Em outras palavras, “o contrato administrativo transformou-se num
conjunto de obrigações vinculantes apenas do privado”.278
Diante desta realidade, Floriano de Azevedo Marques Neto defende:
i) maior deslocamento da norma da lei para o contrato, na medida em que as leis
reitoras de contratos do poder público deleguem para o contrato a normatização
concreta em cada negócio jurídico; ii) maior margem de consensualidade,
inclusive na estipulação de cláusulas contratuais no âmbito de uma fase précontratual de negociação entre o adjuticatário do certame prévio e o Poder
Público; iii) introdução mais frequente de contratos atípicos, com a multiplicação
de objetos; iv) mais recorrente utilização de contratos por desempenho, em que o
particular vincula-se não a objetos previamente estipulados, mas a metas de
desempenho, ensejadoras inclusive de remuneração variável; v) maior
flexibilidade na alocação de riscos, com deslocamento de maior parcela de riscos
para o privado e clara estipulação da repartição dos ganhos de eficiência com o
Poder Público; vi) flexibilização do regime de equilíbrio econômico e financeiro,
com a limitação de situações de aplicação da teoria da imprevisão; e, por fim,
279
vii) multiplicação das hipóteses de contratos de cooperação.

Fernando Dias Menezes de Almeida, na mesma linha, tece críticas à dogmática
brasileira dos contratos administrativos. Para ele, a importação da teoria francesa veio
empobrecida de fundamentos basilares da teoria contratual.280 Segundo o autor, é
fundamental que a doutrina consinta que
Um regime jurídico geral, previsto em lei, baseado na versão consolidada da
teoria do contrato administrativo, não mais é apto a resolver a complexidade do
fenômeno contratual vivido pela Administração, havendo que se garantir maior
flexibilidade ao administrador, ao moldar concretamente cada contratação – sem
275
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que se abra mão da legalidade e do controle do exercício dessa
discricionariedade.281

Além disso, Fernando Dias Menezes de Almeida assevera merecer destaque a
“percepção de que as prerrogativas tradicionais da Administração no contrato
administrativo não são sequer aptas a assegurar a consecução da função administrativa”.282
Nada obstante estes reclamos da doutrina nacional – oportunos e muito bem
fundamentados –, fato é que o regime dos contratos administrativos permanece até o
momento calcado na rígida teoria do negócio jurídico administrativo, não se podendo falar
em

correspondência

entre

acordo

administrativo

público-privado

e

contrato

administrativo.283
Nas lições de Gustavo Justino de Oliveira:
Acordo administrativo em sentido estrito representa uma categoria jurídica em
ascensão, distinta da categoria jurídica contrato administrativo. Considerado o
gênero módulo consensual da Administração Pública, o acordo administrativo
configuraria uma de suas espécies, ao lado dos contratos administrativos e de
outras figuras eventualmente previstas no ordenamento jurídico.284

Em complemento, opina Maria Tereza Fonseca Dias que
A legislação brasileira contendo as “normas gerais de contratação”, notadamente
as inscritas na Lei nº 8.666/1993, não mais abarca esta complexidade de
convenções entre a Administração Pública, outras entidades e entes públicos e
particulares, devendo surgir a noção de normas gerais sobre “acordos
administrativos” dos quais decorrerão as especificidades de seu tratamento
jurídico.285

O regime dos acordos administrativos público-privados é encapsulado por uma
relação jurídica em que há equilíbrio das posições das partes. Na doutrina portuguesa,
Vasco Pereira da Silva se dedicou ao estudo das relações jurídicas administrativas, as
quais, para ele, representam “um novo conceito central do Direito Administrativo, o
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relação à probidade administrativa e legitima ou estimula práticas autoritárias de agentes da Administração.
(Ibidem, p. 329 a 332).
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DIAS, Maria Tereza Fonseca. Op. cit., p. 66 e 71.
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instrumento teórico-prático adequado para o entendimento da actual realidade jurídicoadministrativo”.286 Nesta ordem,
Já não se está, como nas teorizações clássicas, perante um conceito meramente
formal de relação jurídica, que esconde o desequilíbrio de posições entre uma
Administração agressiva e um administrado submetido a esse poder, antes se
adopta uma noção material de relação jurídica, em que a Administração e
privados actuam como sujeitos de direitos e deveres recíprocos.287

Segundo Vasco Pereira da Silva, a importância da noção material de relação
jurídica administrativa para o mundo do Direito Público está no fato da óbvia, mas não
menos necessária, compreensão de que:
A relação entre o Estado e o cidadão é uma relação jurídica e não uma mera
ligação de sujeição entre o poder administrativo e um administrado. O que
conduz, necessariamente, ao afastamento das concepções da “relação de poder”,
dado que o cidadão e o Estado estão submetidos ao Direito, e que a
Administração não possui nenhum poder estadual, pré-existente à Constituição,
justificador de uma relação de subordinação pré-jurídica, abstracta e geral.288

É nessa cápsula de relação jurídica, portanto, que o acordo administrativo,
enquanto negócio jurídico, está inserido. Daí a conclusão de que o acordo é uma visão
moderna de relação público-privada consensual que o contrato administrativo vem
procurando ser, mas não é.
Parece ter ficado claro que embora espécies de um mesmo gênero jurídico, qual
seja, negócio jurídico, os regimes dos acordos administrativos público-privados e dos
contratos administrativos não se confundem.289 A principal razão, já ressalvada, está na
mutação do gênero negócio jurídico para atender aos anseios imperativos e subordinadores
do Estado. Deste modo, a teoria do negócio jurídico foi adaptada, transposta, para o Direito
Público com as peculiaridades inerentes ao regime jurídico administrativo, calcado
286

SILVA, Vasco Pereira da. Op. cit., p. 150.
Ibidem, p. 158.
288
Ibidem, p. 162 e 163. Para concluir o que importa, as vantagens da relação jurídica administrativa
simétrica são ressaltadas pelo autor português como: i) reveladoras de que interesse público e autoridade não
são causa e consequência um do outro, podendo perfeitamente haver prossecução de interesse público com o
uso de formas não autoritárias; ii) ainda que deva ser mantido campo de atuação autoritária para a
Administração, tal não se trata de uma posição de poderio, mas do exercício de um poder jurídico integrado
numa relação jurídica administrativa na qual o particular é detentor de direitos subjetivos simétricos aos
deveres da Administração; iii) diversamente da dogmática tradicional, por meio da teoria da relação jurídica é
possível se identificar com clareza as posições jurídicas dos diversos sujeitos de direito; iv) a criação de uma
relação jurídica duradoura que não era considerada no quadro de uma Administração agressiva; v) por fim, o
entendimento da relação procedimental como uma relação jurídica que permite a compreensão dos
fenômenos da colaboração e da participação de agentes privados na vida pública. Cf.: Ibidem, p. 186 a 190.
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ALFONSO, Luciano Parejo. Los Actos...Op. cit.
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sobremaneira nos princípios da indisponibilidade do interesse público e da supremacia do
interesse público sobre o privado.290
O regime jurídico dos acordos administrativo pretende superar a força imperativa
e subordinadora do Estado. Não cabe, na natureza negocial dos acordos, se falar em
assimetria jurídica entre os agentes públicos e privados porque defensores de interesses
distintos.291 No negócio jurídico “acordo administrativo” vigoram a paridade e a simetria
relacionais, isto é, para o atendimento da finalidade pública, do conteúdo normativo da Lei,
Estado e particular estarão em igualdade jurídica. Em outras palavras, um não se sobreporá
ao outro sem um motivo concreto e objetivo que justifique a atuação unilateral e impositiva
do Poder Público. A atuação exorbitante nos acordos administrativos, portanto, será
exceção condicionada a hipóteses objetivas e específicas.292
Além disso, nos acordos administrativos a declaração de vontade das partes terá
forte peso obrigacional, resultando na vinculação jurídica dos sujeitos. O interesse privado
não será mero coadjuvante das medidas unilaterais tomadas pela Administração Pública. A
bilateralidade da relação jurídica terá sentido efetivo, ou seja, a vontade não se limitará a
simples consentimento frio, sem um real envolvimento negocial entre os sujeitos, com
amplo debate a respeito dos interesses envolvidos.293 No regime dos acordos, vontade
meramente declaratória, sem qualquer densidade jurídica que a torne exigível, revela-se
imprestável ao sentido obrigacional de relação jurídica pretendida.
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Por conta disso, há, inclusive, quem negue a natureza de negócio jurídico do contrato administrativo,
como é o caso de José Cretella Júnior, para quem: “é inaplicável a expressão negócio jurídico administrativo
ao mero ato administrativo, stricto sensu, bem como ao contrato de direito público, à concessão (para a
exploração de serviço público para o uso privativo de bem público pelo particular), pois os contratos de
direito público estão submetidos a regras especiais de direito público, exorbitantes ou derrogatórias do direito
comum, imunes, assim, ao elemento volitivo, elemento este de obrigatória presença na conceituação do
negócio jurídico”. (CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio...Op. cit., p. 49). Não é exagerado o
posicionamento do autor, pois até hoje soa contraditório o enquadramento jurídico dos contratos
administrativos como gêneros dos negócios jurídicos bilaterais. No regime dos contratos administrativos não
há efetiva bilateralidade. A manifestação de vontade da parte privada é estritamente formal, sem diálogo
negocial, via de regra. O instrumento contratual administrativo é formado por elementos jurídicos
verticalizados, inexistindo um efetivo sinalagma dos direitos e obrigações dos sujeitos. Tampouco há
comutatividade na relação jurídica, pois os ônus da contratação são todos imputados ao agente privado.
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Relação jurídica assimétrica, segundo a doutrina de Vasco Pereira da Silva, é aquela em que “apenas a um
dos sujeitos, entre os que ocupam a posição de ponto extremo da relação jurídica, é imposto um dever, sem
que ele corresponda a um direito do outro sujeito”. (SILVA, Vasco Pereira da. Op. cit., p. 168).
292
Pondere-se que a ideia de um regime jurídico baseado no negócio jurídico não objetiva excluir
completamente o desnível jurídico entre aqueles que com a Administração Pública pactuam mas, tão
somente, estabelecer baliza jurídica para amenizar a desigualdade e, assim, garantir estabilidade e segurança
jurídica para os negócios travados com o Poder Público.
293
“Pela sua própria essência, a celebração de pactos se contrapõe às ideias de imperatividade e
unilateralidade sustentadas pelo Direito Administrativo clássico.” (SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA,
Juliana Bonacorsi de. Op. cit.).
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Nos acordos administrativos, portanto, em oposição à mutabilidade dos contratos
está a estabilidade; em contraponto à unilateralidade está a bilateralidade; no lugar da
oportunidade e conveniência vigora a vinculatividade; e, por fim, em face da exorbitância
está a juridicidade.
Não bastasse esta incompatibilidade de gênero aqui analisada, o objeto do
contrato administrativo é muito bem detalhado na sua Lei de regência, afastando, também
por isto, a fungibilidade com o acordo. Nos termos do art. 1º da Lei n. 8.666 de 1993, são
objetos dos contratos administrativos a contratação de obras, serviços, compras, alienações
e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.294 Quanto aos acordos administrativos público-privados, conforme se verá
adiante, eles podem possuir tanto uma função de instrumentalização da ação pública,
quanto de resolução definitiva de um litígio. Portanto, assumem os acordos uma
abrangência maior se comparada aos contratos administrativos.
Finaliza-se este tópico com a sempre moderna doutrina de Odete Medauar:
Ao lado do clássico contrato de direito público entre Administração e particular
(pessoa física ou jurídica), para prestação de serviços, realização de obras e
fornecimento de materiais, disseminam-se acordos entre Administração e grupos
ou entidades representativas de interesses; difunde-se atuação administrativa
para propiciar acordos que possibilitem compatibilização de interesses.295

1.2.1.1.2 Acordo administrativo X Ato administrativo
Em prosseguimento ao raciocínio proposto neste trabalho sobre a natureza jurídica
dos acordos administrativos, tem-se que os atos administrativos, para o bem de se
demonstrar a infungibilidade entre os institutos, devam também ser analisados à luz da sua
gênese jurídica.
Os atos administrativos são espécies do gênero ato jurídico stricto sensu ou nãonegociais. Em sentido amplo, ato jurídico é compreendido como “fato jurídico decorrente
da vontade exteriorizada pela ação humana, ou, em certos casos, pela omissão, ao qual o
ordenamento jurídico reconhece, determina ou admite efeitos jurídicos, sejam positivos, de
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Segundo Floriano de Azevedo Marques Neto: “a doutrina brasileira consolidou-se em torno da tese de que
os contratos administrativos são espécies do gênero contrato bilateral, tendo por objeto o fornecimento de
bens, a prestação de serviços, a execução de uma obra por um particular (pessoa física ou jurídica) ou, ainda,
a alienação de bens públicos ou a delegação da prestação de um serviço público ou a outorga de direito
privativo de uso”. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato...Op. cit., p. 75).
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MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...,1992, Op. cit., p. 200.
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aprovação, permissão, constitutivos ou extintivos; ou negativos, de proibição ou
repressão”.296
Os estudiosos dividiram-se, ao longo da história, em dois grupos, os chamados
unitaristas, que comungavam de um só conceito para os atos e os negócios jurídicos, e os
denominados dualistas, que entendiam incorreta a reunião conceitual de ato e negócio num
sentido puramente genérico.
A corrente unitarista foi superada pela teoria dualista e ao que se concebe hoje o
ato jurídico é dividido em ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico.297 A principal
diferença entre eles está no valor jurídico da vontade tendente a produzir efeitos jurídicos.
No ato jurídico stricto sensu, também chamado de ato não-negocial, a vontade é mera
reprodutora de um querer prévio contido em Lei, a qual delimita desde logo os seus efeitos
jurídicos;298 já no negócio jurídico a manifestação de vontade inaugura uma relação
jurídica antes inexistente, cujos efeitos jurídicos serão voluntariamente desejados e
estabelecidos pelas partes.299
Assim como os negócios jurídicos, os atos jurídicos stricto sensu também são
classificados em uni, bi ou plurilaterais. Contudo, ao contrário do que ocorre com os
negócio jurídicos, nos atos não-negociais a classificação se encerra quanto à pluralidade ou
não de partes, não se estendendo para os efeitos obrigacionais, os quais serão sempre
unilaterais.300 Dito de outro modo, embora possa haver atos jurídicos stricto sensu
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ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 30. No mesmo caminho, José Abreu Filho ensina que:
“ato jurídico é todo evento, resultante de uma ação humana ou de sua vontade deliberada, aprovado ou
reprimido pelo ordenamento jurídico, com a indispensável ressonância no âmbito do direito”. (ABREU
FILHO, José. Op. cit., p. 11).
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O sentido unitário de ato jurídico, nos termos da legislação civil brasileira, é incompatível com o
ordenamento jurídico. O Código Civil optou pela corrente dualista, o que importa em afirmar a diferença
substancial entre ato jurídico stricto sensu e negócio jurídico. O ato administrativo, neste sentido, não é
espécie do gênero negócio jurídico como o são os acordos administrativos públicos-privados, mas do ato
jurídico stricto sensu.
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Nas palavras de José Abreu Filho: “nos atos da outra categoria, chamados pela doutrina alemã de atos
não-negociais (ou atos jurídicos em sentido stricto), embora haja o elemento comum às duas figuras (ato e
negócio jurídico) – ou seja, a circunstância de ser um fato conforme a vontade humana, ou um fato
voluntário, esta vontade, em tais atos, não se destina à produção de efeitos admitidos pelo ordenamento
jurídico, sendo, assim, tais atos do homem meros pressupostos de efeitos preordenados pela lei (...)”.
(ABREU FILHO, José. Op. cit., p. 22). Desta forma: “o ato jurídico em sentido estrito seria aquele em que,
embora resultante de uma ação humana, de um ato de vontade, o ato, em sua essência, nada mais seria do que
um mero pressuposto de efeitos preordenados pela lei”. (Ibidem, p. 9).
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Ibidem, p. 23.
300
“Realmente, grande parte dos administrativistas conceitua “ato administrativo” como “manifestação
unilateral” de vontade do Estado, seja com a conotação excludente da bilateralidade, seja dando maior ênfase
ao aspecto da unilateralidade predominante nessa classe de atos jurídicos, considerados em seu sentido
estrito.” (ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 65). Cf.: MEDAUAR, Odete. O direito
administrativo...,1992, Op. cit., p. 193.
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bilaterais quanto ao número de declarações de vontades, a característica essencial deles
continuará sendo a criação de obrigações apenas para uma das partes.301
Ao tratar dos atos administrativos, espécies do gênero atos jurídicos nãonegociais, Edmir Netto de Araújo lembra que
(...) na verdade, há como que um obscurecimento do aspecto bilateral (como, por
exemplo, dos contratos) pela disposição unilateral, pois no ato administrativo a
disposição geralmente se assenta com exclusividade sobre a vontade daquele que
a edita. E, na maior parte das hipóteses, (...), a Administração não consulta a
vontade do destinatário (qualquer) do ato administrativo para que se operem os
efeitos jurídicos decorrentes da manifestação de vontade da pessoa jurídica (de
direito público) por seu agente.302

Contudo, reconhecendo que “há casos evidentes em que a vontade do
administrado tem importância quanto à formação, aperfeiçoamento, validade e eficácia do
ato administrativo, unilateral ou bilateral”303, o autor propõe a classificação dos atos
administrativos conforme a graduação da importância da vontade do destinatário em
a) atos gerais ou regulamentares que, para a sua formação ou execução,
independem da vontade dos interessados ou destinatários, mas que, para vigorar
exigem, por disposição legal ou normativa, a prévia notificação aos interessados,
quer pessoal, quer por publicação; b) atos individuais unilaterais para cujo
aperfeiçoamento e operacionalidade exige-se, por disposição legal ou normativa,
uma declaração de vontade (geralmente de simples concordância) do destinatário
interessado.304

Parece inconteste, então, que ato administrativo e acordo administrativo públicoprivado são institutos cujas matrizes jurídicas não se assemelham. Suas únicas confluências
estão no fato de serem, ambos, atos jurídicos. Contudo, mesmo neste caso, partindo-se da
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“O ponto de vista mais geralmente admitido toma em consideração não o objecto, mas a formação do
acto: distingue-se entre o acto unilateral que é obra de uma só vontade, quer individual, quer colectiva
(deliberação de uma assembleia) e o acto bi ou plurilateral, que se forma pelo encontro de duas ou mais
vontades: o tipo é o contrato. O acto unilateral ocupa, em direito administrativo, um lugar muito mais
importante que em direito privado; sob a forma de decisão executória, constitui o modo de acção norma da
Administração; contudo, o processo contratual é frequentemente utilizado por ela, quer quando celebra
contratos comuns, quer quando recorre ao regime jurídico particular dos contratos administrativos.”
(RIVERO, Jean. Op. cit., p. 104).
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ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 65 e 66.
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Ibidem, p. 67. No mesmo sentido: “o ato administrativo é, pois, essencialmente um ato unilateral (...), o
que não exclui, como já advertimos, que a vontade do administrado possa atuar como pressuposto de
existência (...), ou ainda de eficácia (...)”. (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, TomásRamón. Op. cit., p. 550).
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ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 67 e 68. Deixa-se de mencionar os atos jurídicos
bilaterais classificados pelo autor porque, a despeito de tratar de atos administrativos, Edmir Netto de Araújo
os conceituou como contratos administrativos, deixando a compreensão da catalogação um tanto confusa.
Nada obstante, concorda-se integralmente com as demais classificações sugeridas, citadas no corpo do texto.
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corrente dualista, tal confluência perde utilidade diante da caracterização autônoma do ato
jurídico stricto sensu e do negócio jurídico.
Desta forma, a incompatibilidade jurídica entre acordo administrativo públicoprivado e ato administrativo é plena, desde a natureza jurídica até os atributos
informadores de cada instituto.305
O ato administrativo corresponde à forma tradicional, autoritária, de manifestação
de vontade administrativa. Seu conceito advém da noção de que “administrar é,
simultaneamente, praticar actos jurídicos que fixam os direitos e as respectivas obrigações
das pessoas públicas e dos particulares e levar a cabo a massa de operações tanto materiais
como intelectuais que a satisfação do interesse geral exige”.306 Na doutrina de Odete
Medauar:
O ato administrativo apresenta-se, assim, como afirmação do momento de
autoridade; porque executa a lei, incide unilateral e imediatamente sobre
situações subjetivas de particulares, inclusive direitos fundamentais (autoexecutoriedade, imperatividade). Daí também ser considerado como
intrinsecamente legal e por isso justo (presunção de legalidade e de
legitimidade).307

Edmir Netto de Araújo define o instituto como “a declaração de vontade do
Estado, nessa qualidade, exteriorizada por agente competente e no exercício de suas
funções, visando a produção de efeitos jurídicos conformes ao interesse público, com ela
objetivados, determinados ou admitidos pelo ordenamento jurídico, em matéria
administrativa”.308
Celso Antônio Bandeira de Mello propõe dois conceitos aos atos administrativos.
Em sentido amplo eles são a “declaração do Estado (ou de quem lhe faça às vezes – como,
por exemplo, um concessionário de serviço público), no exercício de prerrogativas
públicas, manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de lhe
dar cumprimento, e sujeitas a controle de legitimidade por órgão jurisdicional”.309 Já em
sentido stricto, ato administrativo é a “declaração unilateral do Estado no exercício de
prerrogativas públicas, manifestada mediante comandos concretos complementares da lei
305

Em sentido contrário, cf.: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Como a teoria do ato...Op. cit.; PEREZ, Marcos
Augusto. O negócio jurídico administrativo. In: MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os
caminhos do ato administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 269 e ss.
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RIVERO, Jean. Op. cit., p. 103.
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MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...,1992, Op. cit., p. 193.
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ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 119 e 120.
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BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 15ª ed. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 353.
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(ou, excepcionalmente, da própria Constituição, aí de modo plenamente vinculado)
expedidos a título de lhe dar cumprimento e sujeitos a controle de legitimidade por órgão
jurisdicional”.310
Para Hely Lopes Meirelles, ato administrativo “é toda manifestação unilateral de
vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor
obrigações aos administrados ou a si própria”.311
Harmut Maurer ensina que “o ato administrativo é uma criação da doutrina do
direito administrativo do século 19”312, asseverando que “Otto Mayer deu-lhe sua forma,
também hoje ainda determinante no essencial, ao o definir como uma decisão da
autoridade pertencente à administração, que determina, ante o súdito, no caso concreto, o
que para ele deve ser de direito”.313 Para o publicista alemão, “o ato administrativo é a
regulação soberana de um caso particular por uma autoridade administrativa com efeito
externo imediato”.314
Das concepções apresentadas, denota-se que os sentidos de autoridade e soberania
são muito latentes no ato administrativo. Para Vasco Pereira da Silva, a teoria do ato
administrativo remonta ao período liberal da Administração, agressivo aos direitos dos
particulares.315 Disto resulta que ele “somente é promulgado por uma autoridade e, com
isso, apresenta uma regulação unilateral”.316 Segundo Harmut Maurer, aqui estaria a
distinção primordial com o negócio jurídico, o qual se realiza “por declaração de vontade
concordante, e por conseguinte, é uma regulação consensual”.317
O ato administrativo é um ato jurídico não-negocial com atributos peculiares que
o tornam único dentro daquele gênero. Isto porque, para justificar a superioridade jurídica
do Estado frente aos cidadãos, foram designados ao instituto reforços legislativos da
autoridade pública. São eles: presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e
imperatividade.318
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A despeito de tratar em específico dos contratos administrativos alemães
(verdadeiros acordos administrativos público-privados, naquele regime), John Eberhard
Schmidt-Assann argumenta a infungibilidade entre ato e contrato (acordo):
Portanto, para construir a teoria dos contratos administrativos, não é correto
aplicar aos contratos, sempre que possível, as regras relativas aos atos
administrativos. (...). As situações de configuração contratual devem ser
concebidas, assim, de forma autônoma em seus riscos e possibilidades, sendo
tratadas por normas legais que sejam consistentes com a dupla missão do Direito
administrativo, a de estabelecer limites, mas também a de configurar
319
procedimentos e técnicas que permitam uma atuação eficaz.

Apesar de toda esta construção acima apresentada, há quem compreenda os
acordos administrativos público-privados como “atos administrativos consensuais”.
Segundo Luciano Parejo Alfonso: “o ato administrativo consensual é um negócio jurídico
de caráter contratual e uma forma alternativa de desenvolvimento da atividade
administrativa unilateral”.320 Sem desconsiderar a nacionalidade espanhola do autor e o
que, por conseguinte, o ato administrativo consensual possa profundamente representar na
Espanha, é fato que no Brasil tal expressão revela-se absolutamente discrepante. No regime
atual dos atos administrativos, a consensualidade é elemento inexigível. A começar pela
natureza jurídica não-negocial dos atos administrativos.321
As ações administrativas pautadas no ato administrativo são, em sua essência,
verticalizadas e autoritárias. O agente público que se vale do ato, via de regra, não pede e
sim manda, porque a vontade dele é reprodução direta da norma, quando vinculada, ou
319
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pero también la de configurar procedimientos y técnicas que permitan una actuación eficaz.” Na doutrina
italiana, confirmando a infungibilidade entre ato e acordo, cf.: SCIULLO, Girolamo. Teoria...Op. cit., p. 42.
320
ALFONSO, Luciano Parejo. Los Actos...Op. cit. Tradução livre. No original: “el acto administrativo
consensual es un negocio jurídico de carácter contractual y una forma alternativa de desarrollo de la actividad
administrativa unilateral.” No Brasil: CARDOSO, David Pereira. Os acordos...Op. cit., p. 72.
321
David Pereira Cardoso vai ainda mais longe ao dizer que: “os acordos substitutivos se amoldam com mais
facilidade à categoria dos atos administrativos em sentido estrito, compartilhando o mesmo regime jurídico e
conteúdo dos atos unilaterais. Isso porque o acordo implica, tão somente, a adoção de procedimento
alternativo de decisão administrativa, mais aberto à participação dos sujeitos, permanecendo em potência o
poder de imposição unilateral”. (CARDOSO, David Pereira. Os acordos...Op. cit., p. 74). Esta visão
comprova justamente o risco de se compreender o acordo na dinâmica jurídica dos institutos tradicionais do
Direito Administrativo. É evidente que se analisado com a lupa do ato administrativo o acordo administrativo
público-privado será um instituto cuja negociação a ele estará ausente por conta da imperatividade natural do
ato administrativo. Logo, o consenso e a paridade também estarão ausentes. Contudo, tal medida reflete uma
análise da realidade posta, ignorando o que se deve imaginar numa teoria pressuposta. A dogmática peca
quando se torna mera descritora da realidade e deixa de caminhar para além das dificuldades jurídiconormativas do momento, se conformando com algo pela comodidade de justificá-lo juridicamente.
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cercada por parâmetros legais rígidos, quando discricionária. Mesmo nos atos bilaterais,
cuja eficácia esteja condicionada à vontade do destinatário, o caráter impositivo da ação
administrativa continua presente, pois, como dito, embora bilateral, pelo número de partes,
o ato se mantém unilateral pelos efeitos jurídicos.322 Em outras palavras, nos termos da
dogmática vigente, que prevê uma série de atributos imperativos ao instituto, o ato
administrativo jamais será consensual. Consenso e ato administrativo são compostos
heterogêneos, não se misturam.323 Ato administrativo consensual é uma expressão tão
paradoxal quanto acordo administrativo por adesão.324
Outra concepção de acordo administrativo que merece atenção é aquela que o
compreende como “ato administrativo bilateral”. Victor Rhein Schirato e Juliana
Bonacorsi de Palma, em estudo dedicado ao consenso e à legalidade, assim discorrem:
Evidentemente, tal como ocorre com os atos administrativos unilaterais, os atos
administrativos bilaterais são atos jurídicos, uma vez que são atos que têm
efeitos no mundo jurídico. Versam sobre a criação, modificação ou extinção de
direitos. Entretanto, em consonância com o que expusemos acima, entendemos
que os atos administrativos bilaterais, mais especificamente do que atos
jurídicos, são negócios jurídicos, visto que apenas podem ter origem em uma
declaração de vontade das partes. Enquanto nos atos jurídicos a manifestação de
vontade não é o elemento essencial de sua origem, os negócios jurídicos são atos
jurídicos decorrentes única e exclusivamente da manifestação de vontade das
partes envolvidas. Demais disso, deve-se aclarar que os atos administrativos
bilaterais, além de pertencerem ao gênero negócios jurídicos, pertencem à
espécie dos contratos. (...). A inclusão dos atos administrativos bilaterais como
contratos tem como consequência a exigibilidade e a aplicabilidade de todos os
requisitos previstos no Código Civil e no Código de Processo Civil para a
validade, a eficácia e até mesmo a exequibilidade dos instrumentos celebrados.
Nesta toada, entendemos que a natureza jurídica dos atos administrativos
bilaterais é de negócios jurídicos e, mais especificamente, de contratos. Portanto,
a formalização dos atos administrativos bilaterais deverá atender a todas as
exigências legais previstas no Código Civil e demais legislações aplicáveis no
que concerne à forma e aos requisitos de validade e eficácia, conforme o
325
conteúdo do ato administrativo bilateral a ser celebrado.

322

“Quanto aos efeitos das manifestações de vontade, parece claro, com o que há pouco mencionamos sobre
a vontade negocial, que o simples fato de certos atos necessitarem da participação da vontade dos
destinatários não lhes confere, por si só, a natureza de negócio, pois essa só se manifesta quando a vontade do
particular, ao encontro com a vontade do Estado, serve de base para a criação de relação nova, anteriormente
não existente, e não para simplesmente tornar operante o ato unilateral do Estado, que enquadra o fato
concreto à hipótese legal.” (ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 203).
323
Segundo Gianluca Gardini, “poder administrativo e contrato (acordo)” e “autoridade e consenso” são
termos pertencentes a categorias heterogêneas, pelo que a opinião generalizada é que estes são elementos
inconciliáveis, cujas compreensões se revelam impossíveis dentro de um mesmo instituto jurídico.
(GARDINI, Gianluca. Azione...Op. cit., p. 15).
324
Tal crítica será retomada adiante.
325
SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Op. cit.
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Conclui-se do trecho acima, apesar de entenderem a natureza do acordo
administrativo como ato administrativo bilateral, que os autores o enquadram como espécie
do gênero ato jurídico, sendo, pois, negócio jurídico. A visão defendida, segundo parece,
partiu de uma concepção unitarista do ato jurídico, tomando-o como sinônimo de negócio
jurídico. Ou seja, se todo ato administrativo é um ato jurídico e todo ato jurídico é um
negócio jurídico, logo, ato administrativo é negócio jurídico. Todavia, como se disse, nem
todo ato jurídico é negócio jurídico. Prevalece no Brasil a corrente dualista que separa
autonomamente os regimes do ato jurídico stricto sensu e do negócio jurídico. Logo, neste
sentido, ato administrativo jamais poderia ser entendido como negócio jurídico.326 Faltamlhe elementos basilares, como a vontade negocial e consensualizada das partes voltada a
projetar um efeito jurídico coletivamente desejado.327
Nas palavras de José Cretella Júnior:
É inaplicável a expressão negócio jurídico ao ato administrativo, uma vez que
neste último a vontade do editor da medida é reduzida a zero, pois o que informa
o administrador é a idéia da finalidade, do interesse público, enquanto no
negócio jurídico a força-motriz, o elemento determinante da providência é a
voluntas, o acordo com o particular, pois, sem a anuência deste, inexiste o
negócio.328

De forma mais veemente, Edmir Netto de Araújo nega, inclusive, a existência de
negócio jurídico unilateral no regime administrativo:
(...) parece-nos de difícil aceitação a figura do negócio jurídico unilateral, pois
quando o Estado manifesta unilateralmente sua vontade, prescindindo ou não do
conhecimento ou aquiescência do destinatário do ato, o faz, portanto, ex lege, em
decorrência de uma situação jurídica já pela lei pré-estabelecida ou permitida,
com fundamento na realização do interesse público. Onde, portanto, o conteúdo
negocial, a declaração negocial ativa? Por isso, cremos não haver dúvida de que
o ato administrativo em sentido estrito, receptício ou não receptício,
correspondente ao provvedimento italiano ou verwaltungsakt alemão, não tem
conteúdo negocial e não é negócio jurídico. Esta é uma particularidade do
Direito Administrativo em relação ao Direito Civil, no qual a doutrina reconhece
329
o negócio jurídico unilateral.
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Analisando a doutrina alemã, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández constatam: “o erro
técnico da direção iniciada por Korman com seu (de resto, importante) livro de 1910, (...), que tentou
transferir para a teoria dos atos administrativos a dogmática civil sobre o negócio jurídico. O ato
administrativo não é o paralelo no Direito Público da teoria do negócio jurídico no Direito privado (...)”.
(GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Op. cit., p. 551 e 552).
327
“(...) nos atos jurídicos bilaterais negociais exige-se a efetiva participação e o acordo (...).” (ARAÚJO,
Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 67).
328
CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio...Op. cit., p. 49.
329
ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 153 e 154.
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Interpretação possível ao pensamento de Vitor Rhein Schirato e Juliana Bonacorsi
de Palma seria aquela que partisse do “ato jurídico bilateral”, propriamente gênero do qual
os contratos são espécies. Todavia, os autores optaram pela expressão “ato administrativo
bilateral” a fim de reforçar a necessidade de uma definição ampla de ato administrativo, tal
qual descrita na citada doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello.330 Referida visão,
contudo, não é a prevalecente entre os juristas brasileiros e não encontra respaldo
normativo na Lei.331 A concepção de ato administrativo, ainda hoje, é correlacionada à sua
face não-negocial e juridicamente unilateral, sob a concepção estrita, portanto.332
Acolhe-se a doutrina de Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández,
para a qual
Em um sentido amplo, ato administrativo é todo ato jurídico emanado da
Administração e submetido ao Direito Administrativo. (...). Mas esse conceito
amplo não é (pelo peso de uma tradição doutrinária também porque se tenta
identificar regimes unitários com alguma substância e não vagamente abstratos)
330

Edmir Netto de Araújo esclarece o que são os atos administrativos bilaterais: “a verdade, entretanto, é que,
sejam dois atos jurídicos formando um ato bilateral, sejam duas declarações formando um ato negocial, a
doutrina predominante inclina-se pela inclusão, entre os atos administrativos bilaterais, dos contratos
administrativos, basta que se tenha presente que, a exemplo do que fizemos em relação ao ato jurídico em
geral, o ato administrativo também pode ser focalizado em sentido amplo e em sentido estrito, e isto porque,
reafirmamos, o ato administrativo é espécie do gênero ato jurídico. Então, se mencionarmos ato
administrativo em sentido amplo, lato sensu, nessa noção incluiremos os contratos (atos administrativos
bilaterais) e até mesmos os regulamentos, atos gerais considerados doutrinariamente atos legislativos
materiais”. (Ibidem, p. 101 e 102). Entretanto, se for tomada em sua concepção ampla, o ato administrativo
bilateral, pelo que foi dito pelo autor, seria semelhante aos contratos administrativos. Neste sentido, ainda
assim, haveria incompatibilidade com os acordos administrativos público-privados porque, como se viu em
tópico anterior, o regime dos contratos administrativos se respalda na teoria dos negócios jurídicos
administrativos, cujo consenso e negociação são, praticamente, inexistentes, servindo apenas de justificação
contratual dos poderes potestativos do Estado.
331
Embora discordando do enquadramento jurídico dos acordos enquanto atos administrativos bilaterais,
comprova-se a importância de uma revisão profunda na teoria dos atos e dos negócios jurídicos – sobretudo
destes últimos. É fundamental que temas preliminares, como fato e ato jurídico, sejam revistos pela doutrina
pública moderna, a fim de se estancar de vez a vinculação única e dependente da base teórico-normativa do
negócio administrativo com o contrato administrativo.
332
Não se ignora a importância de debate a respeito, também, da teoria ultrapassada dos atos administrativos
à luz da contemporânea corrente consensualista do Direito Administrativo, aos moldes da teoria moderna
crítica do regime do contrato administrativo. Aliás, aconselha-se com entusiasmo o desenvolvimento no
Brasil de doutrina aos moldes daquela iniciada por Vasco Pereira da Silva, em Portugal. Todavia, quem
aceitar o desafio terá de reconhecer e enfrentar com profundidade os limites jurídicos ofertados pelo
ordenamento brasileiro. Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández comentam a busca da
doutrina pelo enxugamento da teoria dos atos administrativos: “é possível prosseguir com a exclusão de
características, para enxugar ainda mais a teoria do ato administrativo? Não acreditamos que isso se
justifique. Não faltam posições que o tentam (...). A exclusão estará justificada na medida em que as
hipóteses excluídas possam ser objeto de uma teorização independente, o que está longe de ser o caso, a
nosso ver, pelo menos para o nosso Direito. Não se trata de expulsar casos incômodos para “as trevas
exteriores”, para não mais se preocupar com ela e dedicar-se ao deleite de polir um objeto
convencionalmente delimitado, mas sim de dar conta da realidade. Essas reduções do gênero do ato
administrativo poderão, em cada caso, constituir espécies separadas dentro deste, mas não parece possível
que possam absorver com exclusividade todo o conceito”. (GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo;
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Op. cit., p. 548).
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levado em conta na doutrina e na legislação, em favor de um conceito mais
estrito. De um lado, são excluídos os Regulamentos, que deverão se integrar na
teoria das fontes e que obedecem por isso a princípios muito singulares. Em
segundo lugar, são excluídos os atos contratuais para se elaborar com eles uma
teoria própria dos contratos da Administração, reduzindo a teoria dos atos
administrativos aos atos unilaterais – ainda que se possa ser pressuposto de
existência ou de eficácia destes um eventual consentimento privado, ou também
que atos possam surgir também na formação, aplicação, resolução ou rescisão de
333
um contrato.

Vale atenção para o reforço do argumento de que o ato administrativo pode sim se
configurar bilateral, mas somente quanto ao número de declarações de vontades. Ou seja,
esta classificação não desnatura a sua gênese de ato jurídico não-negocial puramente
unilateral quanto às obrigações criadas, modificadas ou extinguidas. Tampouco o faz
consensual diante de profundos atributos usurpadores de qualquer negociabilidade prévia à
sua emanação.334
Veja-se que não se está a discordar por completo do posicionamento de Vitor
Rhein Schirato e Juliana Bonacorsi de Palma. Excetuada a tipificação dos acordos
administrativos enquanto atos administrativos bilaterais, todo o restante dos argumentos é
endossado por este trabalho. Nada obstante, pela manutenção da coerência do raciocínio
até aqui desenvolvido, tem-se que acordo administrativo e ato administrativo são institutos
infungíveis.
Por fim, a defesa da infungibilidade atinge os “atos administrativos negociais”.
Segundo José Cretella Júnior, “ato administrativo negocial é, pois, aquele que a
administração edita, tendo em vista a consecução da própria finalidade, sempre com vistas
ao interesse público. São, todavia, naturalmente negociais, todos os atos contratuais que o
ente público celebra”.335
O principal nome da doutrina nacional defensor dessa espécie de ato é o de Hely
Lopes Meirelles.336 Para ele, ato administrativo negocial é “uma declaração de vontade do
333

Ibidem, p. 547.
Tratando da doutrina alemã a respeito dos atos administrativos bilaterais, Edmir Netto de Araújo lembra
que mesmo na Alemanha existem autores que discordam da posição de Jellinek, responsável pelo
desenvolvimento teórico do instituto. Fritz Fleiner, segundo Netto de Araújo, é um deles. Veja-se:
“comentando a “teoria das relações mistas” para o direito público alemão, [Fritz Fleiner] afirma que desde o
momento em que a administração pública se coloca frente aos cidadãos de modo soberano e autoritário, se
faz inaplicável o Direito Civil, que coloca as partes em um mesmo nível, pois só com ajuda do poder de
soberania e autoridade é capaz de realizar seus últimos e mais altos fins (...). Mesmo a teoria do ato
administrativo bilateral, desenvolvida por W. Jellinek, segundo ele é errônea, pois o ato é composto de
declarações desiguais, e a exigência da colaboração do particular não destrói a unilateralidade da ordem, de
acordo com a lei”. (ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 179 e 180).
335
CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio...Op. cit., p. 37.
336
MEIRELLES, Hely Lopes. Formação, efeitos e extinção dos atos administrativos negociais. Revista de
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 158, p. 15-19, jan. 1984.
334
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Poder Público coincidente com a pretensão do particular, visando a concretização de
negócios jurídicos públicos ou a atribuição de certos direitos ou vantagens ao
interessado”.337 Conforme defende, “embora unilaterais, esses atos impõem às partes administração e administrado – a observância de seu conteúdo e o respeito às suas
disposições para a execução de seu objeto. Enquanto os atos administrativos normativos
são genéricos, os atos negociais são sempre específicos –, operando efeitos jurídicos entre
as partes”.338
Apesar da solidez doutrinária de Hely Lopes Meirelles, por tudo o que foi acima
exposto, não se concebe possível conjugar negociação e ato administrativo num mesmo
regime jurídico.339 Tampouco ato administrativo como espécie do gênero negócio jurídico.
Ato administrativo negocial e negócio jurídico não se confundem. Assim, pode-se afirmar
que “ao falar em atos administrativos negociais, dando a eles a configuração usada para o
ato stricto sensu, labora em contradictio in adjectis: não pode ser ‘ato’ e ‘negócio’ ao
mesmo tempo”.340 Do que conclui José Cretella Júnior que “se existem atos que jamais
podem dizer-se negociais, são eles os atos administrativos”.341
Porém, embora não se concorde com a transposição implícita da teoria dos
negócios jurídicos para os atos administrativos, chamando-os de negociais, é de suma
importância a percepção da profundidade da doutrina de Hely Lopes Meirelles que, desde
o final do século XX, chama a atenção para as revisões dos regimes jurídicos do ato e do
negócio administrativos.342 Muitos dos argumentos deste trabalho encontram consonância
nas inquietações do autor que, já naquele momento, alertava para o fato de que: a) o
negócio jurídico administrativo não pode estar centrado unicamente no regime dos
contratos administrativos; b) os direitos subjetivos dos cidadãos devem ser também o foco
de atenção da relação jurídica administrativa, fazendo-os perder a pecha de “súditos”; c) a
bilateralidade sinalagmática, com direitos e obrigações vinculantes, deve estar presente na
relação jurídica administrativa para flexibilizar minimamente o poder autoritário da
337

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo...Op. cit., p. 211.
MEIRELLES, Hely Lopes. Formação...Op. cit., p. 17.
339
ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 205 e 206; CARNAES, Mariana. Op. cit., p. 99 e 100.
340
Idem.
341
CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio...Op. cit., p. 38.
342
Para uma análise sensata desta parte da obra de Hely Lopes Meirelles, cf.: MOREIRA, Egon Bockmann.
Atos administrativos negociais. In: JUSTEN FILHO, Marçal et al. (orgs). O Direito administrativo na
atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles (1917-2017), defensor do Estado
de Direito. São Paulo: Malheiros, 2017, p. 363 e ss. De importantíssima relevância é a obra coordenada por
Odete Medauar e Vitor Rhein Schirato, intitulada “Os caminhos do ato administrativo”. Cf.: MEDAUAR,
Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. (Coord.). Os caminhos do ato administrativo. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2011.
338
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Administração Pública; d) o devido processo legal deve estar inserido nas ações
administrativas, sem exceção; e) a teoria da autotutela precisa encontrar limitações na
relação jurídica administrativa, estando condicionada à profunda motivação, a bem de
proteger direitos constitucionais dos cidadãos.343 Uma pena que até o momento a
provocação dos “atos administrativos negociais” não tenha suscitado curiosidade científica
da doutrina brasileira.
Por tudo isso, dizer que o acordo administrativo público-privado é um ato
administrativo consensual, bilateral ou negocial é condená-lo, para sempre, como um ato
administrativo, negando-lhe autonomia jurídica e conformando-o ao tradicional regime de
Direito Administrativo.
Finaliza-se este tópico com Vasco Pereira da Silva, para quem
O desaparecimento do paradigma liberal veio mostrar, de forma nítida, as
limitações do instituto do acto administrativo para abarcar a integralidade do
relacionamento entre a Administração e os privados (...), assim como para
esgotar o universo das manifestações de vontade da Administração relativamente
aos particulares, uma vez que o acto administrativo deixou de ser a forma
exclusiva (ou sequer mais frequente) de actuação administrativa, dada a recente
proliferação de formas de actuação genéricas (máxime as decisões-plano) ou não
autoritárias (actuações de direito privado, contratos, actividades de caráter
técnico).344

1.2.1.2 Premissas

positivas:

a

identificação

do

acordo

administrativo

no

instrumental jurídico da Administração Pública
Sem deixar de recordar a possibilidade de convivência harmônica entre acordo,
ato e contrato no regime administrativo brasileiro, vencidas as premissas negativas para se
argumentar o que os acordos administrativos não são, neste tópico serão analisadas as
premissas positivas, para demonstrar o que os acordos administrativos público-privados
realmente são.
A intenção é apresentar as duas principais facetas instrumentais do acordo
administrativo público-privado: instrumento de ação pública e de resolução de conflitos.
1.2.1.2.1 Acordo como instrumento de ação pública

343
344

Cf.: MEIRELLES, Hely Lopes. Formação...Op. cit.
SILVA, Vasco Pereira da. Op. cit., p. 160.
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O acordo enquanto instrumento de ação pública procura ser, ao lado do ato e do
contrato administrativos, forma jurídica de manifestação de vontade da Administração
Pública.345 Daí a afirmação de que por meio do acordo se almeja instrumentalizar os
interesses da Administração Pública, dando forma e estrutura para a vontade administrativa
exteriorizada na relação jurídica público-privada.346 A sua singularidade está no fato de
buscar, diferente dos demais instrumentos, a implementação consensual da norma.347 Tal
característica é muito presente em países que adotam o sistema de autorização normativa
por permissivo genérico, cuja concepção está no fato de o ordenamento jurídico autorizar,
de modo amplo, o uso de instrumentos consensuais pelo Poder Público, deixando sob a
avaliação discricionária do agente a escolha do modelo mais adequado e oportuno, se
consensual ou impositivo.348
A correspondência teórica desse modo de agir administrativo está na
contratualização da Administração Pública349, responsável por inaugurar a discussão sobre
o exercício flexibilizado e participativo da função administrativa, por meio do uso de
formas contratuais amplas.350 Por isso a menção das expressões “Administração por
acordos”351 ou “Administração por contratos” 352, comuns em textos doutrinários.
345

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato... Op. cit., p. 243 e 246.
Segundo assevera Gustavo Justino de Oliveira: “como instrumentos de ação da Administração Consensual
pretende-se referir aos institutos e mecanismos utilizados pelos órgãos e entidades administrativas para o
desenvolvimento de suas atividades a partir de uma perspectiva que privilegia o emprego de técnicas e
métodos negociais”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Governança Pública...Op. cit., p. 6).
347
SCIULLO, Girolamo. Teoria...Op. cit., p. 47. “Vale dizer, autoriza-se o acordo para modular o
cumprimento de deveres constituídos diretamente por lei. Isso, aliás, é que justifica o tratamento do assunto
no plano legal.” (SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Op. cit.). Em face disso, há quem
diga que a diferença dogmática entre as funções instrumentais do acordo, se modo de realização da ação
pública ou forma jurídica de resolução de conflito, está no primeiro enquanto meio mais eficiente de
realização do interesse público e no segundo enquanto caminho contratual de conformação dos interesses das
partes. Portanto, nesta ótica, a função instrumental do contrato estaria mais sobressalente no segundo modelo
de acordo administrativo público-privado, ao passo que no primeiro existiria a definição negocial do
conteúdo da norma. Pensa-se haver razão neste raciocínio. Embora se entenda que o aspecto contratual seja
presente nas duas feições de acordos, enquanto instrumento de resolução de conflito o acordo depende com
maior exatidão dos elementos obrigacionais e vinculativos proporcionados pelo contrato para materializar os
interesses negociais e consensuais das partes. Cf.: VARONE, Veronica. Gli accordi amministrativi. In:
MARCELLO, Clarich; GIULIANO, Fonderico. Procedimento amministrativo. Milão: IPSOA, 2015.
348
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit., p. 235 e 236.
349
Conforme assevera Marçal Justen Filho: “a contratualização assegura a flexibilidade da atuação
administrativa, permite a participação dos diversos agentes sociais e amplia a responsabilidade dos diversos
sujeitos envolvidos”. (JUSTEN FILHO, Marçal. O Direito das Agências Reguladoras independentes. São
Paulo: Dialética, 2002, p. 408).
350
“Em face do exposto, a utilização de instrumentos consensuais ou negociais em sede administrativa
revela-se não somente uma linha de transformação da temática contratual, mas também evidencia uma
evolução da própria forma de administrar.” (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato... Op. cit., p.
246). No mesmo sentido: “a contratualização determina o viés de consensualidade adotado na presente
dissertação, na medida em que é percebida no aumento do uso de instrumentos contratuais pela
Administração, com o privilégio do contrato em detrimento do ato administrativo unilateral. A decisão
tradicionalmente dotada de unilateralidade e autoridade através do ato passa progressivamente a ser
346
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Na Itália e, principalmente, na Alemanha, o pensamento contratual foi muito
intenso. Como se denotou no tópico da natureza jurídica, o regime italiano sofreu forte
inspiração do ordenamento alemão que, desde a década de 70 do século XX, possui Lei
disciplinando o uso do contrato de direito público em espaços até então ocupados
exclusivamente pelo ato administrativo. Há, naquele regime, ao contrário do que aqui se
defende, o reconhecimento da fungibilidade entre ato administrativo e contrato de direito
público353, sendo autorizado ao agente público se valer, quando oportuno e conveniente, da
forma consensual do contrato em detrimento do modelo autoritário do ato
administrativo.354
Pela maturidade adquirida ao longo de anos de discussão, muitos dos debates hoje
travados no Brasil a respeito da contratualização da ação pública já foram vencidos pela
doutrina europeia. Como exemplo, tanto na Itália quanto na Alemanha não há mais campo
de diálogo doutrinário para quem insiste em negar a forma negocial e contratualizada do
poder administrativo, flexibilizado em alguns casos para conciliar as prerrogativas da

substituída pelo acordo, pelo consenso, enfim, pelo contrato em sua acepção mais ampla. Daí fazer sentido se
falar em contratualização do agir administrativo como forma de manifestação da consensualidade. Em suma,
a concertação administrativa e a contratualização do agir administrativo podem ser consideradas as duas
principais formas de expressão da Administração-consensual”. (GAROFANO, Rafael Roque. Op. cit., p.
104).
351
“O acordo administrativo constitui, em suas mais variadas vertentes, o instrumento de ação da
Administração Consensual, razão pela qual esta também pode ser denominada como Administração por
acordos.” (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Governança Pública...Op. cit., p. 6).
352
CHEVALLIER, Jacques. El Estado posmoderno. Ebook Kindle. Tradução de Oswaldo Pérez. Bogotá:
Universidad Externado de Colombia, 2011, p. 3379. A Administração por contratos é assim descrita por
Floriano de Azevedo Marques Neto: “os contratos do Poder Público deixam de ser mecanismos meramente
para exercício das atividades-meio do Estado (aquisição de bens e serviços para desempenho das funções
públicas diretamente pela Administração) e passam a ser instrumentos para a consecução das próprias
atividades-fim. Na atividade de polícia, temos os termos de ajustamento de conduta ou a substituição da
sanção por compromissos de reparação de danos causados pela infração; no campo dos serviços públicos,
temos os contratos de gestão com organizações sociais, as parcerias público-privadas e mesmo as concessões
de serviços públicos de nova geração, todos com alocações de risco mais arrojadas e consentâneas com o
Princípio da Eficiência”. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato...Op. cit.). Segundo o autor:
“a técnica contratual mostra-se, desde tempos imemoriais, essencial na consecução de necessidades públicas.
Daí se poder dizer que mesmo na perspectiva estrutural as regras de direito administrativo têm por foco
disciplinar a relação com os particulares, que servem de instrumento para exercício da função pública e,
assim, das finalidades do Estado”. (MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit. p.
353 a 415). Do mesmo modo: “os contratos administrativos (entendidos de forma ampla, incluindo-se não
somente os contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, mas todos os atos jurídicos bilaterais dos quais faça parte
a Administração Pública) passam a sofrer significativas alterações. Não se prestam mais apenas a, segundo
um regime especial determinado previamente em lei, versar sobre a contratação de bens e serviços pela
Administração Pública. Passam a ser também instrumentos da ação administrativa tipicamente considerada”.
(SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Op. cit.).
353
KIRKBY, Mark Bobela-Mota. Op. cit., p. 148 e 181.
354
Da mesma forma, na Itália. Cf.: GARDINI, Gianluca. Azione...Op. cit., p. 18.
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Administração Pública aos direitos fundamentais dos cidadãos, a bem de melhor conformar
os interesses públicos aos interesses privados.355
Nada obstante o forte avanço estrutural-dogmático dos acordos administrativos na
Europa, os estudiosos ainda não conseguiram explicar a compatibilização entre o regime
jurídico administrativo com a liberdade relacional conferida pelos contratos. Dito de outro
modo, é discussão ainda presente nos regimes alemão e italiano a adaptação necessária da
relação jurídica pautada no consenso e na negociação com os princípios informadores do
regime jurídico administrativo.356 O motivo está na evidência de que a relação jurídica
público-privada é, antes de tudo, administrativa e, como tal, necessita estar subsumida aos
contornos do Direito Administrativo.357
Assim, questões como a conformidade entre os princípios da igualdade,
impessoalidade, legalidade e transparência com o instrumento contratual da ação pública
despontam como indefinidas pela doutrina europeia.358 Do mesmo modo, o tema da
extensão do objeto público do acordo administrativo é ainda uma incógnita para alemães e
italianos, alguns defendendo ampla generalidade à forma contratual de ação pública e
outros restringindo o seu espaço para o procedimento administrativo preparatório do ato,
vinculando o consenso ao regime dos atos administrativos.359
No Brasil, o uso do acordo para instrumentalizar a ação pública – a vontade
funcionalizada do agente público voltada à implementação consensual da norma –, nos
termos defendidos neste trabalho, caminha de maneira ainda muito tímida. Vigoram
soberanas as formas instrumentais do ato administrativo e do contrato administrativo. Tal
questão não parece um absurdo, uma vez que não há qualquer estruturação jurídiconormativa sólida que garanta ao agente público mínima segurança na provocação de uma
relação jurídica constituída por meio de acordo administrativo.
Qual será o objeto do acordo administrativo enquanto instrumento de ação
pública? Serão criadas novas funções ao acordo ou ele aproveitará os objetos públicos já
instrumentalizados pelo ato e pelo contrato administrativos? Tais respostas devem ser
precedidas da pergunta preliminar: o que se quer dizer quando se defende a feição do
355

GIANNINI, Massimo Severo. El Poder Publico…Op. cit., p. 149; KIRKBY, Mark Bobela-Mota. Op. cit.,
p. 145, 185 e 186; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A Bipolaridade...Op. cit., p. 398.
356
KIRKBY, Mark Bobela-Mota. Op. cit., p. 59.
357
Ibidem, p. 58. Nas palavras do citado autor: “a Administração não pode ter a pretensão de ir mais longe do
que aquilo que a lei lhe permite pelo facto de amparar a sua actuação no consenso obtido (ou imposto) do
particular”. (Idem).
358
Ibidem, p. 144.
359
Ibidem, p. 170 a 175.
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acordo administrativo como instrumento de ação pública? A resposta óbvia está na
permissão, num mundo ideal, para o agente público, no exercício da função pública, lançar
mão do acordo administrativo público-privado para negociar sobre o fornecimento de bens
e serviços, sobre a execução de uma obra, a compra, alienação ou locação de um bem ou
de um produto, sobre o exercício de um poder de polícia etc.360 Em suma, acordar sobre
todos os objetos possíveis de serem negociados com agentes privados, já materializados
por ato e contrato administrativos, a bem de executar os deveres da função pública.361
Todavia, nesta percepção, de duas uma: ou os acordos ofuscarão os demais
instrumentos de ação pública, tornando-se um amuleto de consensualidade da
Administração Pública, quando for conveniente flexibilizar a imperatividade, ou terão
espaço predefinido pela norma sendo, desde logo, especificados quais seriam os seus
objetos possíveis. No primeiro entendimento, o acordo como instrumento de ação pública
será fungível aos demais institutos. No segundo, ele terá lugar normativo próprio podendo
compartilhar, quando admissível pelo legislador, uma mesma ação administrativa com ato
e contrato administrativos.
A opinião defendida nesta dissertação, como demonstrada, é no segundo sentido,
ou seja, que a compreensão instrumental do acordo administrativo não ofusque ou
desnature o objeto de atuação de outros instrumentos de ação pública já consagrados no
regime jurídico administrativo. O desafio do legislador, neste sentido, será encontrar
espaços de consensualidade no Direito Administrativo em que seja permitido ao agente
público valer-se do acordo público-privado.
360

Ao tratar dos campos de atuação administrativa contratualizada, Floriano de Azevedo Marques Neto
ensina que “nesse contexto, os contratos do Poder Público deixam de ser mecanismos meramente para
exercício das atividades-meio do Estado (aquisição de bens e serviços para desempenho das funções públicas
diretamente pela Administração) e passam a ser instrumentos para a consecução das próprias atividades-fim.
Na atividade de polícia, temos os termos de ajustamento de conduta ou a substituição da sanção por
compromissos de reparação de danos causados pela infração; no campo dos serviços públicos, temos os
contratos de gestão com organizações sociais, as parcerias público-privadas e mesmo as concessões de
serviços públicos de nova geração, todos com alocações de risco mais arrojadas e consentâneas com o
Princípio da Eficiência. (...). Veja-se que esse traço de consensualidade hoje é presente não apenas na atuação
contratual do Poder Público, mas até mesmo em funções em que a autoridade é mais central. Tomemos o
campo do poder de polícia, típica função em que é inerente a imperatividade. Instrumentos como a
negociação regulatória (...), a regulação contratual ou os termos de ajustamento de conduta (...) indicam que a
consensualidade, tendo como pressuposto uma relação mais horizontal, ganha espaço em detrimento das
relações verticais de submissão, subordinação e supremacia do poder público sobre o particular”.
(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Do contrato...Op. cit., p. 80 e 81).
361
Conforme lecionam Vitor Rhein Schirato e Juliana Bonacorsi de Palma: “os contratos administrativos
(entendidos de forma ampla, incluindo-se não somente os contratos regidos pela Lei nº 8.666/93, mas todos
os atos jurídicos bilaterais dos quais faça parte a Administração Pública) passam a sofrer significativas
alterações. Não se prestam mais apenas a, segundo um regime especial determinado previamente em lei,
versar sobre a contratação de bens e serviços pela Administração Pública. Passam a ser também instrumentos
da ação administrativa tipicamente considerada”. (SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de.
Op. cit.).
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A razão deste pensamento está no fato de que, de maneira ilustrada, admitindo o
acordo com objeto semelhante ao do contrato administrativo, nascerão justas resistências
do próprio regime dos contratos administrativos que inviabilizarão a adoção dos acordos.
Ou, mais profundamente, para executar um objeto próprio do contrato administrativo, os
acordos terão que sucumbir ao regime jurídico daquele instrumento, perdendo a identidade
e a autonomia.
Suponha-se que a norma brasileira internalize o regime dos acordos
administrativos público-privados, permitindo a eles fungibilidade para substituir os objetos
do ato e do contrato administrativos. E que, em face disso, determinado ente público
resolva negociar, mediante acordo administrativo, os serviços de engenharia civil da
empresa “A”. À luz dos princípios da Administração Pública, como deveria ocorrer tal
relação jurídica? Poderia o ente, pela singularidade do regime dos acordos, abrir mão da
competitividade, da impessoalidade, da isonomia e da igualdade, para negociar diretamente
o serviço de engenharia com a empresa “A”, sem promover licitação? Independente da
resposta, parece claro haver um conflito entre os regimes do acordo, da licitação e do
contrato administrativo. Afinal, o que justificaria um ente público optar por um processo
licitatório se ao seu dispor estaria um instrumento muito mais flexível de negociação
público-privada? Ou, ao contrário, por que o agente público agiria com flexibilidade
negocial se do outro lado estivesse uma empresa desafeta do ente federativo?
Nesse propósito, Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández há muito
tempo alertam ser
Necessário definir especificamente esses campos negociais que a realidade
reclama e este é, sem dúvida, o segundo dado fundamental a ser levado em
conta, porque é evidente que, sob os aspectos habitualmente idealizados de uma
política desta natureza, esconde-se o enorme risco de uma ruptura da
objetividade e da igualdade que a impessoalidade da Lei garante e, o que é pior,
o de dar azo e prestar cobertura ao cancro da corrupção.362

O primeiro ponto a ser avaliado é a maturidade discricionária do agente público
brasileiro para racionalmente ponderar pela adoção de modelos imperativos ou negociais
com máxima adesão aos princípios da impessoalidade, moralidade, isonomia e
eficiência.363 Ou seja, há que se avaliar se a fungibilidade teria condições de sustentar uma
362

GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Op. cit., p. 672. No mesmo sentido,
cf.: SCHMIDT-ASSMANN, John Eberhard. Op. cit., p. 329 e 330.
363
Vitor Rhein Schirato e Juliana Bonacorsi de Palma fazem a seguinte ponderação: “tendo em vista que a lei
faculta, em diversos casos, que a Administração Pública celebre acordos com particulares para a realização
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discricionariedade desparametrizada quanto à vontade primária do agente na escolha de um
ou outro instrumento de ação pública, sem que o consenso se torne um artifício de
conveniência pessoal e egoística do administrador público.364
O segundo ponto de atenção é que, tal qual o ato e o contrato, para ter coesão, o
regime jurídico dos acordos administrativos precisa se compatibilizar com as limitações
próprias do Direito Administrativo.365 Não é porque os acordos possuem natureza de
negócio jurídico e são mais paritários que os demais instrumentos de ação pública que
sobre eles não devam pesar as condicionantes do regime jurídico administrativo.366
Obviamente que, como se tem defendido, não são todas as amarras hoje existentes
aplicáveis integralmente aos acordos administrativos. Os cânones da supremacia do
interesse púbico sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público, como visto,
têm uma influência mínima nos acordos. Todavia, os princípios condicionantes do
cotidiano da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal,
moralizadores do ato de administrar, precisam ser avocados pelo regime dos acordos
público-privados. Logo, dúvidas existirão: as relações jurídicas surgidas do acordo
administrativo, quando envolverem, por exemplo, negociação sobre obra ou serviço, serão
precedidas de prévio processo de licitação?367
Um caminho para estas questões é a definição na norma do campo de atuação do
acordo como instrumento de ação pública, consentâneo com o sistema de princípios da
Administração Pública, que não sobreponham objetos já pertencentes a outros
de seus misteres, coloca-se a questão da existência de discricionariedade na escolha da adoção ou não de
mecanismos consensuais, ou da existência de vinculação, ou seja, de obrigatoriedade de utilização de
instrumentos consensuais, nos casos em que a lei preveja tal possibilidade. (...). Sendo assim, será sempre
necessária, na análise da questão, a aferição da vinculação da Administração Pública ao Direito, com todas as
normas e valores que o compõem. Sob este enfoque, parece-nos ser, em princípio, na maior parcela dos
casos, uma decisão discricionária da Administração Pública optar por celebrar um ato bilateral, ou não”.
(SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Op. cit.).
364
KIRKBY, Mark Bobela-Mota. Op. cit., p. 56 e 57.
365
Ibidem, p. 60. Conforme aduz Suzana Tavares da Silva: “governar é hoje um jogo de resultado incerto,
que não se compadece com uma compreensão da função administrativa de acordo com os moldes tradicionais
do princípio da separação dos poderes, pois a introdução de instrumentos de “Administração participada”
perturba o equilíbrio clássico em que assentava a separação. (...). Neste contexto, o próprio direito
administrativo tem de se adaptar à nova realidade a partir do instrumentário que utiliza. Deve começar por
perguntar-se qual é actualmente o referente do direito administrativo: as formas de atividade (com destaque
para o acto administrativo)? O procedimento administrativo? A relação jurídico-administrativa?”. (SILVA,
Suzana Tavares da. A nova...Op. cit., p. 917).
366
VALLE, Vivian Lima López. Autoridade...Op. cit., p. 317.
367
O mais importante a se denotar desta reflexão é o grande impacto causado pela Administração por acordos
em todo o regime administrativo brasileiro. Admitir que o Estado pode instrumentalizar a sua vontade por
meio de acordos resulta na reformulação ou na reanálise de inúmeros institutos do Direito Administrativo.
Evidente que a teoria dos acordos não vai inaugurar uma nova sistemática administrativa, negando aquela já
existente para reescrever o Direito Administrativo. Porém, é também verdadeiro que a sua aceitação no
regime jurídico administrativo implicará a remodulação de institutos jurídicos, como ato, contrato e processo,
para garantir funcionalidade à ação administrativa por meio do acordo administrativo.
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instrumentos de ação administrativa. Mas isto não tornaria muito pequeno o rol de atuação
dos acordos? A resposta é negativa, tendo em vista, como se defendeu em linhas
anteriores, a possibilidade de o acordo conjugar seu regime consensual com outros
instrumentos autoritários, não importando isto em fungibilidade dos institutos.
Ao contrário dos modelos estrangeiros citados, no Brasil o acordo como
instrumento de ação pública é referenciado pelos textos doutrinários de forma contextual
com a profundidade necessária para justificar a importância dos acordos administrativos.368
É necessário, a partir disto, evoluir com maior intensidade para se pautar um início de
discussão sistematizada a respeito desta nova forma de ação administrativa. Poucos autores
têm ousado dar esse passo à frente para entender, finalmente, o que é e como deve se
comportar o agir administrativo instrumentalizado por acordos.369 Via de regra, quando
estuda o acordo administrativo, a doutrina delimita o objeto de análise ao tipo substitutivo
de sanção, sobressaindo-se e ganhando maior densificação, por isso a feição de resolução
de conflitos e não a de instrumento autônomo de ação pública.
Portanto, embora se admita que a doutrina nacional conceba no plano teórico o
acordo administrativo como instrumento de ação pública ao lado do ato e do contrato
administrativos, torna-se necessário reconhecer, por outro lado, que a produção teórica
brasileira desta função negocial dos acordos carece de um profundo estudo sistematizado.
Até o momento se desconhece um posicionamento teórico articulado que explique
como o regime negocial dos acordos poderá se compatibilizar com o rígido regime do
Direito Administrativo. O que se vê, em grande volume, são argumentos voltados a
desconstruir os entraves da supremacia e da indisponibilidade do interesse público e a
justificar o exercício privado da função pública, empreendendo fuga do regime
administrativo para o direito civil. Não se encontra com frequência textos nacionais que
dialoguem com os princípios administrativos, a ponto de conformar os acordos nas
exigências públicas de relação jurídica administrativa.370 Este ponto seja talvez um dos
368

Desbravadora, neste sentido, foi a obra de Odete Medauar. Cf.: MEDAUAR, Odete. O direito
administrativo...,1992, Op. cit.
369
No âmbito dos acordos organizatórios, sem dúvida, Gustavo Justino de Oliveira é o principal nome da
doutrina nacional que se encorajou a sair do plano teórico e investigar, no empirismo do contrato de gestão, a
correlação teórica entre a contratualização da Administração Pública e o seu instrumental jurídico consensual
(os acordos organizatórios). Cf.: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Contrato... Op. cit. Outro nome
de destaque na doutrina nacional que ousou sair da zona de conforto teórica e contextual é o de Juliana
Bonacorsi de Palma, cuja doutrina buscou sistematizar, sob o tipo substitutivo de sanção, o regime jurídico
dos acordos administrativos. Cf.: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op. cit.
370
Duas grandes exceções são o texto de Juliana Bonacorsi de Palma questionando a necessidade de
internalização do princípio do devido processo legal no regime dos acordos administrativos substitutivos de
sanção (Cf.: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit.) e o texto de Juliana Bonacorsi
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mais importantes em matéria de autonomia jurídica dos acordos administrativos, pois
somente a partir dele será possível tratar do acordo como instrumento de ação pública no
Brasil.
Tudo o que foi defendido até o momento perderá sentido e utilidade se o regime
consensual e negociado dos acordos administrativos não for adaptado para o Direito
Administrativo, de maneira a se conjugar a consensualidade com os princípios da
Administração Pública. Eis a missão do acordo como instrumento de ação pública: se
adaptar a estas limitações sem perder a identidade e a autonomia negocial.
Chama-se atenção para o fato de que, ignorados os questionamentos acima, os
acordos tenderão a encontrar conforto no âmbito interadministrativo,371 cuja feição
organizatória muito lhe favorece, uma vez se tratar de um ambiente jurídico paritário, de
forças jurídicas equivalentes, deixando-se de lado o desenvolvimento dogmático das
relações jurídicas público-privadas. Além disso, se não enfrentada com profundidade a
feição do acordo público-privado como instrumento de ação pública, a prática tende a
concebê-lo apenas como sinônimo de instrumento de resolução de conflitos, submisso aos
ditames do tipo substitutivo de sanção.
Para evoluir, os juristas precisam começar a enfrentar, desde logo, a construção da
identidade da instrumentalização da Administração Pública por acordos. A necessidade de
definição do conteúdo jurídico do consenso e a defesa pela autonomização dos acordos
público-privados, demonstradas neste trabalho, estão diretamente dependentes do
desenvolvimento das duas feições mais importantes dos acordos administrativos:
instrumentos de ação pública e de resolução de conflitos. As experiências estrangeiras
estão vigentes para servir de inspiração para as futuras discussões e este trabalho pretende
ser apenas a ponta do iceberg.

de Palma e Vitor Rhein Schirato sobre consenso e legalidade, por intermédio do qual os autores enfrentam
com maior profundidade a natureza jurídica do acordo administrativo substitutivo de sanção e as
consequências obrigacionais decorrentes da relação jurídica público-privada (Cf.: SCHIRATO, Vitor Rhein;
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Op. cit.). No primeiro texto, sobre o devido processo legal, as anotações,
contudo, são no caminho protetivo do direito do cidadão, não se tratando em específico da conjugação entre
os regimes do acordo e do Direito Administrativo.
371
Como leciona Gustavo Justino de Oliveira sobre os acordos administrativos organizatórios: “geralmente
apresentados como novidade, no Brasil os acordos administrativos como instrumentos de ação pública
disciplinados por lei remontam ao menos ao Decreto-lei 200/1967, na figura emblemática dos convênios,
inicialmente previstos para selar entendimentos mantidos entre entes federativos e órgãos públicos entre si.
De lá para cá, não somente os convênios tiveram ampliados seus usos – inclusive passando a disciplinar
relações entre órgãos públicos e entes privados – como foram surgindo diversos outros tipos de acordos
administrativos, nominados e inominados, geradores de direitos, deveres e obrigações entre órgãos e entes
públicos entre si, ou entre estes e os particulares”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. “Convênio é
acordo...Op. cit., p. 523).
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1.2.1.2.2 Acordo como instrumento de resolução de conflitos
Outra feição de acordo administrativo público-privado é a de forma consensual de
resolução de conflito, também a mais comum.372
Em virtude de carregarem fortemente consigo o elemento consensual, os acordos
administrativos são comumente incluídos no rol de instrumentos consensuais de resolução
de conflitos, sendo identificados, por vezes, como sinônimos de conciliação, mediação,
negociação ou transação. Contudo, como se verá, isto não basta para tornar o acordo
administrativo fungível aos demais meios de pacificação de controvérsia.
Uma característica comum aos métodos aqui tratados é o fato de serem
autocompositivos, ou seja, são as próprias partes que, por meio ou não de um terceiro
facilitador, dialogam o conflito para a obtenção de uma solução final consensualizada.373
A segunda similaridade é o fato de conciliação, mediação, negociação e
transação, desde que exitosas, resultarem em um “acordo”.
Acordo, portanto, no sentido leigo da palavra, é o resultado final de todo e
qualquer método de solução consensual de conflito que se mostrar positivo quanto à
composição dos interesses das partes.374 Por este motivo, quem estuda especificamente o
acordo administrativo concebe-o, não raras às vezes, como produto de uma resolução
372

A este respeito, Gustavo Justino de Oliveira fala em “um novo caminho, no qual a Administração pública
passa a valorizar (e por vezes privilegiar) uma forma de gestão cujas referências são o acordo, a negociação,
a coordenação, a cooperação, a colaboração, a conciliação, a transação. Isso em setores e atividades
preferencial ou exclusivamente reservados ao tradicional modo de administrar: a administração por via
impositiva ou autoritária”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Governança Pública...Op. cit., 4 e 5).
Para compreender mais profundamente a visão do autor sobre a adoção de formas consensuais de solução de
litígios na Administração Pública, cf: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Mediação, Conciliação e
Arbitragem
na
Administração
Pública.
Disponível
em:
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/artigos/mediacao-conciliacao-e-arbitragem-na-administracaopublica/7135. Acesso em 03 de agosto de 2017.
373
GRINOVER, Ada Pellegrini. Os métodos consensuais de solução de conflitos no novo CPC. In:
BONATO, Giovanni. (Coord.) O novo código de processo civil. Questões controvertidas. São Paulo:
Atlas, 2015, p. 2. Heterecomposição e autocomposição são termos adotados para se referir à existência ou
não de um terceiro imparcial promovendo uma decisão final para determinada controvérsia.
Heterocompositivo é o método consensual de solução de conflito cuja decisão final provém de um terceiro
imparcial. O exemplo mais comum é o da arbitragem. O meio autocompositivo, como dito, não possui a
interferência externa decisória de um terceiro imparcial, competindo às próprias partes, com maior ou menor
interferência externa, a obtenção de um consenso final a respeito do conflito. (Idem). Cf: TONIN, Maurício
Morais. Solução de controvérsias e poder público: negociação e arbitragem. Tese (Doutorado em Direito).
2016. 237 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 4
e 37.
374
Conforme aduz Maurício Morais Tonin: “é comum encontrar como sinônimo da transação o termo
“acordo”. A expressão pode ser um sinônimo de transação, mas possui sentido mais amplo. O acordo não
exige necessariamente sua formalização como negócio jurídico, podendo bastar, para sua verificação, o
consenso genuinamente estabelecido e declarado entre as partes. Para obtenção do acordo, elas podem
realizar, apenas entre si, atividades de negociação ou se valerem da mediação de um terceiro”. (TONIN,
Maurício Morais. Op. cit., p. 40).
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consensual de controvérsia, correlacionando a sua teoria com a das formas extrajudiciais
de satisfação de litígio.375
O problema desta impressão generalizada é justamente a abstração e a baixa
tecnicidade empreendidas aos acordos administrativos público-privados.
Ao se optar pela concepção ampla e universal da palavra “acordo” para tratar dos
acordos administrativos, acaba-se reduzindo-os a institutos acessórios e inexpressivos, não
os concebendo como categoria jurídica dotada de regime jurídico próprio.
Nesse sentido, o objetivo deste subtópico é chamar a atenção da comunidade
acadêmica sobre os delineamentos teóricos de cada instrumento autocompositivo de
resolução consensual de conflitos, para demonstrar, ao final, as semelhanças e as distinções
com os acordos público-privados. Afinal de contas, é correto referir-se ao acordo
administrativo como conciliação, mediação, negociação ou transação?376 Em outras
palavras: o acordo administrativo público-privado é um novo método consensual de
resolução de conflito, figurando autônomo aos demais, ou possui aderência que o torna
fungível a outro método já existente?377
Conciliação, segundo Ada Pellegrini Grinover,
É conceituada como o método de solução de conflitos, que se dá por intermédio
da atividade desenvolvida por um terceiro facilitador, para incentivar, facilitar e
auxiliar as partes a se autocomporem, adotando metodologia que permite a
apresentação de propostas, visando à obtenção de um acordo, embora sem forçar
as vontades dos participantes.378

A mediação, nas lições da mesma doutrina,

375

Veja-se: “exemplo clássico de transação extrajudicial que reverencia valores constitucionalmente
tutelados é o acordo administrativo (...)”. (VALLE, Vanice Regina Lírio do. Op. cit.). De maneira oposta,
consentânea com o que aqui se acredita e defende, Fernanda Tartuce e André Luís Bergamaschi afirmam:
“parte da resistência à utilização dos meios consensuais de solução de conflitos advém da falha noção de que
o acordo significa, necessariamente, em concessão de direitos ou de interesses, ou seja, sempre haveria algo a
perder. Parte disso advém da vinculação da solução consensual, seja por negociação, conciliação ou
mediação, à ideia de transação, negócio jurídico que, conforme a Lei civil, implicaria em “concessões
recíprocas””. (TARTUCE, Fernanda; BERGAMASCHI, André Luís. A solução negociada e a figura jurídica
da transação: associação necessária? MEDEIROS NETO, Elias Marques de; SIMÃO FILHO, Adalberto.
(Coords.). Direito dos negócios aplicado. Vol. II: Do direito processual. São Paulo: Almedina, 2016, p.
55).
376
O objetivo é o mesmo almejado anteriormente, qual seja, defender a identidade do acordo administrativo
perante o ordenamento jurídico brasileiro, não o tornando mero substrato de categorias já consolidadas na
norma.
377
Saliente-se não ser a pretensão deste subtópico aprofundar as teorias das formas consensuais de solução de
conflitos mas, tão somente, levantar alguns delineamentos próprios de cada instituto para provocar um olhar
técnico sobre o acordo administrativo público-privado.
378
GRINOVER, Ada Pellegrini. Op. cit., p. 4.
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É conceituada como método de solução de conflitos, pelo qual um terceiro
facilitador auxilia as partes em conflito no reestabelecimento do diálogo,
investigando seus reais interesses, através de técnicas próprias, e fazendo com
que se criem opções, até a escolha da melhor, chegando as próprias partes à
solução do conflito.379

Pelas definições acima, é possível concluir que o acordo administrativo não
guarda semelhanças constitutivas com a conciliação e a mediação, na medida em que para
a sua formação é dispensável a presença de um terceiro facilitador do diálogo entre as
partes.
Perceba-se que tanto na conciliação quanto na mediação, com menor ou maior
intensidade, a realização de um “acordo” é o objetivo final.380 Nada obstante às diferentes
intensidades, volta-se a frisar que o “acordo” finalístico da conciliação e da mediação não
se confunde com o acordo administrativo. O termo é tão genérico que poderia ser

379

Idem. O CPC revelou-se muito receptivo a formas consensuais de solução de conflitos, sobretudo com as
autocompositivas. O legislador destacou uma seção inteira para as disciplinas da conciliação e da mediação.
De acordo com a norma: “os tribunais criarão centros judiciários de solução consensual de conflitos,
responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo desenvolvimento de
programas destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição”. (Art. 165 da Lei n. 13.105 de 2015).
O CPC ainda destacou expressamente as atribuições do conciliador e do mediador. Nos termos do parágrafo
segundo do art. 165, “o conciliador, que atuará preferencialmente nos casos em que não houver vínculo
anterior entre as partes, poderá sugerir soluções para o litígio, sendo vedada a utilização de qualquer tipo de
constrangimento ou intimidação para que as partes conciliem”. O mediador, por sua vez, “atuará
preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a
compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos”. (§3º do art.
165 da Lei 13.105 de 2015.). A partir da Lei, portanto, é possível identificar os traços de distinção entre
conciliação e mediação. O mais evidente é a natureza da questão admitida para cada método. Para a
conciliação admitem-se casos em que não haja uma relação prévia entre as partes conflitantes, enquanto que
para a mediação prefere-se que as partes tenham mantido uma relação pessoal anterior ao procedimento.
Outra distinção, desta vez de construção doutrinária, é que embora em ambas haja a presença de um terceiro
imparcial, na conciliação o conciliador atua de maneira mais enérgica (não confundida com coação) em
busca de uma solução consensual, influenciando a decisão final das partes. Já na mediação o terceiro
condutor (mediador) não atua tão diretamente no conflito, não propondo métodos ou apresentando propostas
às partes. Na mediação são os próprios sujeitos envolvidos no procedimento que atingem a resolução final da
controvérsia. O mediador atua como elo de diálogo e de estabilização dos ânimos, permitindo aos envolvidos
discernimento da realidade conflituosa por eles vivida. Nas palavras de Ada Pellegrini Grinover, a
conciliação “diferencia-se da mediação, na medida em que apresenta procedimento mais simplificado, não
tendo o conciliador que investigar os verdadeiros interesses e necessidades das partes, subjacentes ao
conflito”. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Op. cit., p. 4). Demonstração da densidade e da importância
procedimental da mediação foi a criação da Lei n. 13.140 de 2015 regulamentando a prática de mediação
entre particulares e a adoção de formas autocompositivas de conflitos pela Administração Pública. Cf.:
LARA, Mariana Alves. Os novos rumos da mediação no Brasil. Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, v. 111, p. 503-525, junho, 2017, p. 511; SOUZA, Luciane Moessa de. Op. cit.,
115 e ss. No mesmo sentido: TONIN, Maurício Morais. Op. cit., p. 39; FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby;
SCHOLZE, Victor. Op. cit. Para uma visão moderna do instituto da mediação, cf.: DI SALVO, Sílvia Helena
Picarelli Gonçalves Johonsom. O desenho institucional e procedimental da mediação na Administração
Pública brasileira: o estudo de caso da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração
Federal – CCAF (2010-2015). 2016. 289 fls. Dissertação (Mestrado em Direito). Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo.
380
GRINOVER, Ada Pellegrini. Op. cit., p. 4; SANTOS, Bruno Grego dos. Op. cit., p. 85.
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substituído por qualquer palavra que mantivesse o mesmo sentido de “ajuste”, “pacto” ou
“concertação”.
Ademais, no acordo administrativo o produto final (o seu termo) é formado por
parâmetros fundamentais que garantem higidez jurídica aos direitos e às obrigações das
partes. Porque derivam diretamente da consensualidade na Administração Pública, há no
regime dos acordos público-privados um cuidado mais rigoroso na proteção dos direitos
das partes, a fim de permitir segurança jurídica, paridade e previsibilidade no cumprimento
das obrigações acordadas.
Diferente do que ocorre na conciliação e na mediação, a autonomia da vontade
não é o princípio reitor do acordo administrativo. Embora os interesses devam ser
amplamente debatidos e considerados (ou profundamente motivados, se desconsiderados),
a necessidade de adequação da teoria do acordo com o regime administrativo impossibilita
que as partes sejam integralmente livres para pactuar a melhor forma de solucionar suas
controvérsias.
É também incompatível com a dogmática dos acordos administrativos a adoção da
informalidade e da confidencialidade, listadas pelo legislador como princípios da
mediação.381
Sobre a informalidade, embora alguns institutos administrativos sejam
compreendidos como “informais”, a exemplo do processo administrativo, não se admite,
na ótica juspublicista, estruturas procedimentais soltas, livres ao exercício criativo das
partes. Muito pelo contrário. Assim como nos acordos administrativos, a expressão
“informal”, na Administração Pública, tem a ver com formalidade flexível, com
parâmetros preordenados, e não com a ausência completa de forma ou com a integral
delegação da criação do procedimento aos sujeitos nele envolvidos.382
381

Art. 2º da Lei n. 13.140 de 2015.
MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno...Op. cit., p. 195. O Código de Processo Civil
pretende mudar esta realidade de ausência completa de autonomia das partes para a estipulação de atos
procedimentais no processo administrativo. Segundo o art. 15 do referido diploma legal: “na ausência de
normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes
serão aplicadas supletiva e subsidiariamente”. Por sua vez, o art. 190 do mesmo Código assevera: “versando
o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular
mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus,
poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”. Egon Bockmann Moreira chama
esta nova autorização legislativa de “negociação processual”: “aquele ato de disposição de vontade por meio
do qual as partes na relação jurídico-processual negociam o processo ele mesmo”. (MOREIRA, Egon
Bockmann. O novo Código de Processo Civil e sua aplicação no processo administrativo. Revista de Direito
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 273, p. 131-334, set. 2016, p. 328). Sobre o tema, o autor faz a seguinte
ressalva: “mas atenção: as tratativas e a futura convenção dirão respeito ao processo em si. O que confirma
aquilo que foi consignado logo no primeiro parágrafo deste artigo: existe uma relação jurídica diferenciada, a
processual, com direitos, ônus e deveres específicos — os quais podem ser autonomamente negociados pelas
382
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A confidencialidade, do mesmo modo, é incompatível com os deveres de
publicidade e transparência da ação pública delimitados pelo constituinte no caput do art.
37 da Constituição.383
Por essas razões, a despeito de se encontrar com certa facilidade o uso indistinto
de conciliação e de mediação para se referir a acordo administrativo, o posicionamento
aqui defendido é pela ausência de correlação jurídico-normativa deste último com os
primeiros.
Outro método também identificado com o acordo administrativo é a negociação.
Segundo a doutrina, “a negociação é o método pelo qual as próprias partes envolvidas
chegam a uma solução, sem que seja necessária a intervenção de um terceiro, podendo,
entretanto, contar com o auxílio de profissional especialmente capacitado para o
desenvolvimento de negociações (negociação assistida)”.384
partes. Esta ordem de negócios jurídicos atípicos não diz respeito aos direitos e deveres postos a debate, mas
sim às normas e direitos processuais eles mesmos — por isso, é mais adequado denominá-la de negociação
endoprocessual, pois incide do lado de dentro do processo. O objeto do negócio jurídico será uma situação
jurídico-processual e sua eficácia será processual stricto sensu. No que respeita a tais negociações
processuais (que podem se dar antes e/ou depois de instalado o processo), o regime jurídico do processo
administrativo impõe cautelas extraordinárias. Isso porque a Administração pública será, ao mesmo tempo,
parte e julgador — além de detentora de deveres de ordem pública (isso sem se falar em sua posição de
hipersuficiência material-processual, decorrente de seu poder político-econômico). Logo, a Administração
não poderá convencionar no sentido de abdicar de competências relativas ao seu dever-poder processual
(assim como as partes não podem negociar a propósito dos deveres e dos poderes atribuídos ao juiz – nem
entre si e, muito menos, com o próprio magistrado)”. (Ibidem, p. 328 e 329).
383
Tamanha é a prioridade da publicidade que, em regulamentação ao art. 190 do Código de Processo Civil, a
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados (Enfam), por meio do Enunciado n. 37,
destacou como nulas as convenções processuais administrativas que violarem as garantias constitucionais do
processo, em razão da limitação da publicidade.
384
GRINOVER, Ada Pellegrini. Op. cit., p. 4. Internacionalmente, sobretudo nos Estados Unidos, a
negociação tem recebido cada vez mais atenção da comunidade jurídica. A Universidade de Harvard, por seu
Program On Negotiation (PON), pelo menos desde a década de oitenta do século passado, vem
revolucionando as práticas mundiais de negociação, contribuindo, assim, para desmistificar alguns sofismas
da teoria negocial. O ineditismo das pesquisas se dá, principalmente, pela visão multidisciplinar da matéria,
condensando conhecimentos da psicologia, da antropologia, da administração, da ciência da computação, da
economia e da teoria dos jogos, para imprimir racionalidade máxima e sensatez aos diálogos negociais. O
principal sofisma derrubado pela teoria da negociação de Harvard está na compreensão de que a melhor
forma de compor uma disputa é por meio da barganha (da troca ou concessões mútuas). Tem-se defendido
que tão importante quanto se realizar concessões forçadas, num ambiente de ameaças e abusos de posições, é
dissociar o problema das pessoas, concentrar-se nos interesses e não nas posições das partes e garantir uma
base procedimental objetiva para a obtenção do resultado final. O objetivo final é a consumação de “acordos
sensatos”. Cf: “No Projeto de Negociação de Harvard, vimos elaborando uma alternativa à barganha de
posições: um método de negociação explicitamente destinado a produzir resultados sensatos, eficiente e
amigavelmente. Esse método, chamado negociação baseada em princípios ou negociação dos méritos, pode
ser resumido em quatro pontos fundamentais. (...). Cada ponto versa sobre um elemento básico da negociação
e sugere o que se deve fazer a respeito dele. Pessoas: separe as pessoas do problema; Interesses: concentre-se
nos interesses, não nas posições; Opções: crie uma variedade de possibilidades antes de decidir o que fazer;
Critérios: insista em que o resultado tenha por base algum padrão objetivo. (...). Em suma, em contraste com
a barganha posicional, o método da negociação baseada em princípios, concentrando-se nos interesses
básicos, nas opções mutuamente satisfatórias e em padrões imparciais, resulta tipicamente, em acordos
sensatos. O método permite que se chegue a um consenso gradual numa decisão conjunta, eficientemente,
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Já se comentou, neste trabalho, que consenso e negociação são fenômenos
coligados, praticamente indissociáveis e que, possuindo o acordo administrativo públicoprivado natureza de negócio jurídico, não há como estudá-lo sem considerar a sua
característica negocial.
Esse tema será retomado, mas, por ora, é possível estabelecer que dentre os
métodos autocompositivos, os acordos administrativos estão mais próximos da negociação.
A começar pela ausência, como regra, de um terceiro facilitador que conduza o diálogo das
partes.385 Isto não quer dizer, entretanto, que se possa caracterizá-los como fungíveis.
Na teoria dos acordos público-privados a negociação ocupa a fase preparatória,
antecessora da efetiva consumação do acordo administrativo. Apesar da grande relevância
da negociação, o regime prevalecente é o do acordo, significando que somente serão
admitidas contribuições da teoria da negociação que com ele não conflitarem.
Assim, para a adequada e eficiente pavimentação dos acordos administrativos,
será inevitável a internalização de alguns regramentos do método negocial, pois a garantia
de juridicidade almejada pelo acordo se sustenta também com a procedimentalização do
processo de negociação. Em outras palavras, a negociação está para o acordo
administrativo, assim como a roda está para o automóvel. O conjunto de regras e princípios
estabelecidos pela dogmática dos acordos público-privados tem a sua movimentação
garantida pelo meio negocial de resolução de controvérsia.
sem todos os custos transacionais de aferrar-se a posições apenas para ter que “arrancar-se” delas depois. E
separar as pessoas do problema permite que se lide direta e empaticamente com o outro negociador como um
ser humano, possibilitando, assim, um acordo amigável.” (FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce.
Como chegar ao sim. Negociação de acordos sem concessões. Trad. Vera Monteiro e Ana Luiza Borges. 2ª
ed. Rio de Janeiro: Imago, 2005, p. 25 e 31). “Qualquer método de negociação pode ser julgado
imparcialmente por três critérios: deve conduzir um acordo sensato, se houver possibilidade de acordo; deve
ser eficiente; e deve aprimorar, ou pelo menos, não prejudicar o relacionamento entre as partes. (Um acordo
sensato pode ser definido como aquele que atende aos interesses legítimos de cada uma das partes na medida
do possível; resolve imparcialmente os interesses conflitantes, é duradouro e leva em conta os interesses da
comunidade.).” (Ibidem, p. 22). Veja: GABBAY, Daniela; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. Meios
alternativos de solução de conflitos. Rio de Janeiro: FGV, 2013, p. 21.
385
Não significa, no entanto, que os acordos administrativos não possam ser brindados por uma negociação
assistida. A depender do nível do diálogo e da complexidade da causa, recomenda-se que as partes recorram
a um profissional habilitado para estabilizar os ânimos e indicar, caso necessário, o melhor caminho a ser
percorrido, com o aproveitamento daquilo que não contrariar a dogmática dos acordos administrativos. Vejase que nestas situações haverá interseção entre a teoria dos acordos com as da conciliação e/ou da mediação.
Este diálogo teórico, comentado abaixo, é uma das singularidades do acordo administrativo como método de
resolução de conflito. Cf: GRINOVER, Ada Pellegrini. Op. cit., p. 3 e 4. Conforme afirma a citada autora, “a
negociação direta apresenta-se como método adequado, quando as partes mantêm bom relacionamento e
conseguem tratar objetivamente das questões a decidir”. (Idem). Como bem lembra Daniela Monteiro
Gabbay, “esta classificação, entretanto, não dá conta de toda a realidade, e há ainda a possibilidade de
processos mistos de solução de conflitos”. (GABBAY, Daniela Monteiro. Negociação. In: RICHA, Morgana
de Almeida; PELUSO, Antonio Cezar (Coords). Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária
nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 213). Exemplo de solução consensual híbrida de conflito é a
conhecida cláusula med-arb (prevendo métodos de mediação e arbitragem para um mesmo caso).
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Ora, então estaria a se afirmar que não há diferença teórica entre o acordo como
instrumento de ação pública e como resolução de conflito, uma vez que se o método de
negociação é imprescindível ao acordo administrativo, ele deve estar presente em ambos os
casos, pouco importando a sua feição?
Tal percepção importa para esclarecer o seguinte: as premissas positivas aqui
defendidas não são estanques e heterogêneas, a ponto de se poder separar com objetividade
e clareza o momento do acordo, quando resolutor de conflitos ou concretizador da ação
pública. Do contrário, teria que haver múltiplos regimes jurídicos para as diversas feições
de acordos administrativos, o que, como se procura demonstrar neste capítulo, não se
revela o caminho mais adequado.
Por outro lado, reconhece-se que na feição de resolução de controvérsias o acordo
administrativo possui maior amplitude jurídica quando comparado à de instrumento de
ação pública. Tudo porque, como se viu, ao instrumentalizar o agir da Administração
Pública, a teoria dos acordos é extensamente condicionada pelo regime administrativo. Já
enquanto resolutor de conflitos, os acordos não sofrem tanta limitação do Direito Público,
o que garante a eles atuação mais abrangente.386
Além disto, ao assumir a função de solucionador de disputas, o acordo
administrativo se amplifica pela fusão de teorias que aperfeiçoam as regras materiais e
procedimentais da resolução de controvérsia, ao passo que na forma de instrumento de
ação pública a sua dogmática é mais rígida contra interferências externas, de outros
institutos, como dos atos e dos contratos administrativos.
A negociação enquanto método de resolução de conflito é ainda objeto de pouca
atenção da doutrina publicista. Fala-se muito pouco ou quase nada a respeito das
negociações público-privadas. O desenho de uma teoria dos acordos administrativos, neste
sentido, pretende ser o começo de um debate semeador de parâmetros concretos para a
inclusão da negociação nas relações jurídico-administrativas.
Por fim, tem-se a transação como método de terminação consensual de disputas.
Trabalhos que se dedicam ao estudo da transação administrativa acomodam-na no campo
de justificação da possibilidade de a Administração Pública pactuar com o sujeito privado
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A conclusão é lógica a partir do objeto das feições: um compreende toda a “ação pública” e o outro apenas
os “conflitos público-privados”. Logo, no primeiro há um espaço maior de ação que precisa ser
compatibilizado com os limites do Direito Administrativo, ao passo que no segundo, por ter o objeto
reduzido, a compatibilização é menor, permitindo, por mais paradoxal que pareça, maior amplitude jurídica
ao acordo administrativo.
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a melhor forma de composição dos seus interesses.387 Negociação e transação, portanto,
recebem tratamento isonômico, como se fossem equivalentes perante o ordenamento
jurídico brasileiro.
A primeira ressalva quanto a isso é que, ao contrário da negociação, a transação
possui correspondência explícita na Lei, precisamente no Código Civil, cujo art. 840
afirma “ser lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões
mútuas”388, admitindo-a somente “quanto a direitos patrimoniais de caráter privado”.389
Além disso, prevê-se que a “a transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos”.390
Ou seja, independente do momento em que ocorrer, se judicial ou
extrajudicialmente391, o instituto da transação tem correlação normativa inafastável, não se
reconhecendo como transação o ajuste que não respeite as condições e as formas previstas
no Código Civil.392
Disto decorre a seguinte observação: porque vinculado aos limites legais, o
conceito de transação não pode ser ampliado para significar também “negociação”, no

387

Por todos, Cf: BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Transações administrativas: um contributo ao estudo
do contrato administrativo como mecanismo de prevenção e terminação de litígios e como alternativa à
atuação administrativa autoritária, no contexto de uma administração pública mais democrática. São Paulo:
Quartier Latin, 2007. Em artigo dedicado ao tema, o autor resume a defesa contida em sua obra: “nessa
perspectiva, quando a Administração Pública puder resolver de forma unilateral e autoritária, mas, em busca
da melhor solução para o bem comum, resolver despir-se de seu manto de poder e prescindir dessa forma de
atuação em prol de uma solução consensual, estar-se-á diante da celebração dos contratos administrativos de
transação lato sensu. O contrato administrativo de transação em sentido lato (transações administrativas),
portanto, é uma forma de a Administração Pública resolver seus casos concretos, como uma alternativa a uma
atuação autoritária (contratos administrativos alternativos)”. (BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves; CAMPOS,
Sarah. A Administração Pública consensual na modernidade líquida. Revista Fórum Administrativo, Belo
Horizonte, ano 14, n. 155, p. 31-43, jan. 2014). No mesmo sentido: SANTOS, Bruno Grego dos. Op. cit.
388
“’Concessão’ implica em abrir mão de um direito (total ou parcialmente); no caso de direitos que não
admitem transação, a conciliação não pode ser realizada, porque resultaria, naturalmente, em uma
composição em que alguém abriria mão de uma parte ou de todo o direito. O Novo Código de Processo Civil
(Lei n. 13.105/2015) deixou um pouco de lado a utilização do termo “transação”, passando a utilizar o termo
‘autocomposição’ (...). O termo ‘autocomposição’ não nos remete diretamente ao art. 840 do Código Civil, e
pode designar arranjos negociais mais amplos do que a ‘transação’. (...). Em segundo lugar, a associação
entre solução negociada e ‘concessões recíprocas’ impinge nas partes em conflito e em seus advogados a
ideia de que se entra em uma negociação ou em uma conciliação com a finalidade de ‘fazer concessões’ ou
‘obter a concessão de algo pelo outro’. Essa ideia é corrente e se reflete no dia-a-dia do exercício da
advocacia, sendo comum inclusive na fala de conciliadores que dizem: ‘vocês estão aqui para todos cederem
um pouco’ ou, ainda, ‘melhor abrir mão de um pouco agora do que esperar pelo final do processo.’”
(TARTUCE, Fernanda; BERGAMASCHI, André Luís. Op. cit., p. 42).
389
Art. 841 do Código Civil.
390
Art. 843 do Código Civil.
391
Sobre a diferença entre os momentos, cf: SANTOS, Bruno Grego dos. Op. cit., p. 15 e 16.
392
TARTUCE, Fernanda; BERGAMASCHI, André Luís. Op. cit., p. 54.
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sentido técnico, como método autocompositivo de solução de controvérsias, tornando-os
sinônimos juridicamente.393
A negociação não exige necessariamente a ocorrência de concessões mútuas de
direitos.394 Neste aspecto, o acordo administrativo decorrente do diálogo negocial dos
sujeitos deve, antes de buscar sacrifícios, “refletir algum padrão justo, independentemente
da vontade pura e simples de qualquer das partes”.395 Porém,
Isso não significa insistir em que os termos se baseiam no padrão previamente
escolhido, mas sim em que algum padrão razoável – como o valor de mercado, a
opinião especializada, os costumes ou a lei – determine o resultado. Ao discutir
esses critérios, em vez de o que as partes estão dispostas ou não a fazer, nenhum
dos lados precisa ceder ao outro; ambos podem acatar uma solução justa.396

A negociação é focada no atendimento dos interesses das partes e não
propriamente em suas posições (seus direitos individualmente concebidos).397 Parte-se da
concepção de que

393

Bruno Grego dos Santos se refere a transação como “negócio jurídico declaratório, indivisível de
interpretação restrita”. (SANTOS, Bruno Grego dos. Op. cit., p. 86). No mesmo sentido: SOUZA, Carlos
Alberto Sobral de. Da transação e da indisponibilidade do interesse público. Revista Fórum
Administrativo, Belo Horizonte, ano 1, n. 8, out. 2001.
394
“O sentido vulgar do ato de transigir envolve portanto um abdicar recíproco de parte dos transigentes, em
favor da formação de uma solução consensuada que melhor atenda aos interesses de cada qual.” (VALLE,
Vanice Regina Lírio do. Op. cit.). Nos termos da teoria da negociação desenvolvida pelos norte-americanos,
o modelo de transação brasileiro se enquadra como “meio amigável” de negociar pautado pelo sacrifício
conjunto dos direitos das partes (do tipo perde-perde ou ganha-perde). Dito de outro modo, “no jogo de
negociação afável, as medidas-padrão consistem em fazer ofertas e concessões, confiar no lado oposto, ser
amistoso e ceder conforme a necessidade para evitar a confrontação.” (FISHER, Roger; URY, William;
PATTON, Bruce. Op. cit., p. 29). Contudo, nesta sistemática de mútuo sacrifício nem sempre serão criados
ajustes sensatos e agradáveis aos interesses das partes. A teoria norte-americana, neste propósito, reformula a
maneira de negociar para o tipo “ganha-ganha”, voltado a produzir benefícios mútuos, com padrões justos e
objetivos. (MARASCHIN, Márcia Uggeri. (Coord.). Manual de negociação baseado na teoria de
Harvard. Escola da Advocacia Geral da União – AGU. Brasília: EAGU, 2017, p. 14). Sobre a realidade
transacional brasileira, cf: TARTUCE, Fernanda; BERGAMASCHI, André Luís. Op. cit., p. 52.
395
FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Op. cit., p. 29
396
Idem.
397
As buscas precípuas da negociação são a promoção de interesses comuns e a conciliação criativa de
interesses divergentes. Desta forma, a negociação parte da ideia de que antes de se chegar a um acordo é
fundamental a criação de benefícios mútuos às partes. (FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce.
Op. cit., p. 29). Aliás, restringir a negociação em regras e direito não é aconselhável pela doutrina: “focar em
regras e direito em uma negociação nem sempre funciona: diversas regras diferentes e contraditórias podem
se aplicar a uma situação, um mesmo fato pode ser visto e compreendido por múltiplas perspectivas e o ser
humano, por sua natureza, raramente se deixa convencer e admite que está errado. Normalmente, quanto
mais um lado argumenta, mais ou outro contra-argumenta. Por isso, focar em direitos pode fazer o conflito
escalar e gerar a necessidade de um terceiro decidir a causa, o que nem sempre gera satisfação para todos os
lados. Quando as partes focam direitos, elas sustentam sua ‘posição’ na mesa de negociação, com o objetivo
de convencer o outro lado de que estão certas e de que, caso esta ‘posição’ não seja aceita, consequências
advirão”. (GABBAY, Daniela; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. Op. cit., p. 23).
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Para cada interesse, existem diversas posições possíveis que podem muito bem
satisfazê-lo. (...). Por isso, quando se atravessa a barreira da posição inicial rumo
aos interesses que motivam as partes, normalmente é possível encontrar uma
opção de posição, que vai ao encontro dos interesses de ambas as partes. Assim,
a negociação de solução de disputas com enfoque em interesses tem maior
potencial de incrementar a satisfação das partes com os resultados.398

Daí a afirmação de que é possível negociar sem necessariamente abrir mão de
direitos, promovendo-se ou criando-se sacrifícios forçados.399
Nos acordos administrativos a negociação é método que antecede a formalização
do ajuste, podendo resultar tanto na extinção quanto na declaração ou reconhecimento de
um direito. Neste sentido, a natureza patrimonial (o conteúdo econômico) não é
imprescindível para a admissibilidade jurídica do objeto negociado, como na transação.
Daí a falta de perícia dos que afirmam que a transação é o método consensual de
constituição do acordo administrativo.
Assim, por tudo o que foi argumentado até então, conclui-se que: a) é incorreto
tecnicamente denominar acordo administrativo como sinônimo de conciliação, mediação e
transação; b) a despeito de não serem institutos fungíveis, a teoria do acordo é influenciada
pelo método negocial de solução de disputas, internalizando previsões da negociação que
não conflitem com a sua dogmática; c) sob a forma de solucionador de conflitos, o acordo
administrativo possui maior abrangência jurídica quando comparado com a feição de
instrumentalizador da ação pública, permitindo que o seu regime seja adaptado a diversas
situações fáticas e a diferentes disputas; d) finalmente, pelas peculiaridades próprias, é
possível afirmar que, além de instrumentalizar a ação pública, o acordo administrativo
surge no ordenamento jurídico como um inédito método consensual de solução de conflito,
cuja estruturação teórica ainda carece de cuidadosas atenções da doutrina brasileira,
sobretudo quanto à parametrização dos diálogos e à estruturação do processo de
negociação público-privado.
É sobre isso que se ocupará o próximo capítulo.
1.3

Síntese do capítulo
Este primeiro capítulo iniciou defendendo a ideia de que a mais importante

circunstância oportunizada pelo Estado de Direito é, justamente, a universalidade da
juridicidade, por meio de uma abrangente e paritária ordem jurídica subordinadora de
398
399

GABBAY, Daniela; FALECK, Diego; TARTUCE, Fernanda. Op. cit., p. 23.
TARTUCE, Fernanda; BERGAMASCHI, André Luís. Op. cit., 47.
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todos. Nesta ótica, afirmou-se que a governança pública reflete a consagração material do
Estado de Direito, possuindo como principal premissa a diminuição do uso de práticas
coercitivas pela Administração Pública e o aumento da interação entre os atores públicos e
privados.
Em seguida, como forma de justificar a busca do conteúdo jurídico da
consensualidade na Administração Pública, propôs-se a classificação do consenso em: a)
consenso jurídico e b) consenso-gestão. Apresentadas as suas definições, ponderou-se pela
escolha do consenso-jurídico como representante da base teórica da Administração Pública
consensual. Isso porque, como se defendeu, a sua compreensão exige que em uma relação
jurídica administrativa o conjunto de obrigações das partes reflita o resultado de seus
interesses consensualmente negociados, deliberados e dialogados. O consenso-jurídico,
neste sentido, provoca novos olhares para o indivíduo, enquanto sujeito de direitos não
mais subalterno à ordens administrativas superiores.
Após ter se constatado o atraso legislativo em matéria de consensualidade na
Administração Pública, concluiu-se que o Poder Legislativo tem falhado na identificação
do conteúdo jurídico do consenso. O que existe hoje, em âmbito nacional, é uma “cláusula
vazia”, superficialmente autorizadora da consensualidade, sem garantir-lhe qualquer
substrato jurídico concreto.
Em vista disso, propôs-se que a Lei não se limite a prever e a autorizar o
consenso, mas que, desde logo, estabeleça as suas balizas jurídicas para o bem de evitar o
abstracionismo jurídico-dogmático do instituto. Nesta realidade, o consenso deverá ser
requisito de eficácia da ação administrativa consensual, com os parâmetros de sua
verificação objetiva e claramente delineados na norma.
Ato contínuo, ao tratar dos elementos teóricos do consenso-jurídico, o capítulo
defendeu a necessária superação da incapacidade negocial da Administração Pública pelo
fim de sua submissão absoluta aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do
interesse público. Os meios, para tanto, são: a) a consolidação de uma visão sistematizada
do Direito; b) a união comunicativa e sistêmica do regime jurídico administrativo com o
Direito Privado, isto é, a internalização pelo Direito Administrativo de matrizes jurídicas
privadas, com o objetivo de tutelar direitos e deveres tanto do agente público quanto do
agente privado, num espectro, ainda ideal, de compartilhamento da função pública; c) o
fim da absoluta superioridade do interesse público sobre o privado pelo também fim da
polarização público-privada; d) a subida de patamar do interesse privado, reconhecendo-o
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como parte indispensável da ação administrativa; e) o equilíbrio da relação jurídica Estadosociedade, por meio da garantia de efetividade e eficácia aos direitos fundamentais dos
cidadãos; e, por fim, f) a abertura negocial da Administração Pública com o
reconhecimento da importância da negociação enquanto instrumento indissociável do
consenso.
Em defesa da autonomia jurídica do acordo administrativo, falou-se da polissemia
de seu conceito e da maneira “porosa” com a qual a teoria moderna está a estudá-lo.
Constatou-se que não existe, no Brasil, definição mínima reunindo num mesmo regime os
elementos jurídicos e os parâmetros fundamentais do acordo administrativo. A doutrina
tem cotejado o acordo em ilhas com regimes jurídicos independentes.
Encerrado o diagnóstico crítico, defendeu-se a necessidade de mínima
sistematização teórica do acordo administrativo, precisamente do acordo público-privado.
Isto se dará: a) pelo estudo autônomo do acordo em relação ao ato e ao contrato
administrativos; b) pela elevação do acordo a categoria jurídica do Direito, enterrando de
vez sua compreensão como instrumento acessório, auxiliar e residual de outros
instrumentos já consolidados no ordenamento jurídico administrativo; c) pela criação de
um regime jurídico próprio, autônomo e exclusivo aos acordos, voltado a tutelar
paritariamente os interesses das partes compromissárias, sem negar a importância do poder
potestativo do Estado. A missão deste regime é disciplinar os parâmetros gerais
informadores do acordo administrativo.
Na visão deste trabalho, os acordos público-privados representam uma nova
forma de ação pública desenhada integralmente sobre as bases do consensualismo, da
negociação, da paridade e do diálogo que não encontra paralelo nas tradicionais formas de
atuação da Administração Pública brasileira.
Avançando nos argumentos, defendeu-se a natureza jurídica de negócio jurídico
para o acordo administrativo em virtude do protagonismo concedido à declaração de
vontade consensual, com direitos e obrigações recíprocos. A missão é converter, dentro do
possível, o poder potestativo do Estado em obrigação negocial vinculante. Nesta etapa, o
capítulo evidenciou a estagnação da teoria do negócio jurídico administrativo, tecendo
críticas a sua completa absorção pela teoria do contrato administrativo. Na sequência, por
considerar o acordo administrativo negócio jurídico bilateral, sinalagmático e comutativo,
foi admitida a sua inequívoca feição contratual com a ressalva de que, no regime dos
acordos, a teoria do contrato assume sentido meramente acessório e instrumental.
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Para este trabalho, acordo administrativo público-privado é negócio jurídico
administrativo bi ou plurilateral, paritário e consensual, formado entre o Estado e o
particular (pessoa física ou jurídica) que, pela conformidade dos interesses das partes ao
conteúdo normativo da Lei, seja para instrumentalizar a função pública ou para resolver
conflitos, por meio de um prévio e participativo processo de negociação com eficácia
condicionada a parâmetros gerais fixados em Lei, objetiva criar, modificar ou extinguir
direitos, com efeitos jurídicos vinculantes e direitos e obrigações recíprocos.
No ponto em que se aduziu a infungibilidade entre acordo, ato e contrato
administrativos explicou-se que cada instrumento é dotado de especificidades jurídicas
heterogêneas, não sendo permitida a simples substituição alternativa de um pelo outro.
Sobre a incompatibilidade entre acordo administrativo e contrato administrativo, o centro
dos argumentos repousou na relação jurídica desigual contemplada pelo contrato, com a
manutenção de relação jurídica exorbitante e subordinadora. Em relação ao ato
administrativo, demonstrou-se a sua plena incompatibilidade com o acordo administrativo,
desde a natureza jurídica até os atributos informadores de cada instituto.
Concluídos os apontamentos para afirmar o que os acordos administrativos não
são, o capítulo dedicou-se a esclarecer e explicar o que eles realmente são. O acordo
administrativo pode possuir feição de instrumento de ação pública ou de resolutor de
conflitos. Na primeira configuração, o acordo se apresenta, ao lado do ato e do contrato
administrativos, como forma de manifestação de vontade da Administração Pública. A
finalidade aqui é a implementação consensual da norma. Entretanto, para que o acordo se
sustente no ordenamento, chamou-se a atenção para o dever de adaptação da relação
jurídica negocial com os princípios constitucionais do Direito Administrativo. Assim, o
desafio do legislador será encontrar espaços de consensualidade no regime jurídico
administrativo em que seja possível ao agente público valer-se do acordo público-privado
sem desestruturar a essência principiológica do Direito Administrativo. Já na forma de
instrumento de resolução de conflitos, criticou-se o tratamento genérico conferido ao
acordo administrativo ao referir-se a ele como sinônimo de conciliação, mediação e
transação. Admitiu-se, por outro lado, que a despeito de não serem institutos fungíveis, a
teoria do acordo público-privado é influenciada pelo método negocial de solução de
controvérsias.
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2.

PARÂMETROS

FUNDAMENTAIS:

DELINEAMENTOS

DOGMÁTICOS PARA A CONSTRUÇÃO DE UM REGIME
JURÍDICO

AUTÔNOMO

DOS

ACORDOS

ADMINISTRATIVOS
Neste segundo capítulo serão propostos os parâmetros fundamentais dos acordos
administrativos público-privados, sem os quais o seu regime jurídico ficará desnaturado.
A intenção é proporcionar elementos objetivos mínimos para a verificação da
adequada conformação de todas as fases do acordo administrativo, com os contornos do
regime jurídico sugerido nesta dissertação.400
Os parâmetros abaixo representam os elementos embrionários de uma autônoma
teorização dos acordos público-privados no Brasil. Justamente por isto são aqui
compreendidos como fundamentais, pois nenhuma eficácia jurídica os acordos produzirão
sem a observância inafastável dos standards401 a seguir defendidos.402 São eles: a) reserva
de consenso e consequente paridade relacional e b) princípios informadores do acordo
administrativo público-privado.
Pode-se dizer que até aqui encerrou-se o trabalho de construção teórica que,
metaforicamente, pode ser considerado como o “esqueleto” dos acordos administrativos
público-privados. Os parâmetros, avançando, são os órgãos vitais do regime jurídico do
acordo administrativo. Eles consolidam e condensam, numa visão pragmática, as
condições objetivas para que os acordos produzam efeitos jurídicos.
2.1

A consensualidade como requisito indissociável do acordo: a reserva de
consenso enquanto sustentação da paridade relacional público-privada

400

“Por fim, outra diretriz é a insistência em critérios objetivos para ponderação das opções criadas. Negociar
com base apenas na vontade (‘é assim porque quero que assim seja’), típico da barganha posicional, é
ineficiente e não se amolda a critérios justos, podendo, assim, comprometer a relação.” (TARTUCE,
Fernanda; BERGAMASCHI, André Luís. Op. cit., p. 50).
401
Para não ocorrer o mesmo com o regime jurídico de Direito Administrativo, calcado em dogmas
praticamente intransponíveis, os elementos dogmáticos dos acordos administrativos são gerais e atuam como
guias jurídicos das ramificações jus-normativas que ele sofrerá ao formar suas diversas espécies. São, pois,
parâmetros flexíveis que representam muito bem a essência horizontal dos acordos administrativos no Brasil.
402
Para compreender os demais planos do acordo administrativo público-privado, ver o tópico 1.2.1.
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Muito foi dito sobre o consenso na Administração Pública e a importância dele
para o acordo administrativo.403 Por isto, a intenção não é repetir toda a argumentação já
apresentada. Com este subtópico pretende-se resgatar a crítica feita no ponto 1.2.1.1.2
quando se disse que, tão paradoxal quanto a expressão “ato administrativo consensual”, é
aquela que diz ser possível se falar em “acordo administrativo por adesão”.
Nesta altura da reflexão já se pode denotar que a linha teórica buscada nesta
dissertação acomoda os acordos administrativos num universo de relação jurídica
paritária404, com obrigações recíprocas e interdependentes.405 Daí a importância da

403

Ver os tópicos 1.1 e 1.1.1.
Recorda-se que o sentido de paridade aqui compreendido não é o de igualdade-material entre Estado e
cidadão, mas de igualdade-estrutural. A paridade não afeta os poderes que integram a capacidade jurídica do
Estado e dos particulares, tornando-os horizontalmente equivalentes numa perspectiva de atribuições
jurídico-normativas. Por certo, o ente público tem uma tarefa muito mais complexa que exige
correspondência normativa exorbitante para lhe proporcionar tutelar medidas de interesse geral e coletivo.
Todavia, tal exorbitância, apesar de não excluída com o advento da relação jurídica paritária, torna-se, com
ela, mais concreta e menos abstrata. E é este o ponto nodal do sentido de paridade buscado: porque o
exercício da função pública está balizado na norma legal, não há entre Estado e cidadão qualquer relação de
superioridade ou subordinação que justifique a existência de um poder metafísico do ente público frente aos
particulares. Ambos, em igual medida, estão submetidos à lei e ao direito, o que implica dizer que tão
fundamental quanto agir com exorbitância é respeitar direitos e garantias dos cidadãos, formando vínculos
com obrigações recíprocas. Esta, portanto, é a conotação de paridade enquanto igualdade-estrutural. Com a
palavra, Pedro Machete: “a ideia de uma paridade jurídica cidadão-Estado não deve suscitar equívocos. O
que está em causa é a diferença entre a perspectiva autoritária em que o cidadão se encontra sistematicamente
numa posição de subordinação à Administração, entendida esta como uma realidade dotada de uma “maisvalia” jurídica – justamente a natureza de poder – que legitima a supremacia das suas decisões, de tal modo
que, por princípio, aquelas valem por si mesmas; e uma perspectiva de legalidade democrática em que a
Administração, tal como os particulares, apenas pode exercer os poderes jurídicos que normativamente lhe
hajam sido concedidos: aquela e estes estão, todos, e em igual medida, subordinados à lei e ao direito. (...). A
igualdade ou paridade jurídica da Administração e dos particulares é, por conseguinte, estrutural-formal no
sentido de se tratar de uma subordinação ao direito do mesmo tipo, tanto no caso daquela, como destes. (...).
Para a compreensão de tal posicionamento recíproco, é essencial a subordinação à lei da Administração nas
suas relações com os particulares e o reconhecimento de posições constitucionais destes últimos de que
aquela não possa dispor – os direitos fundamentais: a Administração já não é um poder; ela desempenha as
suas atribuições legais e, sempre que no âmbito das mesmas tenha de interferir com a actuação de
particulares determinados, a Administração exerce os poderes e cumpre as obrigações que constitucional e
legalmente lhe competem. (...). Não existe, decerto, igualdade jurídico-material, nomeadamente quanto aos
poderes que integram a capacidade jurídica da Administração e dos particulares; mas existe seguramente
igual subordinação à lei e ao direito e, nessa medida, paridade jurídica no sentido anteriormente defendido.
(...). Uma coisa é a igualdade estrutural dos direitos subjectivos nas relações jurídicas (...), outra o conteúdo
jurídico-material de tais direitos”. (MACHETE, Pedro. Op. cit., p. 457, 458, 459, 472, 480 e 481).
405
No regime dos acordos administrativos a Administração Pública deve possuir obrigações materiais e
processuais exigíveis pelo particular. É o que, em outras palavras, ao estudar o processo administrativo,
concluiu Rafael Wallbach Schwind a respeito da necessidade de definitiva inclusão obrigacional da
Administração Pública em suas relações administrativas público-privadas: “entretanto, a relevância do
processo administrativo para os direitos fundamentais transparece não apenas nos direitos subjetivos
processuais. A perspectiva jusfundamental do processo administrativo se revela também na divisão de ônus,
no estabelecimento de prazos, nas normas de preclusão que fazem o processo prosseguir e se desenvolver, no
estabelecimento de uma estrutura procedimental especialmente clara, entre outros fatores”. (SCHWIND,
Rafael Wallbach. Processo Administrativo em evolução. Revista Fórum Administrativo, Belo Horizonte,
ano 14, n. 155, jan. 2014, p. 46).
404
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consensualidade para imprimir e resguardar amplo dinamismo aos diálogos negociais
público-privados.
O acordo administrativo é o resultado de uma Administração Pública que aceita e
entende como saudável o debate jurídico entre o interesse público e o interesse privado,
com fins de se buscar uma melhor resposta da Lei para determinada realidade fática.
Assim, absolutamente oposto ao consensualismo inerente aos acordos
administrativos está a equivocada expressão “acordo por adesão”.
O termo “adesão” é comumente adotado para representar os negócios jurídicos em
cuja formação não concorreu a vontade real e profunda de uma das partes, senão o seu
mero consentimento com as disposições unilateral e parcialmente elaboradas por um dos
sujeitos.406 A sua inclusão no mundo jurídico se deu por meio dos contratos,407 com a
criação de uma nova modalidade contratual dita “meramente formal”408 e esteve ligada à
necessidade de uniformizar o tratamento jurídico das relações de consumo,409 para dar
vazão ao desenvolvimento econômico do século XX.410

406

“O que mais chama a atenção é a circunstância de que o texto do contrato, redigido por uma das partes,
não pode ser discutido pela outra, que tem de aceitá-lo tal e qual, se quer realizar o negócio jurídico. O livre
consentimento é substituído pela adesão. As negociações preliminares são eliminadas, nenhum debate se
travando sobre as cláusulas prefixadas por um dos contratantes potenciais.” (GOMES, Orlando. Contrato de
adesão. Condições gerais dos contratos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972, p. 11). Cf.: GONÇALVES,
Carlos Roberto. Op. cit., p. 75.
407
Em obra dedicada ao tema, Orlando Gomes ensina: “contrato de adesão é o negócio jurídico no qual a
participação de um dos sujeitos sucede pela aceitação em bloco de uma série de cláusulas formuladas
antecipadamente, de modo geral e abstrato, pela outra parte, para constituir o conteúdo normativo e
obrigacional de futuras relações concretas. (...). Distingue-se, no modo de formação, pela adesão sem
alternativa de uma das partes ao esquema contratual traçado pela outra, não admitindo negociações
preliminares nem modificação de suas cláusulas preestabelecidas. (...). A determinação do conteúdo desses
contratos é prévia e unilateral. Um dos sujeitos redige-as antecipadamente para sua utilização nas eventuais
relações jurídicas que travará com pessoas indeterminadas. (...)”. (GOMES, Orlando. Op. cit., p. 4 e 5).
408
Ibidem, p. 12. Mário de Camargo Sobrinho leciona que o contrato de adesão acabou com o dogma da
autonomia da vontade, forçando e deixando sem opção o cidadão que deseja contratar determinado serviço.
Nas palavras do autor: “há uma submissão incondicional às leis do funcionamento da empresa rica e
poderosa, ou não haverá contrato, prejudicando os que dele necessitam. Ficam, portanto, frente a frente, por
esta modalidade contratual, duas partes, uma forte e outra fraca. A esta última é dada a faculdade de deixar de
contratar, porém, como tem necessidade do serviço, que constitui muitas vezes monopólio, quase sempre
adere. O contrato de adesão rompeu com o dogma da autonomia da vontade”. (SOBRINHO, Mário de
Camargo. Contrato de adesão e a necessidade de uma legislação específica. São Paulo: Lex Editora, 2000,
p. 52).
409
No ordenamento jurídico, a definição de contrato de adesão está presente no art. 54 do Código de Defesa
do Consumidor, que diz: “contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade
competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor
possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.
410
“O intento do predisponte é obter, de número indeterminado de aderentes, a aceitação passiva das mesmas
condições, de sorte que seja invariável o conteúdo de todas as relações contratuais. A uniformidade é uma
exigência da racionalização da atividade econômica que ele se propõe a desenvolver. Tornar-se-ia
impraticável se, para exercê-la, houvesse de estipular os contratos de modo clássico.” (GOMES, Orlando.
Op. cit., p. 9). Cf.: ROSA, Josimar Santos. Contrato de adesão. São Paulo: Atlas, 1994, p. 32; SOBRINHO,
Mário de Camargo. Op. cit., p. 50 e 51.
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No Direito Administrativo o contrato administrativo é o exemplo mais comum e
conhecido de negócio jurídico por adesão. Nele, como se sabe, as cláusulas e condições da
relação jurídica são elaboradas solitária e unilateralmente pela Administração Pública,
competindo à parte privada apenas consentir com os termos da avença.411
Na atualidade este tema ganhou novo fôlego em razão da infeliz previsão
normativa412 da Lei n. 13.140 de 2015, em cujo art. 35 o legislador federal fez constar a
permissão para práticas de “transação por adesão” nos conflitos envolvendo a
Administração Pública federal.413
Apesar de tratar do instituto da transação,414 parece evidente que, conforme se tem
insistido, a consensualidade tem sido muito mal compreendida pelos Poderes Executivo e
Legislativo. O legislador, inseguro, sem entender o que significa o consenso na
Administração Pública, fornece pouquíssimas balizas normativas para o agente público
agir. Quando o faz, todavia, evidencia a sua falta de conhecimento criando modalidades
precárias de consenso, em que o autoritarismo, de maneira contraditória, revela-se
predominante. Do outro lado, o agente público se vale desta precariedade normativa e
aplica, irrestritamente, o “consenso” da Lei sem, no entanto, deixar de impor a sua vontade
aos particulares.415

411

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 26ª ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 276.
Em comentários críticos ao mencionado dispositivo, Paulo Afonso Brum Vaz diz o seguinte: “as regras do
artigo 35 disciplinam a solução autocompositiva por adesão. Na verdade, embora tenha um potencial de
desjudicialização imenso em demandas repetitivas já pacificadas, não se trata de autocomposição no sentido
estrito da palavra. Trata-se de modalidade contratual que cada vez mais ocupa espaço no ultraliberalismo que
tomou de assalto o mundo ocidental, transformando os direitos em mercadorias (law shopping) e os cidadãos
em “consumidores de direito” (Supiot). São os contratos cujo objetivo primordial não é mais trocar
determinados bens nem selar uma aliança entre iguais, mas legitimar o exercício de um poder e a
subordinação. Nos acordos em que figura como parte o Poder Público, com propostas fechadas e
condicionamentos administrativos ditados unilateralmente, a partir de uma lógica de eficiência, algo como
um all or nothing, tem-se uma espécie de contrato de dependência dirigido, trazendo consigo,
ostensivamente, o arbítrio, o poder e a subordinação”. (VAZ, Paulo Afonso Brum. Lei de mediação e
conciliação tem pontos positivos e algumas falhas. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2015-jul03/paul-vaz-lei-mediacao-pontos-positivos-algumas-falhas. Acesso em 19 de julho de 2018). Inicialmente
prevista em âmbito tributário, a expressão “transação por adesão” voltou a aparecer, depois da publicação da
lei n. 13.140, no Enunciado n. 54 da I Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Conflitos do
Conselho da Justiça Federal de 2016: “a Administração Pública deverá oportunizar a transação por adesão
nas hipóteses em que houver precedente judicial de observância obrigatória”.
413
Em tons acertadamente críticos ao referido dispositivo legal, cf.: CARNAES, Mariana. Op. cit., p. 96. No
sentido oposto, ainda que sem o aprofundamento necessário, compreendendo como útil a previsão da
transação por adesão no art. 35 da Lei n. 13.140, cf.: SOUZA, Luciane Moessa de. Op. cit., 307.
414
Ver o tópico 1.2.1.2.2.
415
É como compreende Juliana Bonacorsi de Palma: “(...) para além do formalismo do Direito, a
consensualidade é hoje praticada no Brasil tipicamente pela via dos acordos de adesão. O problema precisa
ser enfrentado visando à superação menos com base no permitido-proibido e mais a partir da valorização do
processo administrativo”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 17).
412
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O grande perigo do acordo por adesão é o privilégio do caráter impositivo e
unilateral da ação pública em detrimento do fomento do diálogo e da negociação.
O acordo por adesão causa o esvaziamento do conteúdo negocial do acordo
administrativo pela imposição unilateral e coercitiva de vontade (implantando uma
modelagem do tipo all or nothing). Dito de outro modo, quando se admite que a
Administração Pública lance mão de acordos por adesão, autoriza-se, implicitamente, que
ela aja com autoritarismo e imponha a sua vontade ao cidadão. O particular, por sua vez,
quase sempre dependendo dos resultados daquele acordo, fica sem ter como negar as
condições autoritárias ou mesmo abusivas impostas pelo Poder Público. Neste passo, o
acordo por adesão acaba servindo como instrumento de cooptação dos indivíduos mais
necessitados em obter do Estado aquilo que ele deveria regularmente prestar, seja em
pecúnia ou em serviços.416
Impossível, sob o ponto de vista lógico, imaginar que um acordo que deva ser
consensual seja travado com benefícios exclusivos à uma das partes, como rotineiramente
se verifica nos negócios jurídicos por adesão. Em uma negociação, as vantagens, e não
apenas os ônus, precisam ser recíprocos. Daí a necessidade de a doutrina pensar um regime
próprio dos acordos administrativos para tutelar as vantagens jurídicas – não somente
patrimoniais – dos particulares negociantes.
Para tal realidade, Lars Noah usou a expressão “arm-twsting effect”, cuja tradução
mais adequada para o português seria “efeito torção de braço”, de modo a ilustrar, no
cenário norte-americano, ações públicas impositivas e persuasivas transvestidas de
consensuais.417
Ao analisar crítica e empiricamente a política regulatória norte-americana, o
citado autor concluiu ser comum a atuação coercitiva e impositiva das agências
reguladoras em face das empresas e entidades reguladas. Segundo ele, algumas vezes este
comportamento persuasivo e ameaçador representa uma forma de buscar maior eficiência
às finalidades expressamente autorizadas pelo Congresso. Em outros momentos, no

416

Lars Noah, a este respeito, assevera que a coerção e o abuso não existem apenas quando não houve
vontade consentida, mas quando a escolha deixou o indivíduo em situação pior que anteriormente. (NOAH,
Lars. Administrative arm-twisting in the shadow of Congressional delegations of authority. Wisconsin Law
Review, 1997, p. 915).
417
A “torção de braço” ou, em inglês, o arm-twisting, refere-se a uma ameaça por uma agência (ou qualquer
outro órgão ou entidade pública) de imposição de sanção ou de retenção de um benefício com a finalidade de
buscar a adesão “voluntária” sobre algo que não poderia ser imposto diretamente ao particular. No original:
“as used in this Article, administrative "armtwisting" refers to a threat by an agency to impose a sanction or
withhold a benefit in hopes of encouraging "voluntary" compliance with a request that the agency could not
impose directly on a regulated entity”. (NOAH, Lars. Op. cit., p. 874).
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entanto, compreendem uma maneira de extrapolar completamente os limites institucionais
de ação das entidades reguladoras.418
Com o tempo, a questão do arm-twisting, de acordo com Lars Noah, passou a ser
muito mais uma prática de satisfação de interesses pessoais (de barganha419) das
autoridades do que propriamente algo essencial da política regulatória americana.420 E os
agentes regulados, ao ponderarem sobre os acordos por adesão, para garantir a observância
de seus direitos, acabam optando por anuir com as atitudes impositivas do Poder
Público.421 Conforme extraiu o autor dos casos por ele analisados, os particulares preferem
os resultados dos acordos autoritariamente impostos a terem uma licença negada, uma
ofertada rejeitada ou até mesmo uma sanção imposta.422
Juliana Bonacorsi de Palma, comentando a expressão cunhada por Lars Noah aos
acordos por adesão, afirma que “a característica mais marcante do efeito de torção de braço
é que, na prática, o acordo administrativo se desnaturaliza, tornando-se materialmente uma
sanção administrativa ou uma norma”.423 E completa: “(...) a fixação de obrigações de
fazer onerosas, muitas das quais não têm relação com o escopo do acordo, faz deste acordo
de adesão um regulamento diante de um consentimento meramente formal sobre os termos
do pacto (...)”.424
Em defesa destas distorções normativas, afirma-se que o consentimento existente
nas ações administrativas impositivas é suficiente para caracterizar a relação administrativa
como sendo consensual.
Contudo, como se tem aqui defendido, o simples consentimento não pode ser
elemento de aferição da eficácia de uma relação jurídica consensual. O consenso não se
limita ao ato de consentir, mas está diretamente ligado ao processo negocial resultante do
diálogo e da inclusão participativa dos interesses das partes.425 A negociação, neste

418

Ibidem, p. 876.
O autor fala em “conditions imposed” e “bargains to settle enforcement”: na primeira, a agência ou o
governo condicionam a sua ação a alguma contraprestação do agente regulado e na segunda eles negociam
coercitivamente um compromisso voluntário do particular para não lhe impor alguma sanção. Cf.: NOAH,
Lars. Op. cit., p. 891, 895, 904 e 905.
420
Ibidem, p. 879 e 911.
421
Ibidem, p. 881, 882 e 887.
422
Ibidem, p. 911.
423
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 17.
424
Idem.
425
Muito pertinentes são as observações de Juliana Bonacorsi de Palma: “ocorre que a eficiência dos acordos
administrativos está diretamente atrelada à qualidade da negociação entre Poder Público e particular sobre os
termos da avença. Uma negociação em que uma das partes disponha de injustificada vantagem negocial pode
colocar em risco a sobrevida dos acordos administrativos se em um primeiro momento a consensualidade
mostra-se uma alternativa interessante à atuação administrativa típica, no longo prazo ela pode entrar em
419
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sentido, é que garante efeito jurídico à medida consensual, pois se permite, a partir dela,
que ações transmutadas como consensuais sejam desmascaradas e eficientemente
controladas (quando carregadas de abuso de poder ou de arbitrariedade).426
Vigora no regime dos acordos administrativos a máxima segundo a qual não se
admite a existência de vontade imposta (ou meramente consentida) onde existe (ou deva
existir) consensualidade.427
É incorreto o desejo de massificação das relações consensuais, tal qual se fez com
os negócios jurídicos por adesão, porque a via do consenso existe justamente para
proporcionar vínculos mais próximos e dialéticos entre as partes. Admitir que haja acordos
por adesão significa colocar em xeque os interesses dos cidadãos, legitimando um
verdadeiro “mecanismo de by-pass” usurpador dos direitos e das garantias do sujeito
privado.428 Sem contar o sepultamento do desenvolvimento do consensualismo na esfera
administrativa brasileira, em função da hegemonia do autoritarismo e da imperatividade.429
A partir do que já foi dito neste trabalho, negando-se a adesão aos acordos
administrativos se estará consolidando uma relação administrativa público-privada
paritária, isto é, com direitos e obrigações recíprocos e vinculantes (eficazmente exigíveis
pelos particulares), e não automaticamente sobrepostos uns aos outros.430
O sentido de paridade buscado passa pelo reconhecimento de uma reserva de
consenso (e de negociação) aos acordos público-privados, enquanto seu requisito de
eficácia.431 Ou seja, para produzir efeitos jurídicos, o acordo administrativo deverá ser
necessariamente consensual e paritário.

desuso ou seus instrumentos serem desnaturados. (...). Pouca atenção se tem dado à negociação dos acordos
administrativos, quando, na verdade, a consensualidade é primordialmente um mecanismo de negociação. Se
a negociação inexiste ou não confere ao particular mecanismos efetivos de proposta e contraproposta, a
consensualidade está em risco”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 18).
426
A intenção mais profunda é parametrizar não apenas o acordo administrativo e seu aspecto negocial, mas
também a postura exorbitante do poder estatal frente aos compromissos assumidos no acordo.
427
Ver o tópico 1.1.1.
428
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 18.
429
Com a palavra, Juliana Bonacorsi de Palma: “ainda que a consensualidade pressuponha horizontalidade
das relações administrativas, diálogo e construção colaborativa das cláusulas, fato é que o acordo de adesão
termina por manter características próprias da atuação administrativa típica na consensualidade, notadamente:
unilateralidade, permanência das prerrogativas públicas em favor da Administração e verticalidade”.
(PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 15).
430
É o que preceitua o inciso IV do §1º do art. 26 da LINDB ao determinar que os compromissos (acordos)
deverão prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para o seu cumprimento e as sanções aplicáveis
em caso de descumprimento.
431
Juliana Bonacorsi de Palma afirma que o relacionamento paritário na negociação dos acordos
administrativos deve ser sempre buscado, “sendo a exceção a verticalidade na consensualidade”. (PALMA,
Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 20). Segundo a autora: “a busca por uma
negociação efetiva, em que o particular não seja apenas um figurante, permite alcançar soluções mais
eficientes para lidar com o problema concreto, além de robustecer os instrumentos consensuais”. (Idem).
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Deste modo, considerando ser a adesão uma forma de negócio jurídico cujo
envolvimento negocial das partes está excluído porque ao aderente resta tão somente a
possibilidade de consentir com os termos unilateralmente impostos por quem redigiu o
pacto, é inconcebível a mutação normativo-dogmática do acordo administrativo públicoprivado na feição “adesão”.
Vale ressalvar que o posicionamento assumido não é absoluto, mas deve se
constituir como regra máxima. Melhor explicado, embora se negue, como regra, a feição
adesiva dos acordos administrativos público-privados, situação haverá em que uma mesma
realidade será comum à diversas pessoas. Neste caso, poderá ser proposto um acordo de
mesmas condições para todos os indivíduos envolvidos.432 A dificuldade aqui é definir o
que seja “mesma situação”, pois podem existir direitos equivalentes com valorações
distintas, impedindo um tratamento generalizado pela Administração Pública. Um exemplo
que constitui objeto de análise deste trabalho é o acordo envolvendo os precatórios: o
direito de receber o crédito é o mesmo para todos os credores. No entanto, o montante e as
peculiaridades do crédito que cada qual tem direito a receber são distintas. Logo, não se
pode acomodar na mesma prateleira todos os credores, pois a valoração do direito ao
recebimento de crédito deverá ser individualizada por meio de negociação específica.433
2.2

432

Princípios informadores do acordo administrativo público-privado434

“O que não deve se admitir é que a Administração Pública dê tratamento diverso aos co-contratantes que
estejam passando pela mesma situação ou se porte com má-fé nas negociações, tentando impor condições
mediante verdadeiras chantagens. Não seria, por exemplo, consentâneo com os Princípios da Moralidade e da
Boa-fé que a Administração Pública condicionasse a prorrogação ao pagamento de valores atrasados a um
contratado.” (ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade...Op. cit., p. 303).
433
Esta falsa isonomia (ou isonomia às avessas), pregada pelos defensores do acordo por adesão, será
criticada mais a frente.
434
Uma nota introdutória faz-se prudente: de Celso Antônio Bandeira de Mello a Humberto Ávila, no Brasil,
e de Dworkin a Alexy, na América do Norte e na Europa, há uma imensidão de teorias e métodos para
explicar a adequação espacial de princípios e regras (normas, em sentido geral) no Direito. A intenção deste
subtópico de longe é resgatar os debates vivos há séculos nas doutrinas nacional e estrangeira. A busca, ao
trazer como parâmetros do acordo administrativo os mais importantes princípios informadores de seu regime
jurídico, é, além de procurar identificar quais são os seus conteúdos, acima de tudo, encontrar objetivamente
suas aplicabilidades aos acordos. Seria muita prepotência, senão um feito impossível, desejar esgotar todas as
hipóteses fáticas e normativas de incidência de cada princípio informador na teoria do acordo administrativo
público-privado. Contudo, elementos concretos serão sugeridos a bem de diminuir a abstração normativa dos
princípios, direcionando com objetividade suas aplicações, de modo a se avaliar com maior assertividade a
eficácia ou a ineficácia do acordo. Portanto, os princípios a seguir desenvolvidos não devem ser vistos como
amarras genéricas e abstratas ao legítimo exercício de prerrogativas pelo Poder Público. Ao contrário. São
parâmetros materiais e objetivos de informação que garantirão eficiência aos acordos administrativos,
permitindo a qualquer membro da sociedade aferir se determinado acordo está ou não em sintonia com o seu
regime jurídico.
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Além da reserva de consenso e da paridade, deve ser condição de eficácia do
acordo administrativo público-privado a aplicação e o respeito irrestrito aos seus princípios
informadores435 que são: a) segurança jurídica, estabilidade, confiança legítima e boa-fé
objetiva; a.1) juridicidade: vinculação recíproca e garantia de cumprimento dos termos do
acordo; a.2) devido processo legal formal e material: a base jurídica do processo de
negociação; a.3) deferência ao mérito do acordo administrativo pelos órgãos de controle.
2.2.1

Segurança jurídica, estabilidade, confiança legítima e boa-fé objetiva
Optou-se por conjugar estes quatro princípios porque são decorrentes diretamente

um do outro.436 Segurança e boa-fé objetiva existem para gerar confiança que, por sua vez,
é assegurada pelo grau de estabilidade contido na relação jurídica. Quanto maior a
estabilidade, maior será a confiança dos sujeitos na relação jurídica administrativa.
Consequentemente, será concedida maior efetividade aos princípios da segurança jurídica e
da boa-fé objetiva.
Além disso, esses quatro princípios formam a base de sustentação sobre a qual
serão acomodados os demais princípios informadores do acordo administrativo públicoprivado. Numa ótica concreta, os elementos de fundação da relação jurídica constituída por
meio dos acordos administrativos têm a sua sustentação garantida pela segurança jurídica,
pela estabilidade, pela confiança legítima e pela boa-fé objetiva. Todos os demais
princípios, não menos importantes, são destes decorrentes e contribuirão para a construção
435

A intenção não é esgotar o rol de princípios incidentes sobre o acordo administrativo público-privado, mas
apenas destacar os mais importantes para a consolidação do regime jurídico autônomo defendido. Vale-se das
paternas lições de Sabino Cassese, para quem: “o estudioso do direito administrativo, se não deseja tornar-se
mero narrador ou cronista, deve procurar unir-se ao direito em mutação, perscrutando-lhe os rumos, mas sem
se perder nas inúmeras particularidades do seu movimento. (...) a ciência do direito administrativo deve
buscar uma nova linguagem, que lhe permita ir além do direito positivo, reconstruindo os superiores
princípios que regulam as leis do movimento”. (CASSESE, Sabino. As Transformações...Op. cit.).
Complementando, Odete Medauar aborda a necessidade de que a pesquisa administrativista moderna parta de
um ponto comum que privilegie o desenvolvimento de princípios informadores da ação administrativa. Para a
autora, não deve o pesquisador “agravar a ação administrativa com inúteis exigências onde isso não seja fator
de composição de interesses e fator de obtenção de decisões decorrentes de contraditório e ampla defesa.
Para tanto se fixariam, não modelos procedimentais, mas princípios informadores das relações entre
administração e administrados (indivíduos, grupos, associações, na defesa de interesses individuais, coletivos
e difusos) e também das relações entre os próprios órgãos administrativos”. (MEDAUAR, Odete. O direito
administrativo...,1992, Op. cit., p. 212).
436
“Por certo, boa fé, segurança jurídica e proteção à confiança são ideias que pertencem à mesma
constelação de valores. Contudo, no curso do tempo, foram se particularizando e ganhando nuances que de
algum modo as diferenciam, sem que, no entanto, umas se afastem completamente das outras.” (SILVA,
Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileiro e o
direito da administração Pública de anular seus próprios atos administrativos: o Prazo decadencial do art. 54
da lei do processo Administrativo da união (lei n° 9.784/99). Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, 237, p. 271-315, jul./set. 2004, p. 272).
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do desenho (da estrutura) do regime jurídico do acordo público-privado. Daí porque são
aqui denominados de informadores do acordo administrativo.
A segurança jurídica é um requisito primário do Estado de Direito.437 O Direito
existe para garantir segurança jurídica aos cidadãos. Por isso ela é enquadrada pela
doutrina como princípio geral da ordem jurídica.438 Nas conhecidas palavras de Celso
Antônio Bandeira de Mello:
O Direito propõe-se a ensejar uma certa estabilidade, um mínimo de certeza na
regência da vida social. Daí o chamado princípio da segurança jurídica, o qual,
bem por isto, se não é o mais importante dentre todos os princípios gerais de
Direito, é, indisputavelmente, um dos mais importantes entre eles.439

Humberto Ávila conceitua assim o princípio da segurança jurídica:

437

Fernando Dias Menezes de Almeida adverte: “não basta – insista-se – nominalmente garantir a legalidade
para que realmente se tenha um Estado de Direito; é preciso que essa legalidade revista-se de atributos tais
que a façam apta a oferecer segurança jurídica aos destinatários da norma, sem a qual não seriam viáveis as
relações sociais entre os homens. (...). Inseparáveis, pois, as noções de legalidade, segurança jurídica e de um
Estado de Direito garantidor da liberdade. A insegurança jurídica é um potencial fator do aniquilamento da
vida social do indivíduo, mediante o sacrifício de sua liberdade. A insegurança quanto ao Direito — seja ante
a dúvida quanto ao Direito aplicável, seja ante a instabilidade das relações concretizadas — é tão nociva para
a liberdade dos indivíduos quanto a insegurança tout court seria nociva para a própria existência dos
indivíduos”. (ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Princípios da Administração Pública e segurança
jurídica. In: VALIM, Rafael; OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; DAL POZZO, Augusto Neves (Coord.).
Tratado sobre o princípio da segurança jurídica no direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum,
2013, p. 47-63). De acordo com Judith Martins-Costa: “a) a segurança jurídica está no fundamento do
instituto da decadência; b) a segurança jurídica fundamenta o instituto da prescrição; c) a segurança jurídica
fundamenta o instituto da preclusão; d) a segurança jurídica fundamenta a intangibilidade da coisa julgada; e)
a segurança jurídica é valor que sustenta a figura dos direitos adquiridos; f) a segurança é o valor que sustenta
o princípio do respeito ao ato jurídico perfeito; g) a segurança jurídica está na base da inalterabilidade, por
ato unilateral da Administração, de certas situações jurídicas subjetivas previamente definidas em ato
administrativo; h) a segurança jurídica está na ratio da adstrição às formas processuais; i) a segurança
jurídica está na ratio do princípio da irretroatividade da lei, quando gravosa ao status libertatis das pessoas
ou afrontosa às situações mais favoráveis, consolidadas pelo tempo ou resguardadas pela lei”. (MARTINSCOSTA, Judith. A re-significação do princípio da segurança jurídica na relação entre o Estado e os
cidadãos:
a
segurança
como
crédito
de
confiança.
Disponível
em:
http://www.jf.jus.br/ojs2/index.php/revcej/article/viewFile/641/821. Acesso em 30 de julho de 2018).
438
Há, no entanto, várias codificações para a segurança jurídica, como, por exemplo, um superprincípio
jurídico, determinante da existência do próprio sistema jurídico e também como subprincípio do principio
maior do Estado de Direito. Cf.: FERRAZ, Sérgio; DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 117; SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica...Op.
cit., p. 280.
439
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio...Op. cit., p. 112 a 114. Ainda segundo o autor: “esta ‘segurança
jurídica’ coincide com uma das mais profundas aspirações do Homem: a da segurança em si mesma, a da
certeza possível em relação ao que o cerca, sendo esta uma busca permanente do ser humano. É a insopitável
necessidade de poder assentar-se sobre algo reconhecido como estável, ou relativamente estável, o que
permite vislumbrar com alguma previsibilidade o futuro; é ela, pois, que enseja projetar e iniciar,
consequentemente – e não aleatoriamente, ao mero sabor do acaso –, comportamentos cujos frutos são
esperáveis a médio e longo prazo. Dita previsibilidade é, portanto, o que condiciona a ação humana. Esta é a
normalidade das coisas”. (Idem).
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(...) uma norma-princípio que exige, dos Poderes Legislativos, Executivo e
Judiciário, a adoção de comportamentos que contribuam mais para a existência,
em benefícios dos cidadãos e na sua perspectiva, de um estado de confiabilidade
e de calculabilidade jurídica, com base na sua cognoscibilidade, por meio de
controlabilidade jurídico-racional das estruturas argumentativas reconstrutivas de
normas gerais e individuais, como instrumento garantidor do respeito à sua
capacidade de – sem engano, frustração, surpresa e arbitrariedade – plasmar
digna e responsavelmente o seu presente e fazer um planejamento estratégico
juridicamente informado do seu futuro.440

Atuação primordial da segurança jurídica é verificada no campo do diálogo e da
negociação ao forçar (positivamente) que a ação administrativa se dê por meio de técnicas
argumentativas capazes de convencer, deixando-se de lado a via exclusiva da autoridade.
Conforme assevera Clèmerson Merlin Clèlve: “hoje nenhuma solução é aceitável sem
argumentação. Uma carga argumentativa capaz de convencer, e não somente a autoridade,
é imprescindível para justificar a legitimidade do discurso. A segurança jurídica, portanto,
está no rigor da argumentação e da motivação (...)”.441
Para Judith Martins-Costa,
A expressão “princípio da segurança jurídica” marca, como signo pleno de
significados que é, o espaço de retenção, de imobilidade, de continuidade, de
permanência – valoriza, por exemplo, o fato de o cidadão não ser apanhado de
surpresa por modificação ilegítima na linha de conduta da Administração, ou por
lei posterior, ou modificação na aparência das formas jurídicas.442

Dos entendimentos acima, pode-se perceber que a estabilidade não é propriamente
um princípio autônomo, mas um apêndice da segurança jurídica.443 A condição para haver
segurança é que a relação jurídica seja, dentro do possível, estável, de modo que inovações

440

ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário.
São Paulo: Malheiros, 2011, p. 268 e 269.
441
CLÈVE, Clèmerson Merlin. Estado Constitucional, Neoconstitucionalismo e Tributação. Disponível
em: http://principo.org/estado-constitucional-neoconstitucionalismo-e-tributaco1.html. Acesso em 30 de
julho de 2018. Do mesmo modo: “as relações derivadas do poder de autoridade (unilateral) do Estado
independem da confiança depositada na Administração Pública – para que o Poder Público me aplique uma
multa decorrente do desrespeito a uma postura qualquer não é preciso que ele goze da minha confiança. Mas
para o desenvolvimento de relações consensuais a confiabilidade é imprescindível – quem irá estabelecer
qualquer parceria com a Administração se nela não confiar?” (MIRAGAYA, Rodrigo Bracet. A proteção da
confiança legítima como princípio fundamental no Direito Administrativo atual. Dissertação (Mestrado
em Direito). 2010. 221 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo,
São Paulo, p. 16).
442
MARTINS-COSTA, Judith. A re-significação...Op. cit.
443
O princípio da segurança jurídica “visa preservar a estabilidade nas relações, situações e vínculos
jurídicos”. (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno...Op. cit., p. 152). Cf.: FERRAZ, Sérgio;
DALLARI, Adilson Abreu. Op. cit., p. 115 e 116.

135

não sejam a ela acrescidas sem uma previsibilidade e uma transparência mínimas,
acompanhadas de um procedimento prévio que assegure os direitos dos particulares.444
Estabilidade importa para garantir que as condições ajustadas serão honradas
pelas partes, que as promessas negociadas terão efeito jurídico vinculativo, estando os
sujeitos obrigados a cumpri-las. Com isto, não se quer dizer que os termos do acordo sejam
imodificáveis, mas que eventuais modificações sejam balizadas e objetivamente
condicionadas, sendo desde logo e dentro do possível, previsíveis e transparentes. 445
Segundo Judith Martins-Costa, a estabilidade, por ela denominada de
“permanência”,
Constitui-se, com efeito, num valor a ser protegido, pois reflete a confiança das
pessoas na ordem jurídica considerada como regra do jogo de antemão traçada
para ser, no presente e no futuro, devidamente respeitada: sinaliza que essa
ordem não permitirá modificações suscetíveis de afetar suas decisões
importantes de maneira imprevisível (salvo por razões imperiosas).446

Para a autora, a estabilidade seria “uma das projeções da confiança legítima,
garantindo o cidadão contra os efeitos danosos, ou ilegítimos, das modificações adotadas
pelo Poder Público”.447

444

Este procedimento pode se materializar na forma de um prazo para uma tomada de decisão, de uma etapa
para averiguação do grau de vinculação dos direitos com os compromissos assumidos para então se verificar
os prejuízos que a quebra da estabilidade (a mutabilidade) causará na esfera jurídica dos sujeitos e também de
um momento para permitir que se conclua se o motivo pelo qual haverá o fim da estabilidade é legítimo o
suficiente (concreto e objetivo) para frustrar as expectativas das partes.
445
Rejeita-se a expressão “imutabilidade” por transmitir a conotação de que o Direito e a relação jurídica
devam ser estáticos. Veja-se: “dizer estabilidade quer significar a tendência de manutenção de efeitos, quer
dizer, mais especificamente, a vedação de alterações arbitrárias e atabalhoadas, quer dizer, em uma primeira
súmula a respeito do tema, respeito pelo cidadão. (...). (...) a estabilidade como expressão da segurança
jurídica não significa imobilidade, incapacidade de transformação. Mas que as alterações empreendidas, o
devir natural às relações sociais, a própria interpretação evolutiva que deve animar o intérprete do Direito,
procedem-se no plano sensível, e não devem descurar da inteligibilidade da estabilidade, de sua ideia.”
(PIRES, Luis Manuel Fonseca. A estabilidade como atributo do ato administrativo. In: VALIM, Rafael;
OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; DAL POZZO, Augusto Neves (Coord.). Tratado sobre o princípio da
segurança jurídica no direito administrativo. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 295-309). Almiro do Couto
e Silva complementa ao afirmar que: “é certo que o futuro não pode ser um perpétuo prisioneiro do passado,
nem podem a segurança jurídica e a proteção à confiança se transformar em valores absolutos, capazes de
petrificar a ordem jurídica, imobilizando o Estado e impedindo-o de realizar as mudanças que o interesse
público estaria a reclamar. Mas, de outra parte, não é igualmente admissível que o Estado seja autorizado, em
todas as circunstâncias, a adotar novas providências em contradição com as que foram por ele próprio
impostas, surpreendendo os que acreditaram nos atos do Poder Público. (...)”. (SILVA, Almiro do Couto e. O
princípio da segurança jurídica...Op. cit., p. 276).
446
MARTINS-COSTA, Judith. A re-significação...Op. cit. Cf.: VALIM, Rafael. O princípio da segurança
jurídica no Direito Administrativo. In: VALIM, Rafael; OLIVEIRA, José Roberto Pimenta; DAL POZZO,
Augusto Neves (Coord.). Tratado sobre o princípio da segurança jurídica no direito administrativo.
Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 65 e 94.
447
Idem. Guilherme Tilkian acrescenta ao falar de previsibilidade como forma atual da segurança jurídica.
Para ele: “a segurança jurídica da atualidade deixa de ser fortemente centrada nos efeitos sobre o passado
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Quando duas ou mais partes, público-privadas, reúnem-se para firmar um negócio
jurídico, guardam consigo expectativas que, se lícitas e diretamente afetas ao objeto do
acordo, tornam-se legítimas com a concretização do compromisso.448 A esta confiança,
pensada inicialmente pelos alemães e, hoje, propagada por todo o mundo,449 o Direito
concede proteção, impedindo a sua frustração sem um motivo concreto contido em Lei ou
disciplinado no negócio.450
Judith Martins-Costa fala em ressignificação semântica e jurídica da palavra
confiança, tornando-se sinônima de proteção jurídica e postulado ético de toda e qualquer
relação jurídica (pública ou privada).451 Segundo ela, pela “expressão "princípio da
confiança" se está hoje a indicar a fonte produtora de deveres jurídicos e o limite ao

para tornar-se segurança de expectativas do porvir, da organização do futuro”. (TILKIAN, Guilherme. O
princípio da confiança legítima sob a perspectiva das práticas reiteradamente observadas pelas
autoridades administrativas em matéria tributária. Dissertação (Mestrado em Direito). 2014. 162 f.
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 44 e 45). O
sintoma caótico causado pela incerteza do futuro permeou os pensamentos de Hannah Arendt, para quem: “a
solução para o problema da imprevisibilidade, da caótica incerteza do futuro, está contida na faculdade de
prometer e cumprir promessas. A duas faculdades são aparentadas, pois a primeira delas – perdoar – serve
para desfazer os atos do passado, cujos “pecados” pendem como espada de Dâmocles sobre cada nova
geração; a segunda – obrigar-se através de promessas – serve para criar, no futuro, que é por definição um
oceano de incertezas, certas ilhas de segurança, sem as quais não haveria continuidade, e menos ainda
durabilidade de qualquer espécie, nas relações entre os homens”. (ARENDT, Hannah. A condição humana.
Trad. Roberto Raposo. 10ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2007, p. 248 e 249). Por fim, vale ainda
citar, pela clareza, o pensamento de Romeu Felipe Bacellar Filho: “a atuação da Administração Pública deve
ser sempre marcada por uma pauta previsível, não havendo lugar para ciladas, rompantes ou açodamentos a
caracterizar uma ‘administração de surpresas’”. (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. A estabilidade do ato
administrativo criador de direitos à luz dos princípios da moralidade, da segurança jurídica e da boa-fé. A&C
Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 10, n. 40, p. 291-313, abr./jun.
2010, p. 300).
448
“Para se falar em proteção da confiança, é essencial, em primeiro lugar, que haja uma conduta estatal
anterior favorável aos destinatários; em segundo, a conduta tem que ser capaz de gerar neles expectativas; em
terceiro, tais expectativas devem ser razoáveis, legítimas. Além desses fatores internos, existe um fator
externo: a ponderação de princípios no caso concreto, a qual determinará “se” e “como” as expectativas serão
tuteladas e envolverá o sopesamento entre o quanto de confiança foi investido na conduta, os possíveis
prejuízos aos cidadãos, o grau de legitimidade da confiança e os demais princípios e interesses que regem a
conduta da Administração Pública.” (MIRAGAYA, Rodrigo Bracet. A proteção da confiança...Op. cit., p.
11).
449
Desde 1999 o ordenamento jurídico brasileiro prevê expressamente na Lei federal de processo
administrativo (n. 9.784) o dever de respeito aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.
450
“(...) o indivíduo tem o direito de poder confiar em que aos seus actos ou às decisões públicas incidentes
sobre os seus direitos, posições ou relações jurídicas alicerçados em normas jurídicas vigentes e válidas por
esses actos jurídicos deixado pelas autoridades com base nessas normas se ligam os efeitos jurídicos
previstos e prescritos no ordenamento jurídico.” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito
constitucional e teoria da constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2003, p. 257). No mesmo sentido: “na
verdade, o que o direito protege não é a "aparência de legitimidade" daqueles atos, mas a confiança gerada
nas pessoas em virtude ou por força da presunção de legalidade e da "aparência de legitimidade" que têm os
atos do Poder Público.” (SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica...Op. cit., p. 275).
451
MARTINS-COSTA, Judith. A Proteção da Legítima Confiança nas Relações Obrigacionais entre a
Administração
e
os
Particulares.
Disponível
em:
http://www.seer.ufrgs.br/revfacdir/article/download/72644/41116. Acesso em 02 de agosto de 2018.
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exercício de direitos e poderes formativos, tendo em vista a satisfação das legítimas
expectativas criadas, no alter, pela própria conduta”.452
Os deveres de respeito à confiança estão fortemente presentes na dogmática do
Direito Administrativo moderno, forçando uma virada de chave (um turning point) no
modo de manifestação da ação pública.453 Hoje, para produzir eficácia e ser dotada de
legitimidade, impõe-se que, “ao invés de apenas privilegiar o poder de império, a ação
estatal deve levar em conta outros fatores, como as expectativas legitimamente despertadas
por sua conduta e, assim mantê-las, em respeito à confiança despertada na sociedade”.454
Dito de outra forma:
A Administração, ainda que atuando como autoridade decisória, está adstrita a
conformar a própria conduta a normas de comportamento que, mesmo não
expressamente previstas na lei ou em atos administrativos, permitem realizar o
interesse público sem o excessivo sacrifício da esfera jurídica dos cidadãos. Daí
que, objetivamente gerada a confiança por atos, palavras ou comportamentos
concludentes, esta se incorpora ao patrimônio jurídico daqueles a quem são
dirigidos esses atos, palavras ou comportamentos.455

Há na teoria administrativa atual uma valoração jurídica para a palavra dada, para
as promessas feitas e para os anseios almejados com a formalização de um pacto entre
Poder Público e particular, causando limitações nos poderes (nas prerrogativas) da
Administração Pública e ampliando os mecanismos de garantia da solidez jurídica do
negócio. A consequência é a exigência de que tanto as obrigações pactuadas quanto
aquelas legitimamente esperadas sejam respeitadas. Garantir proteção jurídica à confiança,
neste sentido, é o mesmo que banhar de segurança jurídica e de estabilidade o acordo
administrativo.456

452

Idem.
Nas palavras de Odete Medauar: “a proteção da confiança diz respeito à preservação de direitos e
expectativas de particulares ante alterações inopinadas de normas e de orientações administrativas que,
mesmo legais, são de tal modo abruptas ou radicais que suas consequências se revelam desastrosas; também
se refere à realização de promessas ou compromissos aventados pela Administração, que geraram esperanças
fundadas no seu cumprimento”. (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno...Op. cit., p. 152). Em
sentido equivalente, Almiro do Couto e Silva assevera que: “os princípios da segurança jurídica e da proteção
à confiança são elementos conservadores inseridos na ordem jurídica, destinados à manutenção do status quo
e a evitar que as pessoas sejam surpreendidas por modificações do direito positivo ou na conduta do Estado,
mesmo quando manifestadas em atos ilegais, que possa ferir os interesses dos administrados ou frustrar-lhes
as expectativas”. (SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica...Op. cit., p. 276).
454
MARTINS-COSTA, Judith. A Proteção da Legítima...Op. cit.
455
Idem.
456
Niklas Luhmann já dizia que a confiança aumenta a tolerância à incerteza, sendo imprescindível para
reduzir os impactos de um futuro complexo e indeterminado. Segundo ele: “onde há confiança há um
aumento de possibilidades para a experiência e a ação; há um aumento da complexidade do sistema social e
também do número de possibilidades que podem se reconciliar com a sua estrutura, porque a confiança
453
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Judith Martins-Costa vai além ao dizer que, a exemplo da segurança jurídica, a
confiança é constituinte do Estado de Direito, razão pela qual, em um contexto social
complexo, multiforme, instável e conflituoso, a sua materialização ocorre quando a
Administração Pública respeita os direitos fundamentais dos cidadãos e as legítimas
expectativas a eles geradas.457 Conforme diz a autora, “seria mesmo impensável uma
ordem jurídica na qual não se confie ou que não viabilize, por meio de seus órgãos estatais,
o indispensável estado de confiança”.458
Embora evidente, é preciso reforçar que “as alianças sobrevivem principalmente
mediante a confiança mútua entre os parceiros. Ninguém deve sentir-se explorado ou
enganado”.459
De acordo com Robert Thomas, a doutrina da confiança legítima se aplica aos
casos em que uma entidade pública anuncia previamente uma política ou assume um
compromisso com um indivíduo, mas em seguida deseja agir de forma diversa.460 Segundo
ele, ressalvadas as condições excepcionais, a Administração Pública que firma um
compromisso ou adota uma política deve ser obrigada a continuar honrando tal conduta.
No entanto, o autor reconhece que a confiança legítima não deve resultar na estagnação da

constitui uma forma mais efetiva de redução da complexidade. (...). (...) o tema da confiança resulta em uma
relação problemática com o tempo. Mostrar confiança é antecipar o futuro. É se comportar como se o futuro
fosse certo”. Tradução livre. No original: “donde hay confianza hay aumento de posibilidades para la
experiencia y la acción, hay un aumento de la complejidad del sistema social y también del número de
posibilidades que pueden reconciliarse con su estructura, porque la confianza constituye una forma más
efectiva de reducción de la complejidad. (…). (...) el tema de la confianza implica una relación problemática
con el tempo. Mostrar confianza es anticipar el futuro. Es comportarse como si el futuro fuera cierto.”
(LUHMANN, Niklas. Confianza. Trad. Amada Flores. Santiago: Anthropos Universidad IberoAmericana,
1996, p. 14 e 15).
457
MARTINS-COSTA, Judith. A re-significação...Op. cit. José Joaquim Gomes Canotilho compreende
estarem segurança jurídica e confiança legítima estreitamente associadas. Para o autor: “em geral, considerase que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de
estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se
prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e
previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos. A segurança e a proteção da
confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de
forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos
jurídicos dos seus próprios actos”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Op. cit., p. 257). Para Almiro do
Couto e Silva a confiança legítima representa a face subjetiva do princípio da segurança jurídica. No entanto,
o autor admite que atualmente a doutrina prefere tratá-los como princípios distintos: “falam os autores, assim,
em princípio da segurança jurídica quando designam o que prestigia o aspecto objetivo da estabilidade das
relações jurídicas, e em princípio da proteção à confiança, quando aludem ao que atenta para o aspecto
subjetivo”. (SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica...Op. cit., p. 274).
458
Idem.
459
KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco G...Op. cit., p. 492.
460
THOMAS, Robert. The Protection of Legitimate Expectations in UK Administrative Law. Disponível
em:https://www.researchgate.net/profile/Robert_Thomas38/publication/277010634_The_Protection_of_Legi
timate_Expectations_in_UK_Administrative_Law/links/55f1dfb908aedecb69020be5/The-Protection-ofLegitimate-Expectations-in-UK-Administrative-Law.pdf?origin=publication_detail. Acesso em 31 de julho
de 2018.
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ação administrativa, impedindo o avanço do Poder Público a partir de novos
acontecimentos sociais, políticos e econômicos alheios ao alcance das partes.
Surgem, então, problemas de temporalidade e de competição entre demandas de
interesse coletivo: de um lado a confiança internalizada pelo cidadão e do outro a
obrigação de descumprir o compromisso por razões coletivas, de impactos gerais. Como
exemplo, o surgimento de um cenário em que fosse necessário e urgente o descumprimento
do compromisso por uma razão concreta e objetiva de interesse coletivo. A confiança não
poderia, aqui, portanto, atuar como condicionante absoluta do agir administrativo.
Contudo, independentemente desta prerrogativa inafastável, há que se pensar modelos
verdadeiramente eficientes integrados ao regime jurídico dos acordos administrativos que
protejam, dentro do possível, a expectativa depositada pelo cidadão no compromisso
assumido pela parte pública,461 sem simplesmente obrigá-lo a ter de buscar o Poder
Judiciário para discutir as perdas e danos decorrentes dos prejuízos sofridos.462
Uma das condições para identificar o respeito à confiança legítima é que as partes
ajam com boa-fé objetiva463, compreendida aqui como
Uma atuação “refletida”, uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro
contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos, suas expectativas
razoáveis, seus direitos, agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem
causar lesão ou desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das
obrigações: o cumprimento do objetivo contratual e a realização dos interesses
das partes.464

461

No regime do processo administrativo federal há instrumentos neste sentido que podem ser importados ou
aperfeiçoados para os acordos administrativos. São eles: direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada,
decadência, prescrição e preclusão, os quais atuam substancialmente nos casos de invalidação e convalidação
do ato administrativo.
462
Este tema voltará mais a frente, mas por ora pode-se afirmar que a forma de resolução do prejuízo pelo
acesso ao judiciário é, de longe, das mais ineficientes para compensar os prejuízos de um acordo frustrado.
463
“O princípio da proteção da confiança mantém interface com o dever de boa-fé a ser respeitado pela
Administração na sua conduta, no sentido de correção, lealdade, sem uso de artifícios enganadores.”
(MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo moderno...Op. cit., p. 152). No mesmo sentido: “a confiança do
cidadão na Administração Pública vem aí relacionada a um dever que se desdobra, que se bifurca, conferindo
dois sentidos diversos a um mesmo sintagma: boa-fé – a Administração deve não apenas resguardar as
situações de confiança traduzidas na boa-fé (crença) dos cidadãos na legitimidade dos atos administrativos ou
na regularidade de certa conduta; deve também agir segundo impõe a boa-fé, considerada como norma de
conduta, produtora de comportamentos ativos e positivos de proteção. (...). Tenho a convicção de ser inverso
o nexo: a confiança é mais ampla do que a boa-fé. Esta é uma fé qualificada (‘boa’) que aparece no Direito
sob dupla modalidade (boa-fé objetiva e boa-fé subjetiva) e suscita determinados efeitos, operando,
funcionalmente, como pressuposto ou condição do mecanismo de proteção da confiança. Porém não tem a
generalidade da confiança que é, ao mesmo tempo, princípio, fundamento e pressuposto da ordem jurídica,
globalmente considerada, abrangendo casos que não são reconduzidos ao âmbito de incidência (e
operatividade) da boa-fé”. (MARTINS-COSTA, Judith. A re-significação...Op. cit.). Cf.: DI PIETRO, Maria
Sylvia Zanella. Curso..., Op. cit., p. 87.
464
MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no código de defesa do consumidor. 3ª ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1998, p. 72. Judith Martins-Costa fala em boa-fé objetiva como função positiva do princípio
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Em suma, pela boa-fé objetiva se ordena que os sujeitos adotem posturas que
privilegiem a transparência, a cooperação465, a correção, a honestidade, a lealdade, a lisura
e a probidade, justamente para que não frustrem a confiança legítima depositada no
negócio.466
A boa-fé objetiva, enquanto “norma de comportamento leal”467, atua como
catalisadora da relação jurídica administrativa ao conscientizar o agente público de que,
para o exercício da função pública, tão fundamental quanto o respeito à legalidade é o
amplo esforço cooperativo e colaborativo destinado a honrar a palavra empenhada e o
compromisso assumido com o sujeito privado.468 Tanto é assim que a boa-fé objetiva é
também conhecida como boa-fé lealdade e boa-fé confiança, realçando com isto “a
finalidade do princípio da boa-fé: a tutela das legítimas expectativas da contraparte, para
garantia da estabilidade e segurança das transações”.469
da confiança, criando deveres de colaboração e cooperação, ao passo que a função negativa impõe deveres de
não-fazer. (MARTINS-COSTA, Judith. A Proteção da Legítima...Op. cit.).
465
“Verifica-se que a cooperação, por um lado, produz ação e, por outro, desenvolve a confiança necessária,
na medida em que reduz a incerteza, gerada pelas diferenças de interesses, sobre o comportamento dos outros
atores. (...) o que permite trazer estabilidade às relações entre eles e, com isso, romper a estrutura circular do
desenvolvimento de confiança. O desenvolvimento da confiança é circular porque a confiança é não apenas o
resultado desejado da cooperação, mas também seu pressuposto.” (KISSLER, Leo; HEIDEMANN, Francisco
G...Op. cit., p. 494).
466
“(...) existe uma interação entre confiança e crença, confiança e fé, aparecendo a confiança, ora como
‘elemento constante’ da proteção da boa-fé, ora como uma de suas ‘concretizações’ ou “manifestações
particulares”, das quais são exemplos: a estoppel, originária do Direito anglo-saxão; os limites à revogação e
ao anulamento dos atos administrativos geradores de eficácia na esfera jurídica dos particulares; a
vinculatividade das informações dadas por autoridade administrativa; a responsabilidade pré-contratual
(feição atual da responsabilidade por culpa in contrahendo); e o princípio que coíbe venire contra factum
proprium, o qual acarreta a vinculação da Administração Pública à sua própria prática, quando geradora de
legítimas expectativas, entre outras hipóteses.” (MARTINS-COSTA, Judith. A re-significação...Op. cit.). Cf.:
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de Oliveira. Contrato de gestão. Op. cit., p. 37.
467
MARTINS-COSTA, Judith. A Proteção da Legítima...Op. cit.
468
TILKIAN, Guilherme. O princípio...Op. cit., p. 35 e 36.
469
NORONHA, Fernando. O direito dos contratos e seus princípios fundamentais. São Paulo: Saraiva,
1994, p. 136. O autor ressalva que é preciso parcimônia no uso da expressão “boa-fé confiança” para se
referir à boa-fé objetiva porque a sua feição subjetiva também tutela situações de confiança. Segundo ele:
“realmente, de forma similar à subjetiva, também a boa-fé objetiva tem na sua base uma ideia de confiança, a
necessidade de tutelar esta. Só que, enquanto na boa-fé subjetiva se tutela a confiança de quem acredita numa
situação aparente, na objetiva tutela-se a de quem acreditou que a outra parte procederia de acordo com os
padrões de conduta exigíveis. Como se vê, em ambas existe um elemento subjetivo, representado pela
confiança de alguém que acreditou em algo, mas só na boa-fé objetiva existe um segundo elemento, que é o
dever de conduta de outrem”. (Idem). Sobre os pontos mais relevantes diferenciadores da boa-fé objetiva da
subjetiva: “a boa-fé referida no art. 422 do Código é a boa-fé objetiva, que é característica das relações
obrigacionais. Ela não se qualifica por um estado de consciência do agente de estar se comportando de
acordo com o Direito, como ocorre com a boa-fé subjetiva. A boa-fé objetiva não diz respeito ao estado
mental subjetivo do agente, mas sim ao seu comportamento em determinada relação jurídica de cooperação.
O seu conteúdo consiste em um padrão de conduta, variando as suas exigências de acordo com o tipo de
relação existente entre as partes. A boa-fé objetiva não cria apenas deveres negativos, como o faz a boa-fé
subjetiva. Ela cria também deveres positivos, já que exige que as partes tudo façam para que o contrato seja
cumprido conforme o previsto e para que ambas obtenham o proveito objetivado. Assim, o dever de simples
abstenção de prejudicar, característico da boa-fé subjetiva, se transforma na boa-fé objetiva em dever de
cooperar. O agente deve fazer o que estiver ao seu alcance para colaborar para que a outra parte obtenha o
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Pois bem. Encerrada esta indispensável apresentação dos princípios fundantes do
regime jurídico do acordo administrativo público-privado, demonstradas as suas
interrelações, é importante compreender como, pragmaticamente, eles atuam informando
esta espécie de negócio jurídico administrativo.
De início, destaca-se que o respeito aos princípios aqui apresentados deve ocorrer
tanto na fase pré-negocial, quanto na negocial e na pós-negocial (após a assinatura do
acordo administrativo, já na fase de sua execução, portanto). Diante do caráter fundamental
da segurança jurídica, da estabilidade, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, não
existem momentos de exceções a elas, pelo que devem ser respeitadas durante todas as
etapas do acordo administrativo público-privado.
A ideia de que “a Administração cumprirá o pactuado se e quando o interesse
público permitir”470, embora indisponível ao regime dos acordos administrativos, será
tratada de modo objetivo e com exigência de comprovações efetivas da necessidade
pública.471 Parâmetros concretos pautados na segurança jurídica, na estabilidade, na
confiança legítima e na boa-fé objetiva deverão existir para excluir o subjetivismo e a
abstração da situação excepcional autorizadora da Administração agir de modo unilateral
para descumprir os termos ou retirar-se antecipadamente do acordo.
Assim, apenas nas condições pactuadas no instrumento de acordo, nas situações
previstas em Lei ou ainda por conta de um acaso absolutamente surpreendente que não
possa comprovadamente ter sido previsto pelas partes poderá o compromisso ser
descumprido pelo sujeito público472. Em todas estas hipóteses, no entanto, os direitos dos
resultado previsto no contrato, ainda que as partes assim não tenham convencionado, desde que
evidentemente para isso não tenha que sacrificar interesses legítimos próprios. A boa-fé objetiva serve como
elemento interpretativo do contrato, como elemento de criação de deveres jurídicos (dever de correção, de
cuidado e de segurança, de informação, de cooperação, de sigilo, de prestar contas) e até como elemento de
limitação e ruptura de direitos (proibição do venire contra factum proprium, que veda que a conduta da parte
entre em contradição com conduta anterior, do inciviliter agere, que proíbe comportamentos que violem o
princípio da dignidade humana, e da tu quoque, que é a invocação de uma cláusula ou regra que a própria
parte já tenha violado). (...) O conceito de boa-fé, embora flexível, exige que o intérprete procure pesquisar a
real intenção das partes, dentro do contexto efetivo do instrumento de contrato”. (PEREIRA, Caio Mário da
Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. III. Contratos. 11ª ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 20
e 21).
470
NETO, Floriano de Azevedo Marques. Do contrato...Op. cit.
471
O respaldo normativo fica por conta das recentes alterações da LINDB com o acréscimo, dentre outros, do
art. 20 que determina que “nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em
valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Parágrafo
único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas”.
472
A teoria da imprevisão (álea econômica extraordinária e extracontratual), materializada na cláusula rebus
sic standibus e internalizada no Direito Administrativo na forma de asseguramento do interesse público e das
condições econômicas do contrato administrativo, precisa de urgente revisão no sentido de não mais limitar
os seus efeitos ao conteúdo econômico da avença. Defende-se nesta dissertação que as garantias de
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particulares deverão ser observados e, na medida do possível, respeitados sem que lhe
sejam impostos sacrifícios excessivos.473
Os princípios em análise não flexibilizam somente as prerrogativas exorbitantes
da Administração Pública mas, também, a forma tradicional de concepção da ação pública
amparada nos atributos do ato administrativo.474
No regime jurídico do acordo administrativo não prevalecem absolutas a
presunção de legitimidade e veracidade, a autoexecutoriedade e a imperatividade. Qualquer
alteração, ou mesmo a extinção unilateral de um acordo, deve ser precedida de densa e
profunda motivação, baseada em elementos concretos e comprovados, além de prévia
notificação concedendo prazo ao sujeito privado para se adaptar às mudanças ou, ainda,
buscar amparo dos órgãos de controle contra eventuais ilegalidades identificadas.
É necessário haver, portanto, uma procedimentalização na formação da ação
pública unilateral, com etapas de observância obrigatória pelo Poder Público que visam
reequilibrar a relação jurídica administrativa, parametrizando, com maior rigor, o exercício
da potestade pública, sem, no entanto, destituir a Administração Pública de suas
prerrogativas.
A aplicação destes princípios na teoria dos acordos administrativos serve para
consagrar a existência de direitos e, sobretudo, obrigações para as partes pública e privada,
tornando as prerrogativas e os atributos exorbitantes não mais uma regra onipotente
(intocável e inquestionável) do negócio jurídico.475
Não há confiança e, consequentemente, legitimidade, nos compromissos cuja
realidade fática seja incerta e instável em razão da adoção indistinta e desparametrizada de
fórmulas unilaterais pela Administração Pública, no mais das vezes sufocadoras dos
direitos do particular.
Determinada pessoa física ou jurídica privada que realiza um ajuste negocial com
a Administração Pública precisa confiar que as obrigações assumidas serão honradas e

estabilidade econômico-financeira do contrato não são mais suficientes para provocar confiança e segurança
no sujeito privado. É preciso que a manutenção dos compromissos negociados se dê também nos aspectos
jurídicos do acordo, garantindo mínima estabilidade no tocante a elementos processuais e materiais afetos à
esfera jurídica do particular.
473
SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Op. cit.
474
Cf.: SCHIRATO, Vitor Rhein. Repensando a pertinência dos atributos dos atos administrativos. In:
MEDAUAR, Odete; SCHIRATO, Vitor Rhein. (Coord.). Os caminhos do ato administrativo. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 115 e 144.
475
Vivian Lima López Valle defende a utilização subsidiária do regime de prerrogativas na nova
conformação jurídica do contrato administrativo por ela apresentada. Citando Romeu Felipe Bacellar Filho, a
autora fala em fim da “sacralização do poder estatal” na disposição das cláusulas exorbitantes. Cf.: VALLE,
Vivian Lima López. Autoridade...Op cit., p. 318.
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respeitadas, sem ações futuras imprevisíveis, ameaçadoras, coercitivas ou sancionadoras.
No regime jurídico dos acordos administrativos a exorbitância e os atributos regulares da
ação administrativa não podem se tornar um coringa (uma carta na manga) dos gestores e
dos demais agentes públicos, permitindo-os agir com pessoalidade e parcialidade quando
seus interesses egoísticos não forem observados.
A violação ao direito subjetivo do particular pela Administração Pública, a
despeito de ter se tornado regra nos últimos tempos, revela-se razoável quando – e somente
se – o interesse público tiver sido, concreta e exaustivamente, identificado e comprovado
como sendo de indispensável materialização naquele momento.476 Ou seja, embora o
exercício da função pública tenha uma maior importância no ordenamento administrativo
em detrimento dos interesses individuais dos cidadãos, ele não resulta num desnivelamento
entre direitos fundamentais e prerrogativas públicas. Respeitar os direitos e as garantias
constitucionais e fundamentais do cidadão é tarefa indisponível da Administração Pública,
não havendo interesse público genérico e abstrato capaz de afastar este dever do Estado. A
intenção mais profunda é balizar não apenas o acordo administrativo e seu aspecto
negocial, mas, também, o poder estatal frente aos compromissos assumidos.
Por essas razões, a Lei ou o dispositivo legal que futuramente vier a normatizar os
acordos administrativos no Brasil, na forma autônoma aqui defendida, precisará fixar
“preceitos que definam o que pode e o que não pode ser modificado, e como pode ser
modificado, e quais, ainda, os limites a serem observados pelas alterações”.477
Duas são as concepções que materializam pragmaticamente os princípios
desenvolvidos neste tópico: uma negativa (de não-fazer) e outra positiva (de fazer).
Pela primeira concepção, falar em segurança jurídica, estabilidade, confiança e
boa-fé significa reforçar que o acordo administrativo, desde a fase pré-negocial até a
ulterior etapa de execução, deverá se consumar (i) sem surpresas; (ii) sem armadilhas; (iii)
sem o sacrifício que force renúncia a direitos fundamentais, como o acesso à justiça e o
476

Não basta um "querer" fundamentado na Lei. É preciso a justificativa ampla a respeito da necessidade
pública daquele comportamento unilateral. Assim, o interesse privado, para ser suplantado, deverá ser
considerado e motivadamente afastado para suportar a supremacia do interesse público. Cf.: “Ligando os dois
aspectos – a absolutez da supremacia e a indeterminação do interesse público –, teremos uma fórmula
temerária por meio da qual se confere um peso abissal à autoridade e uma grande vulnerabilidade aos direitos
individuais que se ponham em cotejo. Assim sendo, confere-se à estrutura da Administração a prerrogativa
de exercer sua autoridade sem mesmo necessitar de grandes demonstrações da utilidade e adequação daquele
agir em face das finalidades e sem carecer de expor por que os interesses privados contrapostos devem ceder,
bem como em que medida - o que só faz aprofundar a autonomia (verdadeira indiferença) entre o manejo da
autoridade e a esfera dos interesses individuais, dos direitos subjetivos.” (NETO, Floriano de Azevedo
Marques. A Bipolaridade...Op. cit., p. 388 e 389).
477
SILVA, Almiro do Couto e. O princípio da segurança jurídica...Op. cit., p. 276.
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devido processo legal, por exemplo; (iv) sem a criação propositada de dificuldades
operacionais ou ações morosas; (v) sem o exercício genérico e abstrato de poderes e
prerrogativas públicas; e (vi) sem a criação de falsas expectativas.
Numa visão positiva, significa afirmar que os acordos administrativos deverão se
pautar (i) com horizontalidade, equilíbrio e paridade em relação aos particulares; (ii) com
clareza, transparência e impessoalidade; (iii) com regras previsíveis e vinculantes a todos
desde o início da pactuação (fase pré-negocial); (iv) com procedimentalização objetiva e
imparcial; (v) com condições limitadoras do exercício de poderes potestativos pela
exigência de profunda motivação, sendo obrigatório que a decisão unilateral traga consigo
justificativas objetivas e concretas passíveis de imediata comprovação; (vi) com previsão
de garantia por parte da Administração Pública ao particular de cumprimento dos termos
do acordo; e (vii) com deferência pelos órgãos de controle às decisões conjuntas tomadas
pelas partes, desde que não arbitrárias, abusivas e/ou ilegais, justificando a estabilidade e a
confiança depositadas no negócio.
Tais medidas, negativas e positivas, visam um único fim: a máxima minoração
dos riscos por meio da máxima eficiência no cumprimento das condições acordadas, com o
respeito aos direitos e às obrigações das partes.478
2.2.2

Juridicidade: vinculação recíproca e garantia de cumprimento dos termos do
acordo
Outro princípio fundamental que informa o regime jurídico do acordo

administrativo público-privado é o da juridicidade. Por ele se consagra o entendimento
segundo o qual é ineficaz (sem qualquer efeito jurídico) o acordo que não vincule,
reciprocamente, os direitos e as obrigações dos sujeitos compromissários. Além disso,
exige-se que para produzir eficácia o acordo seja provido de soluções jurídicas e
econômicas que garantam o cumprimento dos seus termos.

478

A este respeito, indispensáveis são as lições de Alexandre Santos de Aragão: “não podemos, com efeito,
fechar as portas para mecanismos mais eficientes (e às vezes os únicos à disposição) de atendimento dos
interesses públicos por terem a chance de ser usados para propósitos menos nobres. Na verdade, nossa
experiência histórica bem o demonstra, qualquer metodologia pode ser aproveitada para facilitar desvios de
conduta. O que devemos buscar, portanto, é que a prevalência dos fins sobre os meios legais esteie uma firme
metodologia, que, fincada nos Princípios da Eficiência, Moralidade e Proporcionalidade, minore as
possibilidades de ser utilizada contra os fins a que se destina e que, ao mesmo tempo, evite que a aplicação
meramente lógico-subsuntiva das regras jurídicas pela mera invocação da legalidade formal, muitas vezes
utilizada como biombo de malversações, contrarie os objetivos públicos maiores do ordenamento jurídico”.
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. A consensualidade...Op. cit., p. 298).
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A juridicidade é estudada comumente como a abertura axiológica da legalidade
para um conjunto de regras e princípios instrutores da ação pública, não mais contemplada
sob o ponto de vista fechado da letra da Lei, mas por meio de um bloco de legalidade.
Promove-se, com isto, uma ampliação do sentido de legalidade para exigir conformidade
do agir administrativo com todo o Direito.
O entendimento desta dissertação, contudo, vai além. Juridicidade, aqui, é
compreendida como a conformação da relação jurídica dentro de um espectro de
equidistância, isto é, de horizontalidade entre os direitos e as obrigações dos sujeitos. O
princípio tem a ver com o fim da esteriotipização da supremacia dos direitos e interesses
públicos frente aos direitos e interesses privados, por meio de suas vinculações recíprocas.
Não há mais direito para a parte pública e menos para a privada. Há uma mesma
juridicidade conformadora de toda a relação jurídica que exige, para a indispensável
segurança do negócio, que as obrigações sejam vinculantes (cogentes), podendo os sujeitos
exigir cada qual o respeito e a observância dos compromissos assumidos.479
É como dizer: todo acordo administrativo necessariamente deve produzir uma
consequência jurídica vinculante, nada nele podendo haver que resulte em compromissos
inexigíveis. Todos os ajustes necessitam de um conteúdo jurídico obrigacionalvinculativo.480 Exceto se as partes, dentro dos limites legais, consensualmente dispuserem
em contrário.481

479

“Não por outra razão, entendemos que o atual momento é pertinente para uma reflexão mais aprofundada
sobre o tema, uma vez que a doutrina brasileira começa a perceber que os acordos administrativos não
somente são uma realidade, mas produzem efeitos jurídicos e muitas vezes, a depender de seu substrato
normativo de referência, acabam por vincular as partes de maneira mais extensa e definitiva.” (OLIVEIRA,
Gustavo Henrique Justino de. “Convênio é acordo...” Op. cit., p. 524).
480
Em sentido contrário, falando dos acordos informais, cf.: “os acordos informais inserem-se no campo do
direito administrativo da cooperação (...) que se reconhece como o conjunto de entendimentos consensuais
entre a Administração e os cidadãos preparatórios ou até substitutivos de actos administrativos, contratos
administrativos ou mesmo de normas regulamentares, cuja característica fundamental é a falta de
vinculatividade. (...). Trata-se de contactos prévios (...) [que], apesar de não vinculativos, são potencialmente
geradores de vínculos efectivos entre as partes, o que significa que podem alicerçar legítimas expectativas
patrimonialmente relevantes. (...). (...) os acordos escritos (agreements) constituem meros pactos sob forma
escrita (sem formalidades), desprovidos de vinculatividade jurídica, mas fundados na expectativa de um
comportamento de gentleman da contraparte, em caso de incumprimento.” (SILVA, Suzana Tavares da. A
nova...Op. cit., p. 911 a 914). E a autora conclui: “como temos vindo a salientar, dessa juridicidade (e
institucionalização) não pode resultar o reconhecimento de uma vinculatividade do conteúdo dos
compromissos, pois isso representaria, desde logo, desvirtuar o carácter informal que desde o início temos
sublinhado. Vale por dizer que afastamos qualquer possibilidade de condenação judicial da Administração a
conformar a sua actuação com o conteúdo do pacto.” (Ibidem, p. 930 e 931). Um contraponto possível de ser
apresentado a este entendimento diz respeito à contradição nele existente: se os acordos se prestam a firmar
compromissos, deveriam, consequentemente, ser vinculantes. Se a sua missão é fixar bases de concertação,
lógico seria que possuíssem efeito jurídico vinculativo. Denota-se uma evidente confusão no pensamento da
autora entre informalidade e ausência de juridicidade. Dentro da ótica do regime administrativo brasileiro,
não se nega que o acordo administrativo possa ser informal, isto é, que haja liberdade na fixação de sua
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Tal medida visa assegurar a eficácia dos princípios da segurança jurídica, da
estabilidade, da confiança legítima e da boa-fé objetiva.482 Para que estes princípios sejam
forma (desde que mantido o sentido contratual do instrumento). Todavia, tal não se confunde com relação
jurídico-administrativa desprovida de qualquer efeito jurídico. No Direito Administrativo brasileiro,
informalidade (enquanto liberdade das formas) não é sinônima de desobrigatoriedade. Em resumo, é
plenamente possível defender a existência de acordo administrativo informal vinculante. Aliás, seria este o
posicionamento mais consentâneo com a dogmática juspublicista brasileira. Nos termos em que defendidos
pela autora, embora sabendo-se tratar de citação estrangeira, reconhece-se ser absolutamente difícil – para
não dizer impossível – a defesa dos acordos informais no Brasil diante de suas incompatibilidades com o
Estado de Direito, com o Direito Administrativo e com os princípios informadores de todo o Direito Público.
Quer-se dizer que os feixes de luz da juridicidade, da transparência e da procedimentalização são
fundamentais para manter os termos do acordo nos trilhos da impessoalidade, da imparcialidade, da
moralidade e da legalidade. A importância de se estabelecerem relações jurídicas vinculantes por meio de
acordos está no estabelecimento de um comportamento responsivo e compromissado das partes, obrigando-as
a honrar. Cf.: LEITÃO, Alexandra. Contratos...Op. cit., p. 80.
481
A realidade no Direito Comparado é apresentada por Rodrigo Bracet Miragaya: “quanto à execução do
acordo – quando este não for objeto de anulação ou rescisão por interesse público –, há algumas diferenças
entre os regimes alemão e italiano. Na Alemanha, tanto no caso de descumprimento da obrigação pela
Administração Pública, quanto no caso de descumprimento pelo privado, as partes podem ajuizar uma
demanda condenatória perante o Tribunal Administrativo. É vedado, à Administração, editar ato
administrativo para impor coercitivamente, ao particular, que execute a sua obrigação, salvo se, nos termos
do §61 do Código de Procedimento Administrativo, as partes dotarem o instrumento de força executiva.
Neste caso, a Administração poderá executar os seus direitos como se o acordo fosse ato administrativo (e,
assim, respeitadas as normas referentes à execução dos atos), e o particular poderá executá-los como se uma
sentença judicial fosse. No caso italiano, o Conselho de Estado restringiu a possibilidade do particular exigir
judicialmente o cumprimento, pelo Estado, das obrigações por ele assumidas, quando tais obrigações forem
de direito público (como a emissão de um ato administrativo de permissão de obra, por exemplo), admitindo
a execução forçada apenas para execução de obrigações materiais ou negociais (como o pagamento de uma
quantia, ou a construção de uma rua, ou a celebração de um negócio de direito privado). No primeiro caso, na
hipótese da Administração editar um ato administrativo contrário ao conteúdo do acordo, o privado poderá
demandar judicialmente a sua anulação, e na hipótese da Administração restar inadimplente (não editar ato
algum), poderá demandar judicialmente a correção do silêncio, o que obrigará a Administração Pública ou a
editar o ato a que se obrigou, ou a tomar outras providências que a lei lhe faculta. Em todos os casos, o
particular deve ser indenizado pelos eventuais prejuízos experimentados”. (MIRAGAYA, Rodrigo Bracet. Os
meios de conformação...Op. cit., p. 165).
482
A vinculação jurídica é causa direta da produção de eficácia dos princípios da boa-fé, confiança legítima e
segurança jurídica. Ela deve estar presente em qualquer celebração de compromisso que envolva o interesse
público. Este não pode ficar a mercê da livre vontade das partes adimplirem com determinada obrigação
porque desprovida de efeito jurídico vinculante. A vinculação jurídica configura-se como uma superação,
uma visão moderna da indisponibilidade do interesse público. Muito já se falou a respeito da capacidade e
competência negociais dos agentes públicos, nada havendo que se acrescentar a respeito da sua viabilidade.
Todavia, não se pode abrir a porteira da negociação sem um freio jurídico necessário a tornarem hígidos os
negócios jurídicos firmados. Duras críticas à teoria geral do contrato administrativo surgiram para atacar a
liberdade imperial da Administração, avessa ao cumprimento de suas obrigações, para o mote de bem
resguardar o interesse público. Na seara dos acordos a visão é invertida: para garantir o interesse público fazse necessário que a Administração Pública esteja vinculada juridicamente aos compromissos assumidos,
sendo exceção absoluta o descumprimento dos pactos, no caso de necessário atendimento do interesse
coletivo. É inerente ao Estado de Direito que relações jurídicas administrativas sejam eivadas de efeitos
jurídicos vinculantes não apenas ao particular, como também ao Poder Público. Mesmo em compromissos
firmados com pessoas jurídicas públicas, o interesse público exige o cumprimento dos termos. Afinal, qual o
sentido de haver a formalização de um pacto negocial a respeito de determinado objeto se ele se revela
insignificante ou rejeitável, a ponto de não tornar obrigatório o seu cumprimento? A ausência de vinculação
jurídica revela o desinteresse obrigacional da Administração Pública, tornando insignificante o interesse
coletivo eventualmente havido naquele acordo. Assim, extrai-se uma importante conclusão: sempre que o
acordo tiver o seu objeto ligado ao interesse da coletividade ou disser respeito a um comando normativo, ele
deverá ter, necessariamente, efeito jurídico vinculante. Logo, numa visão ampla, como à Administração não é
dado o direito de fazer nada senão em virtude de Lei, todo acordo administrativo deverá ser necessariamente
vinculante.
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plasmados em definitivo no regime jurídico dos acordos público-privados é crucial que o
conteúdo da negociação seja dotado de juridicidade. O grau de cogência da relação jurídica
é diretamente relacionado ao grau de estabilidade e de segurança jurídica do negócio.
Quanto maior a consolidação jurídica dos vínculos obrigacionais, mais confiável, estável,
previsível e seguro será o negócio jurídico.483
Elemento indispensável da juridicidade é a presença de garantias jurídica e
econômica para a manutenção do pacto. Pode-se dizer, inclusive, que a decorrência prática
da vinculação jurídica é a existência de uma fase negocial assegurando aos sujeitos a
observância dos termos do acordo. Ou seja, é inócuo falar em vinculatividade se inexistir
consequências econômicas e jurídicas para coibir ou reparar o desrespeito ao compromisso.
E é aqui que entra a garantia como proteção ao cumprimento dos acordos público-privados.
Embora esteja presente no Direito Administrativo, como regra a garantia está
voltada a resguardar os direitos da Administração Pública em face dos particulares.
Aplicação usual da garantia pode ser encontrada nos contratos administrativos quando se
exige, como forma de diminuição dos riscos, que o particular assegure ao órgão ou
entidade condições financeiras que o tornem apto (solvente) para ser contratado pelo Poder
Público.
Na sistemática dos acordos administrativos a lógica de proteção exclusiva dos
direitos do Poder Público é reordenada e a garantia deve ser exigida também para o
particular em face da Administração Pública. A segurança jurídica pensada pelo legislador
federal, quando previu o dever do particular de prestar garantia nos contratos
administrativos, deve ser replicada para proteger também os direitos do sujeito privado,
minorando os riscos de uma decisão unilateral que os sacrifiquem ou que resulte na
extinção forçada do acordo administrativo.

483

Este fato é evidenciado por Gustavo Justino de Oliveira: “de outro lado, pode-se sustentar também que,
por via de consequência, esta mesma distinção acabou por conferir aos convênios – e por extensão ao gênero
acordo administrativo – perdas significativas, mormente sob a perspectiva de seus efeitos jurídicos, a um só
tempo mais singelos e bem menos vinculantes quando comparados aos comumente fortes e robustos efeitos
dos contratos – inclusive defensáveis judicialmente – aparentemente expressando um menor status evolutivo
enquanto categoria jurídica, do que aquele ostentado original e tradicionalmente pelos contratos
administrativos”. (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. “Convênio é acordo...” Op. cit., p. 517). No
mesmo sentido, tratando da vinculação obrigacional existente no direito comparado: “atualmente, de acordo
com a legislação alemã, há hipóteses nas quais é lícito à Administração Pública — havendo certa margem de
discricionariedade — valer-se de instrumentos bilaterais para a realização de atos que poderiam ser
realizados e formalizados por meio de atos unilaterais. São instrumentos bilaterais, concluídos com o acordo
entre as partes, que versam sobre matérias incluídas nos poderes inerentes à Administração Pública e
vinculam ambas as partes”. (SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Op. cit.).
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Entretanto, é preciso reconhecer que já há uma série de garantias jurídicas para o
particular frente ao Estado, sobretudo, caracterizadas como direitos fundamentais. São
exemplos: o devido processo legal (o contraditório e a ampla defesa), o acesso à justiça, os
ditos remédios constitucionais (habeas corpus, mandado de segurança, mandado de
injunção e habeas data), a legitimidade para a propositura de ação popular, a razoável
duração do processo, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Neste propósito, pode-se considerar desnecessária ou mesmo inócua a estipulação
de garantias para o sujeito privado, tendo em vista a previsão constitucional de inúmeros
direitos protetivos ao cidadão, bem como, a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário
para a discussão das reparações eventualmente advindas do negócio.
Todavia, não é novidade – e os métodos alternativos484 de resolução de conflitos
estão aí para comprovar – que o Poder Judiciário, há muito tempo, tem se revelado incapaz
de tutelar célere e eficientemente os pedidos formulados pelos cidadãos em face da
Fazenda Pública. Não apenas o Poder Judiciário, mas, também, a forma de estruturação do
processo civil favorecem os interesses da Administração Pública, quando prevê a ela uma
série de prerrogativas processuais, tornando absolutamente improdutiva e frustrante
qualquer busca pela via judicial. Os precatórios, como se verá no próximo capítulo, são
hoje o maior exemplo deste desequilíbrio jurídico promovido em benefício do Executivo.
Assim, a proposta da existência de um mecanismo de garantia para o acordo tem
utilidade justamente para socorrer com eficiência os malefícios proporcionados pelo
tradicional sistema de tutela dos direitos e garantias constitucionais do particular frente ao
Poder Público. Enquanto todo o desenho processual de execução e pagamento de
condenações judiciais contra a Fazenda Pública não for revisto pelo Poder Legislativo485,
competirá à doutrina brasileira estudar e propor soluções alternativas às negociações
público-privadas de modo a impedir que os acordos administrativos, como tantos outros
meios de aproximação consensual, morram na praia.
O princípio da juridicidade é imprescindível para assegurar sobrevida aos acordos
administrativos. De nada vale o esforço na sua construção teórica se ao final, quando
houver uma violação a um direito do particular, o regime jurídico do acordo administrativo
484

Ou preferenciais, como se queira melhor.
Já existe quem esteja se preocupando com isto: “o projeto de reestruturação para execuções contra a
fazenda pública, apresentado pelo presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Manoel de Queiroz Pereira
Calças, em exposição na sede institucional da OAB SP, também foi elencado pelo presidente Marcos da
Costa como demonstração dos esforços para sanear o problema”. (Disponível em:
http://www.oabsp.org.br/noticias/2018/08/seminario-sobre-precatorios-no-iasp-pauta-principais-avancos-emudancas.12518. Acesso em 15 de agosto de 2018).
485
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não apresentar uma resposta condizente com toda a vanguarda da sua teoria, lançando o
cidadão na vala comum da tradicional forma brasileira de tutela jurisdicional.486
Como se disse no início deste subtópico, a necessária previsão de garantias aos
acordos administrativos, enquanto conteúdo material do princípio da juridicidade
(vinculatividade), não se limita ao aspecto econômico, mas deve se estender, também, à
proteção jurídica dos direitos do particular.
Dessa forma, além do já comentado respeito aos direitos fundamentais, soluções
que garantam estabilidade jurídica ao negócio, como cláusulas de “não-fazer”, “fazer
quando e somente se” (condição suspensiva), “fazer até que” (condição resolutiva) ou
simplesmente “fazer”, precisam ser altamente consideradas e valoradas. Referidas
cláusulas deverão estar interligadas com outras que garantam consequência econômica
para os seus descumprimentos, prevendo modo de reparação pecuniária para suprir os
prejuízos de um eventual inadimplemento.
Para viabilizar tais garantias, o termo do acordo deverá se constituir como título
executivo extrajudicial,487 a fim de proporcionar imediata execução do seu instrumento
com os benefícios processuais de um estágio já avançado ao processo de conhecimento.488
Mas, como dito, exceto para os casos de necessária coerção para o cumprimento de uma
obrigação material (fazer e não-fazer), nada adiantará se o mecanismo de execução resultar
na ida ao Poder Judiciário para reclamar, pela forma processual comum, a reparação pelos
prejuízos sofridos.

486

O espírito de consenso precisa se manter em todo o regime jurídico do acordo administrativo, incluindo a
solução do conflito e os meios preferenciais próprios de executar a decisão. Assim, a noção de equilíbrio de
interesses permanecerá vigente durante todo o momento do acordo, na sua fase prévia, atual e posterior.
487
“Quando firma o compromisso, o interessado se vincula a um dado plexo de obrigações, passando o pacto
a constituir, por si só, um título executivo, independentemente de ação judicial de caráter constitutivo.”
(SUNDFELD, Carlos Ari. CÂMARA, Jacintho Arruda. O devido processo administrativo na execução de
termo de ajustamento de conduta. A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo
Horizonte, ano 8, n. 32, p. 115-120, abr./jun. 2008). Uma observação: muitos, quando estudam os acordos
administrativos, afirmam que a forma de título executivo extrajudicial constitui a sua natureza jurídica. No
entanto, o sentido de natureza jurídica empregado nesta dissertação tem a ver com “essência”, com o que há
de mais importante no instituto a ponto de caracterizar o seu regime jurídico. A ponderação pelo negócio
jurídico se deu em virtude da necessidade de formalização bilateral de direitos e obrigações por meio de um
instrumento contratual, com todas as decorrências jurídicas, adaptadas de algum modo, para o regime dos
acordos administrativos. Portanto, tem-se que a essência jurídica (a sua natureza) não seja de um título
executivo extrajudicial, pois acima desta configuração há outra de maior relevância que abarca o verdadeiro
sentido empregado aos acordos administrativos: de negócio jurídico. Isto não quer dizer, todavia, que o título
executivo extrajudicial não possa ser uma das características do acordo. E o é, como aqui se defende. Mas
não a principal e tão menos a única. Antes disso, o acordo administrativo é um negócio jurídico.
488
O crédito ou a indenização torna-se imediatamente líquida, certa e exigível.
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A solução para tanto está, quando o acordo assumir a feição de instrumento de
ação pública489, na estipulação de cláusula compromissória de solução de conflito por meio
auto ou heterocompositivo, como requisito basilar para a consolidação jurídica das
expectativas depositadas no negócio. O espírito de consenso precisa se manter em todo o
regime jurídico do acordo administrativo, incluindo a solução da controvérsia e os meios
preferenciais próprios de executar a decisão. Com isto, a noção de equilíbrio de interesses
permanecerá vigente durante todo o momento do acordo, nas suas fases prévia, atual e
posterior.
Ademais, é fundamental que haja uma garantia econômica imediatamente
exequível em caso de descumprimento do acordo, alheia aos precatórios,490 a bem de
assegurar ao sujeito privado segurança jurídica e celeridade na recomposição de suas
perdas.
Uma relevante solução estaria na criação de um fundo-garantidor para os acordos
administrativos público-privados,491 com natureza privada e patrimônio próprio,
proporcionando exequibilidade imediata do termo, nos moldes do praticado atualmente
pelo regime das Parcerias Público-Privadas.492
489

Não faria sentido exigir cláusula compromissória autocompositiva quando o acordo se conjugasse na
forma de instrumento de resolução de conflito porque, neste caso, ele próprio já seria a forma preferencial de
solução da controvérsia. Contudo, admite-se poder haver previsão de solução heterocompositva aos acordos
em que resultar frustrada a negociação direta das partes ou mesmo quando sua execução for descumprida por
um dos sujeitos.
490
Pensar diferente seria admitir a esdrúxula hipótese em que um sujeito, fugindo da morosidade da ordem
cronológica dos precatórios, procure a Administração Pública para firmar um acordo e obter o recebimento
adiantado do crédito, mas, diante do inadimplemento do ajuste, seja obrigado a iniciar nova execução contra
a Fazenda Pública devedora recaindo, após o trânsito em julgado, novamente na fila dos precatórios. Isto sem
dúvida, além de criar um verdadeiro moto perpétuo jurídico sufocador de qualquer segurança e estabilidade,
favoreceria o ente público devedor que renovaria o seu débito, com um valor muito menor, e teria uma
moratória maior pelo encaminhamento forçado do credor para o final da ordem cronológica.
491
Conforme se verá, no segundo capítulo, quando se tratou da “fuga dos precatórios”, fez-se duras críticas
ao fundo garantidor, enquanto instrumento de segregação dos credores do Estado. E não há qualquer
contradição com a defesa aqui argumentada, quanto à criação de um fundo garantidor para o acordo
administrativo. Isto por duas grandes razões: a) o problema identificado e criticado no segundo capítulo não
se refere ao instituto do fundo garantidor em si, mas na sua utilização segregacionista; b) a criação de um
fundo para o acordo administrativo não resultará no mesmo problema, uma vez que o precatório, nesta
realidade, já foi lançado. Ou seja, no regime do acordo administrativo o fundo garantidor não será
instrumento de segregação dos credores porque estes já são titulares de um precatório. Ao contrário. A
função do fundo, conforme defendido no rodapé anterior, será justamente garantir segurança e confiança de
que o ajuste será honrado pela Administração Pública, sem um novo encaminhamento do credor para uma
nova fila de precatório, caso descumprido os termos do pacto. Ver: tópico 3.3 do próximo capítulo.
492
A razão disto está no fato de que “quando há uma justa expectativa de proteção patrimonial que assiste ao
particular, esse elemento deve ser contemplado no próprio procedimento de formação da decisão
administrativa. Nesses casos, a atuação administrativa deve proteger tal expectativa, bem como – em regra –
os recursos necessários à efetiva implementação da opção devem ser assegurados para que a Administração
possa validamente tomar parte na relação”. (GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Por uma Administração
responsável ou da inviabilidade de a atuação administrativa impor ao particular o regime de precatórios. In:
ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; MIGUEL, Luiz Felipe
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Por fim, eis outro ponto de profunda importância que diz respeito às garantias aos
particulares: a capacidade administrativa para honrar os termos do compromisso deve ser
assegurada anteriormente ao início das tratativas negociais e da assinatura do pacto. Não é
honesto, leal, seguro e, tampouco, confiável, que falsos imprevistos, já sabidos
previamente pela Administração Pública, sejam manifestados somente durante ou após a
assinatura do acordo, para forjar o advento de uma necessidade pública imprevisível
autorizadora do uso de medidas unilaterais ou justificadora do descumprimento do
ajuste.493
A dificuldade econômica não pode ser subterfúgio para negar o cumprimento de
obrigação assumida pela Administração Pública durante a negociação. Este tipo de questão
precisa ser analisada e garantida com antecedência. Excetuadas as condições de absoluta
falta de controle e previsão das partes, a partir da formalização do acordo, suas
integralidades jurídica e econômica precisarão ser respeitadas até o fim. Isto é muito
importante, sobretudo, em razão do tempo relativamente curto dos mandatos dos agentes
políticos.494
Tudo para reafirmar que a condição primária é que nenhum acordo administrativo,
de maneira autoritária, possa impor ao cidadão o afastamento de garantias jurídicas,
constitucionais e fundamentais. Ou seja, não basta a previsão legal de direitos se a
Administração Pública os negar ou não os aplicar com o intuito de impor a sua vontade ao
particular.
Os efeitos jurídicos do acordo estão diretamente dependentes do respeito aos
direitos das partes. Daí a importância do parâmetro da juridicidade: tornar clara e
vinculante a obrigação do agente público respeitar, nas condições do acordo, as garantias
jurídicas e econômicas do particular.

Hadlich; SCHIRATO, Vitor Rhein. Direito público em evolução: estudos em homenagem à professora
Odete Medauar. Belo Horizonte: Fórum, 2013, p. 210).
493
É ofensivo aos deveres laterais de conduta que alguém, sem capacidade técnica e funcional (do ponto de
vista da estrutura econômica do órgão ou da entidade), para cumprir determinada obrigação, predisponha-se a
negociar apenas para coagir o outro sujeito a aceitar resultados impositivos e prejudiciais aos seus direitos,
forçando que o particular fique numa condição pior do que a anterior ao acordo. Busca-se o acordo
justamente porque se tem algo a oferecer ou ajustar que pode ser interessante e benéfico para todos. Esta
garantia, respaldada nos princípios da segurança jurídica, estabilidade, confiança legítima e boa-fé objetiva, é
imprescindível para coibir e controlar medidas autoritárias, abusivas ou arbitrárias fantasiadas de “acordos
administrativos”. Conforme acentua a doutrina: “ninguém contrata para não cumprir o que convencionou
(...)”. (ARAÚJO, Edmir Netto de. Do negócio...Op. cit., p. 120).
494
A eleição de um novo gestor, com plano de governo distinto do anterior, não poderá abalar a necessária
estabilidade do negócio, havendo que se prever garantia jurídica de respeito ao conteúdo obrigacional do
acordo assinado pela gestão anterior.
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Dessa forma, pretende-se diminuir, o tanto quanto possível, os riscos de prejuízos
daquele que acreditou e confiou na estabilidade e no adimplemento do compromisso.
2.2.3

Devido processo legal formal e material: a base jurídica do processo de
negociação
É comum encontrar na doutrina a expressão “processo de negociação” como

sinônima

de

materialização

jurídica

do

devido

processo

legal

nos

acordos

administrativos.495 Todavia, uma crítica que desde já se manifesta está relacionada ao fato
de que inexiste produção acadêmica – ao menos até o momento de estudo e pesquisa desta
dissertação – que tenha procurado estudar e propor, com profundidade, as bases jurídicas
do referido “processo de negociação”.496
Parece lógico afirmar que um acordo administrativo é precedido de um processo
de negociação, cujo momento serve para que os interesses sejam dialogados e conformados
para, ao final, chegar-se na assinatura de um termo de acordo com a formalização
consensual de todas as obrigações e direitos das partes.
Mas, a pergunta que fica é: de que vale para o agente público saber que o acordo
administrativo será precedido de um processo de negociação se a doutrina brasileira e a Lei
lhe fornecem pouco ou nenhum subsídio jurídico concreto e seguro para negociar?
Não se encontram nos livros e nas Leis respostas para as seguintes indagações:
Quais são os limites para a negociação? Quais procedimentos deverão observar os agentes
públicos, para validar e tornar eficaz uma negociação público-privada? Quem são os
agentes competentes para negociar? Qual é o efeito jurídico de um processo de
negociação? Há a necessidade de uma norma fixando um procedimento negocial mínimo e
geral para todos os acordos administrativos no Brasil? Em que termos tal norma deveria ser
495

São vários os exemplos. Como um deles: “os atores estão presos à rede, ou seja, não podem agir de acordo
com seus interesses particulares tanto quanto talvez gostariam. Devem sujeitar-se aos processos de
negociação, aceitar os resultados negociados e ajustar-se uns aos outros”. (KISSLER, Leo; HEIDEMANN,
Francisco G. Op. cit., p. 495). Também: “(...) este novo modo de administrar pressupõe a criação de vínculos
a partir de um prévio processo de negociação em que são discutidas as bases sobre as quais eventualmente
serão firmados acordos e contratos. (...). O conteúdo desses ajustes será objeto do consenso entre as partes,
no transcurso do processo de negociação, havendo com isso uma significativa transformação da condição
assumida pelo Estado, que se vê agora – ao menos em princípio – incapaz de impor unilateralmente
obrigação à outra parte por meio do exercício da autoridade”. (GAROFANO, Rafael Roque. Op. cit., p. 114).
496
Referida crítica é também manifestada por Vivian Lima López Valle e Juliana Bonacorsi de Palma. Cf.:
VALLE, Vivian Lima López. Autoridade...Op. cit., p. 327 e 328; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido
processo legal...Op. cit., p. 18. Com a profundidade necessária para um artigo científico, a partir do art. 26 da
LINDB, Juliana Bonacorsi de Palma chama a atenção para o estudo do processo de negociação precedente do
acordo administrativo, sugerindo balizas teóricas para a sua fase negocial. Cf.: PALMA, Juliana Bonacorsi
de. Art. 26 da LINDB. Novo regime...Op. cit., p. 154 e ss.
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construída: exaustivos ou sugestivos? Ou seja, há muito que se esclarecer sobre o processo
de negociação precedente do acordo administrativo e apenas fazer-lhe menção, para além
de paralisar a doutrina, prestigia pouco o debate acadêmico.
Em virtude disso, a intenção deste subtópico é, afora reforçar a importância do
devido processo legal no regime dos acordos administrativos, propor algumas reflexões
concretas sobre o processo de negociação público-privado.497
Previsto no art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, o devido processo legal é
um desdobramento jurídico-instrumental do princípio da juridicidade.498 Ele materializa,
por meio do processo, o canal de interlocução negocial entre as partes pública e privada,
prevendo justa procedimentalização ao debate jurídico que antecede a formalização das
obrigações e das demais condições do termo de acordo. Além disso, ele condiciona,
principalmente, os efeitos da negociação à observância dos direitos e das garantias
fundamentais dos compromissários.499 É como dizer: a processualização da fase de debates
que antecede a formalização do acordo representa a efetivação de um núcleo de garantias
mínimas às partes negociantes.500
O devido processo legal é o filtro de juridicidade que garante calibragem entre o
interesse público e o interesse privado501, prevenindo ações arbitrárias, com desvios de

497

Embora vá se falar apenas do processo de negociação, reconhece-se que o devido processo legal tem
especial importância tanto na fase prévia à formalização do acordo administrativo (momento de sua
formação) quanto na fase posterior à formalização do pacto (momento de sua execução). Na primeira, o
princípio atua como indutor de juridicidade e consensualidade, permitindo efetiva negociação paritária entre
as partes. Na segunda, garante que eventual desentendimento quanto ao cumprimento do acordo não resulte
em prejuízo imediato ao particular com o desfazimento do negócio, oportunizando-lhe justificar fática e
juridicamente sua posição. Na fase de execução a relevância do devido processo legal, especialmente do
contraditório e da ampla defesa, está no direito do particular acompanhar as diligências da Administração
Pública e manifestar, sempre que houver divergência, o seu posicionamento a respeito dos fatos, antes que se
tome qualquer decisão administrativa relacionada às obrigações do acordo administrativo. Ao final, garantese plena segurança, confiança e estabilidade ao acordo administrativo, isentando-o, dentro do possível, de
medidas administrativas inesperadas, ilícitas e autoritárias. Cf.: SUNDFELD, Carlos Ari. CÂMARA,
Jacintho Arruda. Op. cit.
498
Com a conotação dada, no subtópico anterior, ao princípio da juridicidade.
499
O objetivo é retirar o agente privado da figura de mero figurante do processo de construção das balizas
jurídicas do acordo administrativo (do processo de negociação) e o trazer para o papel de co-protagonista da
relação jurídica ao lado da Administração Pública. Em outros termos, o processo de negociação tem especial
função de evidenciar se o termo de acordo e as disposições nele contidas foram efetivamente dialogados, com
a participação dos sujeitos na delimitação e na elaboração das condições do ajuste. É como entende Juliana
Bonacorsi de Palma ao afirmar que: “a busca por uma negociação efetiva, em que o particular não seja
apenas um figurante, permite alcançar soluções mais eficientes para lidar com o problema concreto, além de
robustecer os instrumentos consensuais. Para garantia desta negociação efetiva, é fundamental a aplicação do
devido processo legal na celebração dos acordos administrativos”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido
processo legal...Op. cit., p. 20). Cf.: SCHWIND, Rafael Wallbach. Processo...Op. cit.
500
PATTI, Loredana. Op. cit., p. 76.
501
MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...1992, Op. cit., p. 210 e 211.
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poder e finalidade, que possam macular a essência paritária do acordo administrativo.502 O
princípio tem correlação direta com garantia.503 Respeitar o devido processo legal é o
mesmo que materializar o garantismo necessário à plena juridicidade, segurança e
estabilidade do acordo administrativo. Ele representa a proteção jurídica ao cidadão que
decisões de seu interesse não serão tomadas sem antes serem oportunizados os direitos de
participar e influenciar, por meio de sua compreensão dos fatos e do Direito, no processo
de tomada de decisão administrativa (decision making process).
Ademais, o devido processo legal oportuniza objetividade, transparência, paridade
e previsibilidade em relação às “regras do jogo”,504 sedimentando o consenso e o diálogo,
de forma a atrair maior confiança do particular e consequente legitimidade ao termo de
acordo.505 Finalmente, o princípio permite a identificação e a implementação do interesse
público do caso concreto.506
502

“A partir do momento em que a Constituição Federal de 1988 expressamente reconheceu que pode haver
um litígio entre a Administração Pública e os particulares (inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal),
reconheceu também o texto constitucional que poderá haver divergência de pontos de vista e de interesses no
âmbito da Administração Pública. Via de consequência, reconheceu a Constituição Federal a inexistência de
um único interesse público que possa ser supremo aos demais interesses e, assim, formar um regime jurídico
ao direito administrativo. (...). Em qualquer decisão que venha a ser tomada pela Administração Pública em
um determinado processo administrativo, haverá a obrigação de identificação de todos os interesses
subjacentes e da tomada de uma decisão ponderada que equilibre adequadamente todos esses interesses. Daí
decorre que, no processo administrativo, a Administração será também uma espécie de árbitra dos interesses
públicos subjacentes, na medida em que a ela competirá identificá-los e ponderá-los no caso concreto.”
(SCHIRATO, Vitor Rhein. As partes do processo administrativo: os papéis da Administração Pública na Lei
Federal de Processos Administrativos. A&C Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo
Horizonte, ano 11, n. 46, p. 115-135, out./dez. 2011). Cf.: PATTI, Loredana. Op. cit., p. 70.
503
“Como ver o inc. LV, quanto à exigência de processo administrativo? Trata-se de garantia, porque se
destina a tutelar direitos, porque representa meio para que sejam preservados, reconhecidos ou cumpridos
direitos dos indivíduos na atuação administrativa. Significa, neste aspecto, instrumento a serviço de um
direito.” (MEDAUAR, Odete. A processualidade...Op. cit., p. 80). Cf.: MOREIRA, Egon Bockmann.
Processo administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei 9784/1999. 4ª ed. Malheiros, 2010, p. 288;
BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo administrativo disciplinar. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012,
p. 61; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Princípios do processo administrativo. Revista Fórum
Administrativo, Belo Horizonte, ano 4, n. 37, mar. 2004; OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As
audiências públicas e o processo administrativo brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, n. 209, p. 153-167, jul./set. 1997.
504
Nas palavras de Floriano de Azevedo Marques Neto, os dois maiores objetivos do processo na
Administração são: “a) dar transparência e objetividade à atividade administrativa; e b) garantir o respeito
aos direitos dos administrados afetados pelo agir do poder público”. (MARQUES NETO, Floriano de
Azevedo. Princípios do processo...Op. cit.). Juliana Bonacorsi de Palma, nessa mesma linha, afirma que:
“participando da construção das cláusulas do acordo administrativo, ou seja, na definição das obrigações de
fazer e de não fazer, o particular celebrante passa a gozar de maior previsibilidade quanto à execução da
avença. (...)”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 20). Cf.: OLIVEIRA,
Gustavo Henrique Justino de. As audiências...Op. cit.
505
“Sob vários aspectos o processo fornece condições para o correto desempenho da função administrativa.
Em primeiro lugar, leva ao equilíbrio entre a autoridade do sujeito público e os direitos dos particulares, pois
o processo implica a existência de posições jurídicas de todos os sujeitos. Tratando-se de processo
administrativo, há direitos e sujeições da Administração e dos demais sujeitos. Em segundo lugar, ocorre no
processo o encontro de pontos de vista e interesses diversos daquele assumido pela própria Administração, o
que possibilita a objetivação das suas decisões, pois estas decorrem desse confronto e não da afirmação de
um só modo de entender um problema. (...). Mediante a colaboração individual ou coletiva de sujeitos no
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Pode-se afirmar que no regime dos acordos a função do processo é garantir
estabilidade e paridade jurídica para a negociação, que visa ao ajuste consensual. O
processo é meio de atingimento do consenso, é um instrumento de formação de uma
negociação consensual. Ao equilibrar juridicamente as partes, o processo permite um
campo negocial no qual os interesses das partes sejam eivados de relevância jurídica para a
formação final do termo de acordo. Não importa propriamente em um dever jurídico de
consideração ou sobreposição de um interesse sobre o outro, mas na acomodação paritária
das intenções para, a partir disso, ser negociado um resultado mais satisfatório aos
envolvidos. Aliás, é justamente para que não haja sobreposição desmedida ou ameaças
veladas (arm-twisting) que o processo de negociação existe e tem grande relevância no
regime jurídico dos acordos administrativos.
Ao tratar da importância do diálogo e da motivação no processo administrativo,
Carlos Ari Sundfeld afirma o seguinte:
A grande ideia do processo é fazer com que haja participação, com que os que
têm interesses direta ou indiretamente atingidos, dialoguem, aberta e
integralmente. Mas é fundamental que também a autoridade que decide seja
obrigada não só a ouvir, mas a dialogar. Dar oportunidade para manifestação real
e igualitária exige esforço, tempo, e técnica. Mas isto seria absolutamente
inócuo, se aquele que ouve pudesse decidir, em seguida, sem dialogar. Então, o
que há de fundamental no processo é obrigar quem decide a dialogar com as
partes. Não para saber se elas estão de acordo com a decisão. É um diálogo com
os argumentos. Por isso que, ao decidir, o juiz precisa motivar sua sentença.
Motivar é um modo de dialogar. Não é a simples explicação formal das razões
que levaram a decidir. Quando a autoridade decide, ela é obrigada a dialogar
com tudo que se passou no processo. Daí a necessidade de relatar o processo,
percorrer metodicamente suas várias fases. Não se trata de necessariamente
atender as razões das partes, mas de dialogar com elas, de responder a seus
argumentos. Trata-se de estabelecer um debate na sentença.507

De acordo com Rafael Wallbach Schwind, o processo administrativo admite
diversas funções simultâneas:

processo administrativo, realiza-se aproximação entre Administração e cidadãos. Rompe-se, com isso, a ideia
de Administração contraposta à sociedade; muda a perspectiva do cidadão visto em contínua posição de
defesa contra o poder público que age de modo autoritário e unilateral; quebra-se a tradição de interesse
público oposto a interesse privado.” (MEDAUAR, Odete. A processualidade...Op. cit., p. 71 e 72).
506
PATTI, Loredana. Op. cit., p. 75.
507
SUNDFELD, Carlos Ari. Processo administrativo: um diálogo necessário entre Estado e cidadão. A & C
Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 6, n. 23, p. 39-51, jan./mar. 2006.
No mesmo sentido: “(...) é realmente em se associando os interessados à definição das regras do jogo que um
bom equilíbrio de conjunto poderá ser obtido. A solução de problemas coletivos não é mais, portanto, da
responsabilidade exclusiva do Estado, mas implica a participação dos atores sociais, prontos a ultrapassar a
defesa de seus próprios interesses categoriais para tentar extrair um interesse comum e colaborar com a
concretização de escolhas coletivas”. (CHEVALLIER, Jacques. A governança...Op. cit.).

156

1. é método, ou seja, um modo de atuar da Administração segundo pautas de
lógica e racionalidade, com vistas a uma atuação organizada e direcionada; 2. é
instrumento de legitimação dos atos administrativos na medida em que se
caracteriza como mecanismo para o exercício do poder; 3. é mecanismo de
transparência, uma vez que consiste na arena em que se proporciona o diálogo e
se possibilita maior abertura aos jurisdicionados; 4. é um instrumento
viabilizador do controle necessário para garantir que a atuação da Administração
esteja efetivamente a serviço da comunidade, e 5. É mecanismo de segurança
jurídica, fator de garantia de que o conteúdo do ato se conforma com as normas
legais aplicáveis e que o ato foi produto de um percurso previamente
determinado.508

Na ótica de Juliana Bonacorsi de Palma, “no que tange a consensualidade, o
procedimento regular pressupõe ao menos cinco deveres: (i) dever de garantia do
contraditório e da ampla defesa; (ii) dever de endereçamento das cláusulas consensuais ao
problema concreto; (iii) dever de motivar; (iv) dever de publicidade”.509
A fundamentalidade do devido processo legal no processo de negociação prévio
ao acordo administrativo, neste sentido, é o desenvolvimento concreto de um espaço de
soluções negociais não antecipadamente fornecidas pela norma, com escolhas jurídicas
feitas pelas partes, sempre observadoras da finalidade legal.510 Cria-se um espaço de
encontro dos sujeitos legitimados para que possam influenciar na formação das balizas
jurídicas do acordo.511
O devido processo legal se desenvolve em torno de duas óticas complementares:
formal e material.512 Pela primeira estabelece-se que ninguém será privado da liberdade ou
508

SCHWIND, Rafael Wallbach. Processo...Op. cit., p. 45.
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 22.
510
PALMA, Juliana Bonacorsi de. Como a teoria do ato...Op. cit., 256; PEREZ, Marcos Augusto. O negócio
jurídico...Op. cit., p. 268.
511
Tal condição criativa, por óbvio, deve estar em consonância com a autonomia negocial das partes, ou seja,
visar ao atingimento da finalidade legal. Cf.: SUNDFELD, Carlos Ari. Processo...Op. cit. O processo de
negociação nada tem a ver com as arenas deliberativas desenhadas por Luigi Bobbio, para quem: “as arenas
deliberativas são altamente estruturadas, mas as regras sobre as quais se baseiam não têm natureza jurídica.
As arenas deliberativas, no geral, não são instituídas por lei e, se são, a previsão legislativa é muito genérica e
deixa um espaço muito amplo à autoregulação dos participantes. Amiúde, as arenas deliberativas agem
completamente fora dos procedimentos legais, ou operam nos seus intervalos, abrindo parênteses informal
dentro de um procedimento oficial. Isto leva a que os participantes não possam gabar-se de direitos no plano
legal e que as conclusões obtidas da discussão não sejam juridicamente vinculantes”. (BOBBIO, Luigi. As
arenas deliberativas. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, jan./mar.
2007).
512
De acordo com Romeu Felipe Bacellar Filho: “a teoria do devido processo legal, construída na
jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, compreende duas perspectivas: substantive due
process e procedural due process. A primeira é projeção do princípio no campo do direito material, enquanto
a segunda funciona como garantia na esfera processual. O espectro de proteção é o trinômio vida-liberdadepropriedade”. (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo...Op. cit., p. 225 e 226). No mesmo sentido:
“reafirmando o já consignado: o aspecto processual do due process of law é indissociável de sua superfície
substancial. Não se pode compreender a cláusula, depois de toda evolução histórica por ela transposta, como
realidade passível de cisão. Ao contrário: a interpretação parcial só tem utilidade histórica e/ou didática. A
dicotomia perdeu sentido, e caso não existisse todo o passado medieval da cláusula a discussão substancialprocessual nem sequer seria posta”. (MOREIRA, Egon Bockmann. Processo...Op. cit., p. 292).
509
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dos bens, sem um adequado processo legal que seja transparente e objetivo na avaliação da
conduta, motivado e impessoal quanto aos fatos, inclusivo em relação ao direito de
contraditório (de participação e colaboração513) do cidadão e deferente às regras de
procedimento. Já em relação à ótica material (ou substancial), ultrapassa-se a barreira do
estritamente processual ou procedimental, para se exigir que as condutas da Administração
Pública não apenas atentem para o procedimento, como também para os direitos e
garantias fundamentais das partes.514 Concede-se ao princípio uma nova lógica de proteção
material de direitos, por meio da avaliação e do controle da razoabilidade e da
proporcionalidade do conteúdo (da substância) das medidas administrativas.515
John Eberhard Schmidt-Assmann racionaliza muito bem a relevância da função
protetora dos direitos fundamentais exercida pelo processo administrativo:
Os direitos fundamentais abrangem um âmbito de proteção em que estão
incluídas, por vezes de maneira explícita e outras incidentalmente, as garantias
procedimentais. A finalidade de proteção jurídica que possuem os direitos
fundamentais influencia a legislação ordinária que regulamenta o procedimento,
orientando a sua aplicação e exigindo, em certos casos, a sua complementação.
Em particular, as situações que afetam os direitos fundamentais e em que há
513

“O diálogo contraditório implica colaboração. (...). A ideia de colaboração assenta-se na pluralidade de
pessoas operando contemporaneamente e, em harmonia, na obtenção do resultado de síntese, impossível de
ser obtido por um só indivíduo.” (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo...Op. cit., p. 235). No
mesmo sentido: “a colaboração efetiva do particular no desenho dos acordos administrativos tende a
favorecer a solução do problema concreto ao qual o pacto endereça na medida em que a expertise detida pelo
particular associada à criatividade do mercado determina a definição de cláusulas mais eficientes à satisfação
do interesse público”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 19).
514
Especial referência à tutela dos direitos fundamentais pelo devido processo legal esteve na exposição de
motivos da Lei federal de processo administrativo relatada por Caio Tácito. Na oportunidade, disse o
doutrinador: “adotou a comissão, como regra, o modelo de uma lei sóbria que, atendendo à essencialidade na
regulação dos pontos fundamentais do procedimento administrativo, não inviabilize a flexibilidade necessária
à área criativa do poder discricionário em medida compatível com a garantia de direitos e liberdades
fundamentais”. (TÁCITO, Caio. Exposição de motivos do anteprojeto da lei n. 9.784/1999. Revista de
Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 205, p. 349-357, jul./set. 1996).
515
“A jurisprudência da Suprema Corte Estadunidense teve o mérito de dilatar essas fronteiras, através do
controle substancial (de conteúdo, de fundo). A lei e o ato administrativo podem ser contrários ao devido
processo legal não porque violaram a vida, liberdade ou propriedade através de visão autônoma e estrita do
fenômeno processo. Mais do que isso, atos estatais podem produzir agressões de fundo ao devido processo
legal quando seu conteúdo, sobre não guarnecer determinados interesses públicos, atinge direitos protegidos
constitucionalmente. Trata-se do substantial due process of law – atualmente indissociável do benefício
meramente processual.” (MOREIRA, Egon Bockmann. Processo...Op. cit., p. 241). Cf.: MOURA, Emerson
Affonso da Costa; MARANHÃO, Juliana Campos. O princípio do devido processo legal e as prerrogativas
da Administração Pública: a garantia do processo administrativo formal e substancial na demissão do
servidor público. Revista Fórum Administrativo, Belo Horizonte, ano 17, n. 191, p. 20-30, jan. 2017;
LUCON, Paulo Henrique dos Santos. Devido processo legal substancial. Revista de Doutrina da 4ª Região,
Porto Alegre, n. 15, v. 22, nov. 2006; ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Princípios constitucionais do
processo administrativo no Direito Brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 209, 189222, jul./set. 1997, p. 203 e 205; MEDAUAR, Odete. A processualidade...Op. cit., p. 84 e 87; MENDES,
Gilmar Ferreira. Comentários ao art. 5º, LIV da Constituição Federal. In: CANOTILHO, J.J. Gomes;
MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. (Coord.). Comentários à
Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 430.
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interesses diferentes em jogo, com situações de confronto entre vários titulares
de direitos, requerem o estabelecimento de mecanismos de escolha entre as
várias alternativas, baseados em procedimentos direcionados à resolução deste
conflito (...). Em épocas anteriores, a doutrina do procedimento administrativo
vinha construindo suas instituições a partir do princípio do Estado de Direito. No
entanto, quando essas técnicas garantistas passaram a estar respaldadas pelos
direitos fundamentais, a doutrina e a jurisprudência delinearam com mais
precisão o seu conteúdo de proteção para o cidadão, e concederam a elas maior
relevância. Da mesma forma, muita atenção foi dedicada na reelaboração da
teoria dos vícios do procedimento a partir do ponto de vista dos direitos
fundamentais (...). A ênfase é colocada, como convém a essa orientação em
relação aos direitos fundamentais, na proteção dos direitos individuais.516

Em sua feição material o devido processo legal impõe que o momento negocial
não seja “um simulacro de procedimento, devendo assegurar, no mínimo, igualdade entre
as partes”517, a bem de concretizar uma decisão administrativa razoável, proporcional e
justa.
Significa dizer, para ser válida e eficaz, a fase negocial antecedente ao acordo não
precisa respeitar apenas o aspecto formal do processo (com seus trâmites, formalidades e
procedimentos), mas também os interesses e os direitos das partes negociantes,
concretizando, dentro do possível, todas as diretrizes normativas públicas e privadas
recomendadamente aplicáveis àquela realidade fática. Não é simplesmente a formação
processual e procedimental que confere licitude e legitimidade ao processo de negociação
público-privado – uma medida administrativa formalmente perfeita, portanto –, mas o
respeito às garantias constitucionais (explícitas e implícitas) dos compromissários.518
Exige-se uma procedimentalização que seja consentânea com todo o ordenamento jurídico,
e não focada exclusivamente nas expectativas formais e materiais da Administração
Pública.
516

SCHMIDT-ASSMANN, John Eberhard. Op. cit., p. 363 e 364. Tradução livre. No original: “los derechos
fundamentales abarcan un ámbito de protección en el que se incluyen, a veces de manera explícita y otras
veces incidentalmente, garantías procedimentales. La finalidad de protección jurídica que tienen los derechos
fundamentales afecta a la legislación ordinaria reguladora del procedimiento, guiando su aplicación y
exigiendo en ciertos casos que sea completada. En especial, las situaciones que afectan a los derechos
fundamentales y en las que existen distintos intereses en juego, con situaciones de enfrentamiento entre
varios titulares de derechos, exigen el establecimiento de mecanismos de elección entre las diversas
alternativas basados en procedimientos dirigidos a la resolución ese conflicto. (…). En etapas anteriores, la
doctrina del procedimiento administrativo había ido construyendo sus instituciones a partir del principio de
Estado de Derecho. Sin embargo, cuando esas técnicas garantistas pasaron a estar respaldadas por los
derechos fundamentales, la doctrina y la jurisprudencia perfilaron con más exactitud su contenido de
protección para el ciudadano, y les reconocieron una relevancia mayor. De la misma manera, se dedicó una
gran atención a reelaborar la teoría de los vicios del procedimiento desde el punto de vista de los derechos
fundamentales (…). El acento se pone, como corresponde a esta orientación hacia los derechos
fundamentales, en la protección de los derechos individuales.”
517
LEWANDOWVSKI, Ricardo. Conceito de devido processo legal anda esquecido nos últimos tempos.
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2017-set-27/lewandowski-conceito-devido-processo-legal-andaesquecido. Acesso em 18 de setembro de 2018.
518
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo...Op. cit., p. 249.
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Assim, o devido processo legal material impede que se admita uma negociação
egoísta e parcializada, limitando o poder regulatório da Administração Pública sobre o
acordo. Esta ótica substancial do princípio tende a garantir que os atos procedimentais do
processo de negociação (decision making process), materializados no instrumento de
acordo, sejam respeitosos ao Direito.
Aqui está, portanto, a indispensabilidade de se fazer incidir no regime jurídico dos
acordos administrativos não apenas a face formal do devido processo legal, mas também a
sua ótica material ou substancial: garantir menos rigidez na tomada de decisão,
contemplando uma espécie de reserva de negociação (de liberdade negocial) às partes. A
consequência é a blindagem do acordo contra eventual postura administrativa autoritária,
tendente a tornar o seu termo mera reprodução da Lei, ou seja, de vedar qualquer
fungibilidade entre Lei e acordo que forje uma negociação processualmente existente, mas
substancialmente prejudicada.519
Esclareça-se que o sentido de “menor rigidez” defendido acima não impacta na
admissão de um devido processo legal “mínimo”520 ao acordo administrativo. Na
dogmática do acordo o devido processo legal precisa ser “cheio”, significando que a sua
validade e eficácia não dependem somente dos aspectos formais do contraditório e da
ampla defesa, mas também da garantia e da promoção de um processo de negociação
paritário, no qual os interesses e as garantias fundamentais do sujeito privado sejam
observados e possam verdadeiramente resultar em uma tomada de decisão consensual.
Exemplo concreto é a abertura administrativa para o recebimento e a consideração de
propostas e contrapropostas durante a fase negocial de definição das cláusulas do acordo
administrativo. Nas palavras de Juliana Bonacorsi de Palma:

519

A fase negocial não é um acordo de procedimento? Entende-se que não, porque o procedimento pode ser
previamente fixado, atento sempre aos parâmetros gerais. Mas nada impede que a negociação envolva
também um acordo em relação ao procedimento. Aliás, o próprio CPC permite isto quando autoriza o
chamado “negócio jurídico processual” administrativo nos arts. 15 e 190, por meio dos quais o legislador
afirmou que “na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente” e “versando o processo sobre
direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no
procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes,
faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo”. Resta saber como serão feitas a regulações
destes dispositivos nos âmbitos do processo e do procedimento de negociação.
520
Cf.: GABBAY, Daniela Monteiro. Mediação & Judiciário no Brasil e nos EUA. Condições, Desafios e
Limites para a institucionalização da Mediação no Judiciário. Brasília: Gazeta Jurídica, 2013, p. 29 e ss;
REUBEN, Richard. Constitutional Gravity: a Unitary Theory of Alternative Dispute Resolution and Public
Civil Justice. UCLA. Rev., vol. 47, p. 33 e ss.
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A melhor leitura do contraditório na consensualidade corresponde, portanto, ao
contraditório substantivo e este não existe se o particular não tiver meios de
apresentar propostas e contrapropostas que sejam verdadeiramente consideradas
e analisadas pelo Poder Público. Também pouco haverá a garantia da ampla
defesa ao particular que esteja impedido de se manifestar com qualidade na
negociação dos acordos administrativos. Na ponta, o efeito da torção de braço,
que se configura em abuso de poder, impede que o particular se defenda de
eventuais ilegalidades resultantes desta prática. Assim, o contraditório e a ampla
defesa são assegurados mediante a abertura da negociação para que o particular
apresente propostas de acordos e contrapropostas às minutas esquadrinhadas pelo
Poder Público. Ainda, propostas e contrapropostas devem ser seriamente
estudadas pela Administração, a fim de que as partes construam de modo
concertado as cláusulas que definem obrigações.521

Há atualmente uma necessidade de revalorização efetiva do processo
administrativo formal, com suas bases de independência e imparcialidade.522 O devido
processo legal material, neste sentido, vem trazer realismo ao processo formal de
negociação.
Em trabalho dedicado ao estudo crítico do devido processo legal no Direito
Administrativo, Ricardo Perlingeiro faz duros (e acertados) apontamentos sobre a realidade
do processo administrativo no Brasil. Na visão do autor, o que há hoje no ordenamento
jurídico brasileiro é um processo administrativo forjado, repleto de legalismos
procedimentais que não refletem, em absoluto, a realidade dos fatos, tampouco atendem ou
mesmo respeitam o direito material das partes. A solução para a injeção de eficiência no
devido processo legal administrativo, segundo Perlingeiro, é o fortalecimento das
instituições públicas com a criação de autoridades administrativas independentes, forçando
uma revisão da teoria processual para além dos limites da procedimentalização formalista.
Nas palavras do autor:
O fortalecimento das entidades administrativas, com a instituição de um modelo
que se assemelhe a autoridades administrativas independentes (quase judiciais),
com previsão em lei de prerrogativas e de investidura baseada na qualificação

521

PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 22 e 23. Complementando, segundo
Egon Bockmann Moreira: “um processo terá atingido suas finalidades substanciais tanto quanto tenha sido
conduzido da forma mais acurada possível. Esse cuidado no desenvolvimento do processo protege tanto
interesses públicos como privados”. (MOREIRA, Egon Bockmann. Processo...Op. cit., p. 250). No mesmo
sentido, cf.: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Como a teoria do ato...Op. cit., 254.
522
“Apesar do reconhecimento pelo legislador de que a imparcialidade é inerente ao devido processo legal
nos processos administrativos, de um modo geral, não há previsão em lei de prerrogativas que assegurem
independência às autoridades que decidem. A falta dessa independência leva a uma imparcialidade
meramente formal, como nos casos, não raros, em que um processo sancionatório é determinado pelo
dirigente de uma autoridade pública e a comissão julgadora é composta por funcionários a ele subordinados
hierarquicamente. Tampouco há garantias na lei de que as fases investigatórias e decisórias do processo
administrativo não judicial serão conduzidas por representantes diversos da autoridade pública.”
(PERLINGEIRO, Ricardo. O devido processo legal administrativo e a tutela judicial efetiva. Um novo olhar?
Revista de Processo: RePro, São Paulo, v. 40, n. 239, p. 293-331, jan. 2015, p. 323).
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técnica, é, na atual conjuntura, um imperativo constitucional, especialmente em
razão da cláusula do due process of law aplicável às decisões administrativas.523

Concorda-se com a mencionada doutrina. O aspecto formal do devido processo
legal precisa ser efetivo, de modo a garantir tutela real ao direito e às garantias das
partes.524
O processo formal visto atualmente é meramente aparente, pois quem o coordena
não tem plena independência e imparcialidade para decidir. Decide-se respeitando o
contraditório e a ampla defesa, mas de maneira egoísta e parcializada. O acesso às
instâncias administrativas recursais tem se tornando ato meramente protocolar do sujeito
recorrente. Faltam isenção, impessoalidade, transparência e profundo debate de interesses
no devido processo legal administrativo brasileiro e sobram falta de credibilidade e
legitimidade, em decorrência de decisões sem tecnicidade, obscuras e com desvio de
finalidade.
É como destaca Carlos Ari Sundfeld:
Na tradição do coronelismo brasileiro, o coronel, antes de decidir, apenas dirige
uma palavra de atenção e carinho àquele que, em seguida, será trucidado sem dó.
Ele não ouve, apenas mostra um pouco de condescendência paterna. Ouvir
verdadeiramente alguém só é possível se o interlocutor não é humilhado, se fala
sem medo, se pode expor tudo o que lhe interessa, se não é subserviente, não
teme ofender a autoridade.525

A saída natural do dia-a-dia tem sido a busca do Poder Judiciário para o controle
quase que absoluto do mérito da decisão administrativa526. Isto causa um desequilíbrio
entre as instituições e uma consequente sobreposição dos órgãos de controle (sobretudo do
Poder Judiciário) aos demais Poderes.
A proposta do raciocínio de Ricardo Perlingeiro, endossada neste trabalho,
resume-se na necessidade de mudança da mentalidade do agente público na condução do
processo administrativo por meio de uma reforma estrutural que fortaleça as bases jurídico523

PERLINGEIRO, Ricardo. Op. cit., p. 328.
Precisa respeitar a máxima segundo a qual “justice must not only be done, it must also be seen to be
done”.
525
SUNDFELD, Carlos Ari. Processo...Op. cit.
526
Ressalve-se que o devido processo substantivo não contrasta com o princípio da deferência desenvolvido
no próximo subtópico. Por aquele se entende a possibilidade de o Poder Judiciário controlar a substância da
medida administrativa, interferindo no mérito da escolha pública por meio da aferição de sua razoabilidade e
justiça. O devido processo material confere aos Tribunais um poder quase-legislativo. Assim, parece
inevitável defender o devido processo substantivo enquanto protetor de direitos assegurados pela
Constituição. Ele é o filtro entre a conveniência da decisão administrativa e o direito do particular. Aqui,
parece, em caso de quebra desta lógica protetiva do devido processo legal, não há alternativa senão a remessa
do controle da medida para o Poder Judiciário. Uma exceção ao princípio da deferência, portanto.
524

162

formais do devido processo legal e redirecione o foco da atuação administrativa,
atualmente centralizado no cumprimento de comandos decorrentes da hierarquia
subordinadora, para a tutela dos direitos fundamentais.527
Ademais, outra discussão afeta ao devido processo legal se dá quanto à
necessidade de se equilibrar garantismo e eficientismo na Administração Pública.528
Questões são formuladas com base na pergunta central: como poderá o regime jurídico do
acordo administrativo ser eficiente, com toda a flexibilidade exigida pelo consenso e pela
negociação, sem se desvincular da necessária e rígida observância dos direitos e das
garantias fundamentais das partes? Entende-se que a resposta, como dito acima, esteja
justamente na aplicação justa529 e adequada530 do devido processo legal.
Não se imagina uma atuação administrativa eficiente que não seja respeitosa aos
direitos do particular. Assim, eficiência e garantia são fenômenos indissociáveis do
processo de negociação, o qual, por sua vez, é indisponível ao regime dos acordos
administrativos.
O acordo precisa representar uma realidade jurídica célere, objetiva e eficiente,
mas, ao mesmo tempo, observadora dos direitos e garantias individuais. O desafio então é
não tornar o garantismo (irrenunciável ao acordo) causa e motivo de ineficiência do seu
regime.
Nesse sentido, um processo de negociação prévio à assinatura de um acordo
administrativo, a despeito de almejar alocação célere e flexível da norma na realidade
fática, não poderá se fechar para o contraditório e a ampla defesa531, de modo a impedir
527

PERLINGEIRO, Ricardo. Op. cit., p. 331.
Gustavo Justino de Oliveira e Gustavo Schiefler trataram deste ponto ao abordarem o tema da
improbidade administrativa. Cf.: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; SCHIEFLER, Gustavo Henrique
Carvalho. Justa causa e juízo de prelibação (admissibilidade) na ação de Improbidade Administrativa:
proteção e preservação dos direitos e garantias dos requeridos frente à busca de maior eficiência judicial no
combate à corrupção na era da Operação Lava Jato. Revista Síntese: Direito Administrativo, São Paulo, v.
12, n. 141, p. 311-326, set. 2017.
529
“A noção de devido processo legal significa, portanto, a exigência de um processo justo. O processo justo
não é apenas aquele que está formalmente preestabelecido em lei, mas o processo previsto de forma
adequada e razoável para a consecução de sua finalidade primordial no Estado Democrático de Direito, que é
a garantia de proteção dos direitos fundamentais.” (MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 430).
530
“Atuação adequada, tal como exigida pela Constituição, é aquela que atende às expectativas mínimas de
um Estado Democrático de Direito, devendo corresponder e satisfazer o que se espera de uma Administração
aberta e participativa, em que se garante ao particular voz ativa, em condição de igualdade com o ente
público e sem qualquer espécie de submissão e/ou supressão de expectações. A adequação confere ao
cidadão segurança e certeza de que seus direitos serão respeitados. O processo será instalado e conduzido de
maneira equitativa, com observância do rol de garantias constitucionais e legais. O núcleo objetivo visado
pelo Estado está no prestígio à dignidade da pessoa humana, não à máquina administrativa.” (MOREIRA,
Egon Bockmann. Processo...Op. cit., p. 297). Cf.: MEDAUAR, Odete. A processualidade...Op. cit., p. 98.
531
Por contraditório e ampla defesa, entenda-se: direito do particular de ouvir e ser ouvido; de ter acesso a
informação e documentos que possam instruir melhor os interesses; de apresentar proposta, discutir e influir
528
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que quaisquer das partes possam manifestar e ter avaliados expressamente seus interesses
(com propostas e contrapropostas)532 e, em caso de ameaça de violação ou efetiva violação
a direitos, possam dirigir-se ao Poder Judiciário.533 Conforme ensina Rafael Wallbach
Schwind:
Os ideais de que o modo de administrar contemporâneo constitui um “conversar
com o cidadão”, ou uma “Administração cooperativa”, conduzem a uma
procedimentalização diferenciada do agir da Administração. Surge uma série de
problemas da mais diversa ordem. O agir consensual não é uma atuação
realizada à margem do direito. Daí a necessidade de se ter um processo
administrativo, pelos mesmos motivos que já foram expostos acima. (...). Nesse
contexto, surgem preocupações específicas, como as seguintes: 1. necessidade de
se dar publicidade dos acordos administrativos, até mesmo para se garantir a
possibilidade de controle dos atos praticados; e 2. preocupação com a isonomia,
possivelmente com a instituição de mecanismos de competição entre os
interessados como forma de garantir que todo o processo seja pautado pela
impessoalidade e pela objetividade. Há também a necessidade de garantir que o
em todas as condições do negócio, desde o objeto, passando pelo preço, prazo, obrigações e sanções, até a
forma de execução. Veja-se: “em síntese, os poderes de agir compreendidos no contraditório e na ampla
defesa põem às claras as múltiplas finalidades do processo administrativo, imprimindo ao exercício da
competência: legitimação, racionalização, imparcialidade e equilíbrio, quebra do monolitismo da
administração caracterizado pelo monopólio da decisão, aproximação entre administração e cidadãos,
rompendo-se a imagem de administração contraposta à sociedade e o controle da atividade administrativa”.
(BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo...Op. cit., p. 68 e 69). Mais a frente o mesmo autor afirma: “o
contraditório tem como método o diálogo. Enquanto o monólogo limita a perspectiva do observador, o
diálogo, em compensação, amplia o quadro de análise, concita à comparação, minimiza o perigo de opiniões
preconcebidas e favorece a formação de um juízo mais aberto e ponderado”. (Ibidem, p. 234).
532
“Na visão atual, o direito fundamental do contraditório situa-se para além da simples informação e
possibilidade de reação, conceituando-se de forma mais ampla na outorga de poderes para que as partes
participem no desenvolvimento e no resultado do processo, da forma mais paritária possível, influenciando
de modo ativo e efetivo a formação dos pronunciamentos (...).” (OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de.
Princípios do contraditório e da ampla defesa. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira;
SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz. (Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São
Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 433).
533
Em comentários ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, Luiz Guilherme Marinoni acomoda no
conteúdo normativo do acesso à justiça a proibição de o legislador excluir da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça a direito e também a vedação da imposição de óbices ao exercício do direito de ação. Nas
palavras do autor: “essa norma, caso interpretada em seu sentido meramente literal, dirige-se apenas contra o
legislador, proibindo um fazer, ou seja, a exclusão da apreciação. A proibição de exclusão da apreciação,
assim como a proibição de o juiz se negar a decidir, constituem garantias a um não fazer do Estado. Um não
fazer imprescindível para a efetividade do direito à tutela jurisdicional. Mas o legislador também não pode
impor óbices ao exercício do direito de ação, pois isto configura exclusão da apreciação jurisdicional, ainda
que de forma indireta. Através da imposição de óbices não se objetiva, em regra, impedir a discussão de
determinada e específica matéria, afetando-se apenas determinada posição que seria dependente do
cumprimento de um encargo, sem que esta posição possa ser relacionada com uma espécie de situação de
direito substancial em particular”. (MARINONI, Luiz Guilherme. Direito fundamental de ação. In:
CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz.
(Coord.). Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 359 e 360). Parece
claro pelo posicionamento referido que a extensão desta garantia fundamental não se limita apenas à lei, mas
também aos atos normativos infralegais regulatórios. Ou seja, se nem a lei pode limitar o amplo acesso à
justiça, tampouco e muito menos poderá um ato normativo, regulador do procedimento de um acordo
administrativo, impedir ou restringir o direito de ação das partes acordantes. Embora óbvio e lógico tal
raciocínio, é comum encontrar regulamentos que impedem a impugnação ou o questionamento de medidas
administrativas pelo agente privado, forçando o seu consentimento e impondo a imediata dissolução do
negócio como penalidade.
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administrado esteja expressando livremente a sua vontade, sem imposições
travestidas de acordos administrativos, o que seria absolutamente ofensivo ao
princípio da moralidade administrativa.534

Outro ponto relevante a ser considerado está na procedimentalização do processo
de negociação. Entende-se que é imprescindível a criação de Lei fixando os termos da
procedimentalização do processo de negociação. Contudo, a futura Lei deverá fixar tão
somente os parâmetros gerais, materiais e formais, que serão vinculantes à negociação.535
As nuances específicas do procedimento, dada a singularidade dos diversos tipos
de acordos administrativos existentes no Brasil, precisam ficar ao encargo da
regulamentação individual pelos órgãos e entidades públicas, sempre com respaldo nos
standards536 fixados por Lei. Desta forma, não se acredita na pertinência de um
procedimento administrativo de negociação padrão, de caráter nacional, para todos os
acordos, mas na existência de parâmetros processuais gerais que singularizem as
negociações numa ótica universal, com parâmetros determinando um código de condutas
jurídicas aos negociantes.537
A objetividade também deve ser uma marca inafastável dos parâmetros e dos
procedimentos do processo de negociação. Jacques Chevallier, a propósito, tratando da
governança – um dos marcos teóricos dos acordos administrativos –, assevera que
534

SCHWIND, Rafael Wallbach. Processo...Op. cit., p. 51.
O motivo deste entendimento está no seguinte raciocínio: “não será regular o ‘processo’ com tal conteúdo,
previsto exclusivamente em ato da Administração (regulamento, decreto, portaria, etc.). Perante a ordem
constitucional somente será legítimo provimento administrativo que dê fiel execução à lei (Constituição de
1988, art. 84, IV), não aquele que pretenda estabelecer direitos e deveres ab ovo (sejam substanciais ou
processuais). O regulamento não pode criar, de forma inédita e autônoma, sem qualquer lastro normativo
próprio, específico e circunscrito (standard), obrigações e deveres às pessoas privadas. Não é viável que a
autoridade administrativa inaugure a ordem jurídica através da emanação de regras que restrinjam o universo
de direitos constitucional e/ou legalmente assegurados aos administrados. Nem tampouco é viável a edição
de regulamento que pretenda suprimir direitos processuais assegurados em lei ou na Constituição, mediante a
não-transposição de previsões legislativas”. (MOREIRA, Egon Bockmann. Processo...Op. cit., p. 299). Como
complemento: “múltiplas são as formas que podem adotar um procedimento e diversas são as conexões entre
os componentes desse procedimento, de modo que não existe uma solução única e acabada de procedimento
administrativo ideal, que seja excludente de qualquer outra possibilidade de condução de um processo
administrativo que também observe os direitos fundamentais envolvidos. Na verdade, a imposição de um
modelo procedimental único seria ofensiva à concepção do instituto como instrumento protetor e realizador
dos direitos Fundamentais”. (SCHWIND, Rafael Wallbach. Processo...Op. cit., p. 47).
536
“O legislador não é livre na configuração da disciplina legal do processo administrativo. A
discricionariedade permanece na íntegra somente na área não coberta pela garantia constitucional. A
disciplina legal, além de significar forma institucional de resolução de conflitos, deve, antes de tudo, realizar
os princípios constitucionais.” (BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Processo...Op. cit., p. 63). Ademais,
considera-se pertinente a observação de que durante o exercício regulamentar do processo de negociação o
agente público não deverá criar barreiras que maculem dos direitos dos particulares ou direcionem a
negociação para os interesses da Administração Pública. A imparcialidade do procedimento é princípio
crucial para a saúde jurídica do processo de negociação.
537
Neste sentido, todos os parâmetros defendidos neste capítulo têm aplicação direta e imediata também
sobre o processo de negociação prévio ao acordo. Servem, portanto, como requisitos para a negociação
público-privada, que se pretende seja normatizada em Lei.
535
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A procedimentalização da governança procede de um movimento bem
conhecido: inicialmente oficiosos e informais, os contatos indispensáveis
estabelecidos com os atores sociais tendem irremediavelmente à oficialização e à
formalização; enquadrados por regras cada vez mais precisas, eles tornam-se um
dos elementos constitutivos do processo formal de tomada de decisões.538

Pragmaticamente, os ensinamentos do mencionado autor servem para reforçar que
“direitos e obrigações definidos” são sinônimos de “deveres e garantias precisas”, isto é,
sem o esgotamento do conteúdo fático pelo legislador, mas com o fornecimento de um
amparo normativo suficientemente claro e objetivo a respeito dos parâmetros gerais do
processo negocial, para que tanto as partes quanto o controlador possam identificar, sem
maiores esforços, o cumprimento ou não das diretrizes negociais. 539
O processo negocial não pode ser tremendamente complexo, longo e sinuoso a
ponto de inviabilizar o exercício da função pública. Há que se ter regras procedimentais
transparentes com objetivos bastante acessíveis, sem desgastes ou sacrifícios de direitos
impostos ao longo do caminho.
Neste propósito de objetividade, não há como a Administração Pública se furtar
da obrigação de agir com impessoalidade e imparcialidade na regulamentação da
procedimentalização interna e local da negociação. É requisito primário do devido
processo legal material o respeito aos direitos dos particulares. Qualquer movimento
administrativo tendente a mitigá-los procedimentalmente com foco apenas na proteção dos
interesses do órgão ou entidade pública tornará inválida e ineficaz a negociação públicoprivada.540 Oportunas a este respeito são as lições Juliana Bonacorsi de Palma:

538

O foco, com isto, é, nas palavras de Odete Medauar, “não agravar a ação administrativa com inúteis
exigências onde isso não seja fator de composição de interesses e fator de obtenção de decisões decorrentes
de contraditório e ampla defesa. Para tanto se fixariam, não modelos procedimentais, mas princípios
informadores das relações entre administração e administrados (indivíduos, grupos, associações, na defesa de
interesses individuais, coletivos e difusos) e também das relações entre os próprios órgãos administrativos”.
(MEDAUAR, Odete. O direito administrativo...1992, Op. cit., p. 212). Cf.: CHEVALLIER, Jacques. A
governança...Op. cit.
539
Juliana Bonacorsi de Palma acrescenta a isto para dizer que: “talvez a principal expressão do devido
processo legal na consensualidade seja o dever de aderência às obrigações pactuadas ao problema do caso
concreto. Isso significa que invariavelmente as obrigações de fazer e de não fazer devem encontrar alguma
correlação com o problema concreto. Não é consentâneo ao devido processo legal na consensualidade uma
obrigação que determine a construção de uma escola se estiver em apuração uma infração ambiental por
derramamento de petróleo em mar. Tampouco é regular a determinação de uma obrigação porque, do
contrário, o processo administrativo terá seguimento ou porque a sanção será prontamente aplicada. Isto é
ameaça”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 23).
540
Com a palavra, Carlos Ari Sundfeld: “o que há de fundamental na ideia de processo é o princípio da
impessoalidade. Quer-se despersonalizar quem decide, de forma a transformá-lo em instrumento, em cada
caso concreto, de interesses mais elevados, os públicos ou coletivos, impedindo que a decisão política seja
contaminada por interesses pessoais”. (SUNDFELD, Carlos Ari. Processo...Op. cit.).
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A superação da cultura da exorbitância determina que o foco da negociação de
um acordo administrativo não seja propriamente as vantagens que o Poder
Público pode conseguir na negociação: o quanto de valores pecuniários pode
recolher, o quanto de obrigações de fazer pode determinar ou o quanto de
sujeições consegue determinar ao particular. Este é o racional da torção de braço.
Ao afastar a cultura da exorbitância, pode-se aplicar genuinamente o devido
processo legal e, assim, deslocar o foco das vantagens para o Poder Público para
a resolução do caso concreto.541

Outra questão fundamental do processo de negociação prévio ao acordo é a
relacionada à aderência dos sujeitos ao devido processo legal, com a disciplina jurídicolegislativa das consequências para a retirada (saída) desmotivada da Administração Pública
do debate negocial público-privado.542 A vinculatividade é marca inafastável do processo
de negociação.543
Para tornar mais claro o argumento: embora seja indiscutível que todo acordo
administrativo deva ser precedido de uma negociação, não é incontroversa a existência de
vinculação jurídica das partes nesta fase negocial. Ou seja, não se sabe se sempre que um
diálogo negocial for frustrado por divergência entre as partes, poderá a Administração
Pública retirar-se da negociação e impor ao particular uma solução administrativa que
julgar mais conveniente, publicando unilateralmente um ato administrativo, por exemplo.
Ou, ainda, se o acordo é o único resultado possível para o processo de negociação. Tais
soluções unilaterais e impositivas seriam sempre possíveis? Entende-se que não.544

541

PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 25.
PATTI, Loredana. Op. cit., p. 43.
543
Indiretamente, é o que propõe Jacques Chevallier: “mas a governança também postula que os
compromissos obtidos não possam ser colocados em dúvida, que eles se imponham a todos, que eles sejam
dotados de força obrigatória: ela não pode ficar limitada ao informal; o produto das negociações deve ser
cristalizado, objetivado pelo recurso ao registro jurídico. Transcrita na linguagem e nas formas do direito, a
governança pode, então, vir se implantar nos procedimentos jurídicos clássicos”. (CHEVALLIER, Jacques.
A governança...Op. cit.).
544
Tal se depreende da sempre lúcida doutrina de Gustavo Justino de Oliveira: “convém ressaltar que
vínculos são criados mediante um prévio e necessário processo de negociação, em que são discutidas as bases
sobre as quais eventualmente serão firmados acordos e contratos. O conteúdo desses ajustes será o objeto do
entendimento, do possível consenso entre as partes; será o resultado das concessões e dos intercâmbios
realizados no transcurso do processo de negociação que antecedeu ao compromisso. Por isso, convém
ressaltar que as posturas assumidas pelo Estado mediador são distintas das posições tradicionalmente
ostentadas pelo Estado impositor, cuja nota característica encontra-se justamente no poder de impor
obrigações, exercido em razão do atributo da autoridade, imanente ao poder político ou estatal”. (OLIVEIRA,
Gustavo Henrique Justino de. Governança Pública...Op. cit., p. 4). Desta passagem muitas reflexões surgem.
A principal delas é a seguinte: o consenso é resultado dos ajustes assumidos no processo de negociação
prévio ao acordo. Em verdade, o consenso é o substrato jurídico necessário (a força motriz) do processo de
negociação. Não haverá que se falar em processo negocial se dele não fizer parte a consensualidade. O
diálogo travado entre as partes pressupõe o consenso; a composição dos interesses das partes depende do
consenso; o estabelecimento ou a limitação aos direitos e às obrigações tem como parâmetro o consenso; por
fim, o fechamento final do termo de acordo e a sua correspondente assinatura resultam na materialização do
consenso. O consenso é o direito de ouvir e ser ouvido; não importa mitigação, renúncia ou exclusão de
direito, mas na concretização máxima das garantias das partes, dentro das limitações legais. Ele permite que
542
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O acordo administrativo é o resultado final de um processo de negociação que
pode ou não resultar na assinatura de um termo (documento) formalizando as tratativas
cogentes aos sujeitos. Melhor explicando, todo acordo administrativo decorre (ou deveria
decorrer) de um processo de negociação consensual545, mas nem toda negociação
consensual resulta, necessariamente, num acordo. Pode ser que as negociações sejam
infrutíferas e que as partes não cheguem a um consenso. Neste caso, havendo necessidade
legal, o Estado deverá executar a medida administrativa que melhor atender ao interesse
público do caso concreto, motivando, exaustivamente, o porquê da não formalização do
acordo administrativo, inclusive com os contrapontos necessários ao afastamento do
interesse privado naquelas circunstâncias. Não havendo tal necessidade iminente, o
processo de negociação será considerado frustrado e as partes retornarão às suas condições
jurídicas originárias.
A frustração do processo de negociação prévio ao acordo não pode frear o
exercício da função administrativa.546 É possível que exista uma situação em que, frustrada
a negociação, seja necessário à Administração apresentar uma resposta alternativa à
coletividade, na forma de um ato administrativo.547
Entretanto, o ato administrativo produto de um processo de negociação infrutífero
somente terá validade se todos os parâmetros processuais de negociação forem observados
pela Administração Pública. Com isto, objetiva-se garantir segurança jurídica e confiança
legítima às partes, de que o acordo foi juridicamente tentado, mas motivadamente
frustrado. Motivar, neste caso, é apresentar as razões de fato e de direito pelas quais o
interesse privado não pode ser casuisticamente levado em consideração naquela
oportunidade, inviabilizando o processo de negociação.

as partes abram e transpareçam os seus reais interesses e que, dialogando, encontrem um denominador
comum a eles, compondo o ajuste por meio de um acordo.
545
PATTI, Loredana. Op. cit., p. 76 e 77.
546
MARTÍNEZ, Agustí Cerrillo i. Op. cit., p. 17.
547
Durante o processo de negociação, o sopesamento entre a unilateralidade e o consenso, em caso de não
harmonização dos interesses, não deverá ser exclusivo da autoridade administrativa, sobretudo porque não
será sempre que o resultado do acordo poderá ser substituído por um ato administrativo. No caso de um
acordo para o pagamento de precatórios ou qualquer outro que não seja substitutivo de sanção, a realidade
para o caso de não entendimento entre os sujeitos é o retorno das partes para as suas situações jurídicas
originárias, reparando-se eventualmente os prejuízos pelas expectativas criadas. Isto porque, no caso dos
precatórios a Administração não possui resultado finalístico a perseguir. Logo, em caso de frustração da
negociação, é incompatível qualquer atuação unilateral e impositiva. Já no caso dos acordos envolvendo
sanção há um dever legal de agir calcado na tutela do interesse público. Nesta hipótese, um ato
administrativo necessariamente deverá ser a via alternativa ao processo de negociação não exitoso. Cf.:
SILVA, Almiro do Couto e. Responsabilidade pré-negocial e culpa in contrahendo no direito administrativo
brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 217, p. 163-171, jul./set. 1999.
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O ato administrativo, ademais, somente deverá ser adotado como solução
alternativa ao processo de negociação se o comando legal impuser um dever de agir para a
Administração.548 Em nenhuma hipótese poderá o ato administrativo fixar uma obrigação
ou uma vontade ao particular, suplantando o seu direito ao devido processo legal, sem uma
necessidade pública iminente.549
Em regra, o campo de ação administrativa que comporta a realização de acordos
não deverá admitir o uso coercitivo da autoridade para forçar uma realidade não
consensual. Caso tenham optado pelo processo de negociação, as partes – e principalmente
a Administração Pública – deverão respeitar os parâmetros do acordo, com máxima boa-fé,
lealdade e cooperação, agindo no sentido de buscar genuinamente a melhor forma de
compor os interesses envolvidos.
Daí a importância do acordo administrativo ser tomado como instituto autônomo e
categoria jurídica do Direito, porque a sua não concretização, após prévia fase negocial,
não importará necessária e obrigatoriamente numa tomada de medida administrativa
unilateral e impositiva.
Cumpre lembrar, ainda, que o extrato do processo de negociação deverá, ao final,
ser amplamente divulgado para a consulta popular e dos órgãos de controle.550 Também,
ressaltar que a possibilidade de a Administração Pública se afastar do processo de
negociação impondo uma medida unilateral encerra-se na assinatura do termo de acordo,
momento a partir do qual estarão as partes vinculadas às condições de retirada previstas no
termo do ajuste.551
Quase no fim, a partir da linha crítica de que o processo administrativo formal no
Brasil não tem passado de reprodução de procedimentos insensíveis aos direitos do

548

Comentando a doutrina de Odete Medauar, Floriano de Azevedo Marques Neto menciona uma ordem de
conformação de interesses: “(...) primeiramente, tenta-se a harmonização; caso o equilíbrio não seja
alcançado, então, por critérios de sopesamento, a autoridade administrativa decide qual interesse será
contemplado no caso concreto”. (NETO, Floriano de Azevedo Marques. A Bipolaridade...Op. cit., p. 353 a
415).
549
O ato administrativo não pode ser uma carta na manga do administrador público para forçar um processo
de negociação pelo sacrifício do interesse privado ou da sobreposição do interesse público sobre os direitos
do particular.
550
É como entende Juliana Bonacorsi de Palma: “(...) é fundamental que a proposta formal, contraproposta e
acordo final sejam públicos e acessíveis a qualquer pessoa. Do contrário, pode-se comprometer direitos de
terceiros que não participem da negociação do acordo”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo
legal...Op. cit., p. 24). Cf.: SCHWIND, Rafael Wallbach. Processo...Op. cit.
551
Não se confunda a argumentação para dizer que sempre que o acordo administrativo for frustrado, em
qualquer fase, poderá a Administração Pública recorrer a medidas unilaterais. Quando já firmado o acordo
administrativo, todas as medidas administrativas deverão seguir as condicionantes pactuadas pelas partes.
Inclusive aquelas unilaterais e punitivas. Tal defesa é uma forma de garantir higidez aos princípios da
segurança jurídica, da previsibilidade, da confiança legítima, da estabilidade e da boa-fé.
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particular,552 é prudente se pensar a respeito da criação, para a fase de execução do pacto,
de um conselho independente destinado ao processamento e à fiscalização dos acordos
administrativos, distinto da autoridade que comandou as negociações e da que o assinou,
de modo a isentar os compromissários de contágios e desgastes relacionais alheios ao
objeto do pacto.553 Tal solução possibilitará o surgimento de um contraditório construído
por um duplo grau de jurisdição administrativo hígido e impermeável contra interferências
subjetivas não afetas à objetividade e à impessoalidade, próprias do acordo.554
Finalmente, uma derradeira reflexão: apesar de se reconhecer que o devido
processo legal tem fundamental importância no regime dos acordos administrativos, não se
concorda que o regime jurídico do acordo seja construído no entorno exclusivo do
processo administrativo.555 Tudo porque, embora a negociação encontre melhor
acomodação no processo, a juridicidade das demais etapas, de execução e fiscalização,
depende diretamente da lógica contratual (da teoria do negócio jurídico). Assim, processo e
contrato são institutos que no regime dos acordos administrativos devem se harmonizar,

552

“Com efeito, no Brasil, ainda não está consolidada a noção de um processo administrativo (não judicial)
justo. Na realidade, o que se observa são procedimentos inquisitoriais transvestidos de processos, dirigidos
por autoridades sem independência, os quais, consequentemente e em compensação, desafiam um Judiciário
com amplos poderes que, muitas vezes, substitui, apropriadamente, (porque necessário), as autoridades”.
(PERLINGEIRO, Ricardo. Op. cit., p. 329).
553
Ricardo Perlingeiro destaca justamente este ponto do devido processo legal “à brasileira”. Segundo o
autor, ao importarem a teoria do due processo f law os teóricos nacionais deixaram de valorizar o princípio
como fazem os ingleses e norte-americanos. Naqueles países, segundo o autor, há efetivo contraditório com a
isenção administrativa necessária para a tomada de decisão, deslocando a pessoa do revisor de quem proferiu
o ato, com agentes diferentes atuando na fase investigatória e decisória. Constrói-se, como diz o autor,
diferente do que acontece no Brasil, um independente campo de locução processual voltado a buscar a
verdade dos fatos, com aparelhamento legal adequado para retirar dos agentes públicos os subjetivismos
parciais direcionadores da tomada de decisão. O pensamento de Ricardo Perlingeiro é resumido nesta
passagem: “(a) a despeito da previsão constitucional de que as decisões administrativas dependem de um
prévio processo administrativo dotado de garantias do devido processo legal, verifica-se: (a.1) inexistência de
prerrogativas destinadas à independência efetiva das autoridades com poder de decisão; (a.2) funções
investigatória e decisória do processo administrativo concentrado em uma mesma autoridade púbica e em um
mesmo representante da autoridade; (a.3) pedido de reconsideração e recurso contra a decisão inicial perante
a mesma autoridade, conduzido por um representante diverso, mas que mantém relação de hierarquia
disciplinar com o que proferiu a decisão inicial; (a.4) tendência em admitir o acesso à via judicial sem o
prévio processo administrativo”. (PERLINGEIRO, Ricardo. Op. cit., p. 317).
554
Tal sugestão advém também da doutrina de Jacques Chevallier ao dizer, tratando da governança pública,
que: “é preciso que seja estabelecido um quadro claro de interação, em que sejam definidas certas regras do
jogo. Ela implica por isso mesmo um elemento de ‘exterioridade institucional’, ou seja, a existência de uma
instância dotada de recursos necessários para iniciar o processo, selecionar os participantes, conduzir as
negociações, fixar as bases de um acordo possível — tal enquadramento supondo necessariamente o recurso
ao direito”. (CHEVALLIER, Jacques. A governança...Op. cit.).
555
Juliana Bonacorsi de Palma é a mais enfática neste sentido: “pela regra do devido processo legal, os
acordos administrativos precisam, portanto, ser celebrados no âmbito do processo administrativo sob pena de
invalidação”. (PALMA, Juliana Bonacorsi de. Devido processo legal...Op. cit., p. 22). Outros são os autores
que propagam esta ideia: OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. As audiências...Op. cit.; CHEVALLIER,
Jacques. A governança...Op. cit.; TONIN, Maurício Morais. Op. cit.
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cada qual em seus momentos. Exemplos maiores disto são os regimes da licitação e do
contrato administrativo, complementares um do outro.
2.2.4

Deferência ao mérito do acordo administrativo pelos órgãos de controle
Em atenção ao escopo deste trabalho, por princípio da deferência entende-se um

“não-fazer” impeditivo da revisão do mérito de uma medida administrativa, tomada em
conjunto com o particular, durante um processo de negociação.556 A base da sua aplicação
está no respeito à competência privativa dos órgãos e entidades da Administração Pública
manifestar suas vontades a partir de prévias autorizações legais. Significa afirmar: o
administrador público é livre, dentro das limitações de competência impostas pela norma,
para externar sua vontade, nada podendo o controlador praticar para lhe tolher o direito de,
autonomamente (sem qualquer auxílio não voluntariamente desejado), interpretar o
conteúdo da Lei, negociar com o particular o atingimento da finalidade legal, com a
556

Egon Bockmann Moreira ensina que o princípio da deferência nasce para reafirmar o sentido de que:
“decisões proferidas por autoridades detentoras de competência específica – sobretudo de ordem técnica –
precisam ser respeitadas pelos demais órgãos e entidades estatais (em especial o Poder Judiciário, o
Ministério Público e as Cortes de Contas)”. (MOREIRA, Egon Bockmann. Crescimento econômico,
discricionariedade e o princípio da deferência. Revista Colunistas Direito do Estado, Ano 2016, n. 168.
Disponível
em:
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-moreira/crescimentoeconomico-discricionariedade-e-o-principio-da-deferencia. Acesso em 17 de agosto de 2018). Segundo ele,
“lastreado nos princípios da separação dos poderes e da legalidade, o princípio da deferência não significa
nem tolerância nem condescendência para com a ilegalidade. Mas impõe o devido respeito às decisões
discricionárias proferidas por agentes administrativos aos quais foi atribuída essa competência privativa”.
(Idem). O autor finaliza dizendo que: “os órgãos de controle externo podem controlar o devido processo legal
e a consistência da motivação nas decisões discricionárias, mas não podem se imiscuir no núcleo duro
daquela competência. Precisam respeitá-la e garantir aos administradores públicos a segurança jurídica de
suas decisões. Assim, a necessária retomada do crescimento econômico passa também pelo prestígio ao
princípio da deferência”. (Idem). Especificamente sobre o controle exercido pelo Poder Judiciário, Alexandre
Santos Aragão, sobre o princípio da deferência, afirma o seguinte: “as decisões administrativas que
impliquem escolhas, desde que tomadas no âmbito de competências legitimamente atribuídas à autoridade
administrativa, não podem ser objeto de revisão pelo Poder Judiciário. O princípio da deferência impõe que
só haverá sindicabilidade diante de opções ou interpretações desprovidas de razoabilidade ou flagrantemente
inconstitucionais. Entre várias opções ou interpretações razoáveis, plausíveis, deverá ser respeitada a dada
pela Administração, pois foi a ela que a lei conferiu primariamente a competência para decidir a matéria”.
(ARAGÃO, Alexandre Santos de; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. As ações do Ministério Público em
matéria de regulação e a importância dos instrumentos consensuais. Revista Interesse Público, Belo
Horizonte, ano 14, n. 75, set./out. 2012). Em relação ao exercício do controle sobre as formas alternativas de
resolução de disputas, também há que se agir com deferência ao administrador público. Veja-se: “os órgãos
de controle precisam tratar com deferência institucional o cumprimento da lei – e de cláusulas contratuais –
por parte do gestor público. Não podem se imiscuir no mérito da decisão adotada em sede de conciliação,
mediação e arbitragem – como se pudessem se substituir ao administrador público e/ou à corte arbitral e
produzir soluções ‘melhores’ ou ‘mais adequadas’. Essa ordem de invasão institucional implica subversão ao
princípio da legalidade. Para nos valermos de expressão clássica, importa invadir o ‘mérito’ das decisões e
substituir-se ao órgão que a lei definiu como competente (a própria Administração, na conciliação e
mediação; a corte arbitral, na arbitragem)”. (MOREIRA, Egon Bockmann. Administração Pública,
arbitragem e controle externo. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/justica/colunistas/egonbockmann-moreira/administracao-publica-arbitragem-e-controle-externo-4716pmigha5z0l6u2zw07v28d/.
Acesso em 17 de agosto de 2018).
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acomodação equilibrada dos interesses dos sujeitos envolvidos, e, neste sentido, ser
respeitado pela decisão tomada.
Apesar da pouca complexidade desse raciocínio, o princípio da deferência precisa
circundar com maior constância o centro das discussões jurídico-administrativas. O ponto
inicial de debate é o controle da Administração Pública.
Especialmente no âmbito do controle dos atos e decisões administrativas, imbuído
pelos escândalos de corrupção e desvios de conduta, o discurso apaixonado tem tomado o
coração dos controladores e de parte da doutrina brasileira. Tem-se compreendido que a
solução para o fim da má Administração Pública é o aumento no rigor do controle.557
Embora não se diga com todas as palavras, tal entendimento adota como premissa
a inimputabilidade do agente público para o exercício da função pública. Os órgãos de
controle, assim, autoinvestiram-se na missão de atuar como tutores do gestor e do agente
público, controlando-os em suas mais basilares atividades, como, por exemplo, na escolha
do que é melhor e mais adequado para determinado órgão e qual é o preço máximo a ser
gasto com certo investimento ou contratação – ainda que isto resulte em uma gestão
pública ineficiente e morosa.558
Fala-se, neste propósito, em Administração Pública do medo: ser agente público
no Brasil é viver em uma corda bamba, cujo equilíbrio é garantido pela deferência aos
órgãos de controle.559 Há nesta lógica uma completa inversão de valores pelo avanço

557

Contrariando este entendimento, Floriano de Azevedo Marques Neto afirma que: “a busca de eficiência da
Administração Pública, no entanto, e ao contrário do que consta do senso comum, não implica
necessariamente aumentar o controle. Ao menos por três motivos nem sempre é verdadeira a correlação de
quanto mais controle, mais eficiente será a Administração: (i) a multiplicidade de controles pode levar à
ineficiência do próprio controle; (ii) os procedimentos de controle têm custos; e (iii) o controle pelo controle
pode levar ao déficit de responsividade acima enunciado. (...). Nesse sentido, mais do que buscar regras e
controles em excesso, o desafio é perseguir um sistema de controle que seja eficiente, sem constituir, no
entanto, entrave ao bom gerenciamento da máquina administrativa”. (MARQUES NETO, Floriano de
Azevedo. Os grandes desafios do controle na Administração Pública. In: MODESTO, Paulo. (Coord.). Nova
organização administrativa brasileira. Belo Horizonte: Fórum, 2009, p. 209).
558
“(...) o controle avantajado inibe a produção das melhores decisões na percepção dos gestores. A sua
superexposição aos riscos do controle acaba por induzi-los à tomada de decisão mais palatável ao controlador
e não a que lhes pareça a mais eficiente. Afinal, é compreensível que os gestores não estejam dispostos a
correr riscos pessoais em nome do interesse estatal. Assim sendo, cria-se um cenário de retração dos
administradores públicos, que não querem mais tomar decisões que fujam à visão ortodoxa do controlador. O
resultado é a ineficiência da gestão. Decide-se menos e decide-se pior.” (GUIMARÃES, Fernando Vernalha.
Quem controla o controlador? Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/quemcontrola-o-controlador/. Acesso em 21 de agosto de 2018). Cf.: SUNDFELD, Carlos Ari. Chega de axé no
direito administrativo. Disponível em: https://www.huffpostbrasil.com/carlos-ari-sundfeld/chega-de-axeno-direito-administrativo_a_21667314/. Acesso em 20 de agosto de 2018.
559
“Por tudo e em tudo, não sem razão, os agentes administrativos, especialmente os honestos, estão com
medo, com muito medo, cumprem suas funções pisando em ovos, sob o fio da navalha de um aparato de
controle sedento por punições. (...). Esse estado de medo na Administração Pública gera consequências que
são nefastas para o Estado e para a sociedade brasileira. Há várias repercussões negativas. Frisamos três
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delas: A consequência mais grave, que se percebe de plano, é a falta de inovação na Administração Pública.
Ninguém quer criar, fazer diferente, pensar noutras soluções. O novo pode dar errado e o erro, repita-se, é
punido com severidade. Então, por autopreservação, é melhor repetir o velho, mesmo que se saiba que o
velho já não funciona. A Administração Pública fica paralisada, quase em inação. Quem sofre é a população,
sobremaneira a mais carente, que mais precisa da atuação eficiente do Estado. Especialmente em tempos de
crise econômica, é necessário fazer mais com menos, fazer diferente. No entanto, dentro dos muros da
Administração Pública, ninguém quer o novo, que soa como irresponsável.” (NIEBURH, Joel de Menezes;
NIEBURH, Pedro de Menezes. Administração Pública do Medo. Disponível em:
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/administracao-publica-do-medo-09112017. Acesso em 17 de
agosto de 2018). No mesmo sentido: “o sistema de controle no Brasil tem avançado muito no objetivo de
ampliar a expectativa de punição dos maus gestores – o que deve ser aplaudido e estimulado por todos. Mas
há sinais de que essa balança tem se desequilibrado também em desfavor dos servidores corretos. Será que
não ultrapassamos o ponto de equilíbrio? Enquanto há indícios de que malfeitores se mostram ousados no
meio da mais significativa operação penal de nossa história, quem vivencia o dia a dia da administração
pública assiste à disseminação do medo e da paralisia entre funcionários zelosos e com espírito público. São
profissionais de mérito que se recusam a assumir funções; bons gestores que respondem por anos a fio a
processos; atos administrativos questionados muito tempo após sua edição, descontextualizados do momento
do processo decisório; interpretações diversas de leis, e às vezes inovadoras, ensejando punição retroativa;
escolhas administrativas complexas convertidas em crime de lesa-pátria; políticas públicas paralisadas
porque não fazer nada é menos danoso do que decidir, especialmente quando se envolvem decisões difíceis,
com ponderação de interesses e valores”. (BIANCO, Guilherme; BRUTO, Marcelo; FONSECA, Marcelo;
SANTES, Marcelo; FERREIRA, Rafael. O outro lado do “crime e castigo” (ou “dos méritos do PL
7448”). Disponível em: http://www.cafecolombo.com.br/ideias/o-outro-lado-do-crime-e-castigo-ou-dosmeritos-do-pl-7448/. Acesso em 21 de agosto de 2018). Fernando Vernalha Guimarães fala em “crise da
ineficiência pelo controle”. Para ele: “decidir sobre o dia a dia da Administração passou a atrair riscos
jurídicos de toda a ordem, que podem chegar ao ponto da criminalização da conduta. Sob as garras de todo
esse controle, o administrador desistiu de decidir. Viu seus riscos ampliados e, por um instinto de
autoproteção, demarcou suas ações à sua “zona de conforto”. Com isso, instalou-se o que se poderia
denominar de crise da ineficiência pelo controle: acuados, os gestores não mais atuam apenas na busca da
melhor solução ao interesse administrativo, mas também para se proteger. Tomar decisões heterodoxas ou
praticar ações controvertidas nas instâncias de controle é se expor a riscos indigestos. (...). Como
consequência inevitável da retração do administrador instala-se a ineficiência administrativa, com prejuízos
evidentes ao funcionamento da atividade pública. (...)”. (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O Direito
Administrativo do Medo: a crise da ineficiência pelo controle. Revista Colunistas Direito do Estado, Ano
2016, n. 71. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernandovernalha-guimaraes/odireito-administrativo-do-medo-a-crise-daineficiencia-pelo-controle. Acesso em 20 de agosto de 2018). Por
fim: “o medo comanda hoje a administração pública. (...). Pulamos de um extremo de descontrole e leniência
para outro de regramentos e controles sem necessária vinculação com a natureza da atividade da organização
(...). O setor privado encontra-se acuado, assustado e intimidado por burocracias opacas com poder de
influenciar decisivamente seus negócios. Estão todos sob suspeita de práticas ilícitas cuja dosimetria nesta
altura já não importa mais, independentemente das previsões legais. (...). Nas esferas pública e privada o
debate sobre eficiência e qualidade do gasto desapareceu. A temática do combate à corrupção eclipsou todas
as demais. (...). Focar na paralisia da administração, sem observar as distorções que o excesso do controle
tem gerado, tornou-se um lugar comum. (...). A presunção de culpa não se coaduna com o regime
democrático e não pode se transformar em uma indústria que se auto-alimenta. (...). A governabilidade
administrativa não depende apenas do Executivo. Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de
Contas são sócios da governabilidade do país. A guerra de facções corporativas, a disputa por recursos e a
concorrência pelo poder precisam ser contidas pelas instituições do país. O corporativismo, o voluntarismo, o
messianismo e o punitivismo precisam ser enfrentados para o país caminhar na direção de uma nova
normalidade, aderente às práticas do regime democrático, sem prejuízo do combate à corrupção e da
modernização da gestão pública”. (GAETANI, Francisco. A governabilidade da administração em jogo.
Disponível em: https://www.valor.com.br/opiniao/5468781/governabilidade-da-administracao-em-jogo.
Acesso em 23 de agosto de 2018).
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avassalador do controlador sobre o administrador público.560 Enquanto o primeiro é quem
deveria ser deferente para com o segundo, pelos lugares e competências próprios ocupados
por cada qual, o segundo é quem acaba se tornando subordinado ao primeiro.
E qual é a implicação desta deferência subversiva e subserviente? A completa
estagnação da função pública, por meio: a) da manutenção de práticas conservadoras e
ultrapassadas (antidesenvolvimentistas), fechando-se para o novo, para práticas
administrativas modernas; b) do enaltecimento da legalidade estrita (positivista), com o
consequente enrijecimento da ação pública; c) da prevalência dos atos de autoridade em
detrimento das formas consensuais de agir administrativo; d) do falecimento da autonomia
e da independência dos Poderes; e) do fim da eficiência, da celeridade, da segurança, da
estabilidade e da confiança em prol da defesa cega da moralidade e da probidade; f) da
divinização do interesse público com a consequente repulsa e criminalização do interesse
privado; g) da demonização da negociação; h) finalmente, do aumento dos custos e dos
riscos da formação de uma relação jurídica público-privada.561
Dentro deste contexto, parece ingênuo exigir que a negociação e os acordos
administrativos sejam internalizados por uma Administração Pública reprimida pelo
controlador. Afinal, que gestor público, conscientemente, abriria mão da segurança de um
ato ou contrato administrativo em prol de um acordo, cujas balizas jurídicas estão todas
560

ROSILHO, André Janjácomo. Controle da Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União.
Tese (Doutorado em Direito). 2016. 358 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade
de São Paulo, São Paulo, p. 343 a 346.
561
Gustavo Justino de Oliveira lê muito bem estas consequências. Para ele: “(...) este hiperativismo do
controle, ainda que compreensível, gerou um efeito extremamente perverso na gestão pública: a drástica
redução da discricionariedade do gestor a níveis alarmantes, provocando uma verdadeira paralisia
administrativa e, o que é pior, em situações cada vez mais correntes, a substituição do gestor pelo controlador
público. Eis um dos fatores – não é o único, obviamente – que vem gerando uma perniciosa estagnação da
Administração pública, aparentemente sem espaços para promoção de inovação, comprometendo
demasiadamente o desenvolvimentismo que deveria pautar toda e qualquer atuação pública em um contexto
desigual e subdesenvolvido como o brasileiro. O maior risco de permanecermos inertes e não desatarmos este
nó é o de deixar o cidadão cada vez mais descoberto e refém de decisões públicas que não levam em
consideração seus direitos e garantias, porque mais preocupadas em operacionalizar um regime jurídico
repressivo – o qual por certo deve ser levado em conta, mas não somente. Ademais disso, tais decisões não
costumam avaliar as consequências diretas e indiretas do comando por elas emanado, sob o ponto de vista
transformativo da qualidade da gestão pública, em um processo de permanente aderência da conduta do
gestor à ética e ao direito (compliance), o que muitas vezes têm gerado respostas supressoras da
discricionariedade administrativa, quando na verdade deveriam apresentar propostas de aperfeiçoamento do
ambiente normativo e procedimental que valorizassem a autonomia decisória do gestor público. Assim, um
círculo vicioso instaurou-se na inter-relação controle e gestão, o qual precisa ser imediatamente rompido,
voltando-se a prestigiar a discricionariedade do gestor sem o comprometimento da trajetória institucional
interventiva dos órgãos de controle, mas que também precisam se renovar à luz do Estado de Direito
Democrático que ambos, gestor e controlador, precisam continuamente realizar e garantir”. (OLIVEIRA,
Gustavo Henrique Justino de. Hiperativismo do controle versus inércia administrativa. Disponível em:
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/hiperativismo-do-controle-versus-inercia-administrativa18042018. Acesso em 23 de agosto de 2018).
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pulverizadas e cuja teoria lhe impõe o dever de agir com horizontalidade, valorizando o
interesse privado e flexibilizando seus poderes e prerrogativas?
É fundamental que haja o retorno do pêndulo para o administrador público, de
modo a permiti-lo recuperar a autonomia de sua função, agindo com mínima confiança de
que suas decisões (lícitas) serão respeitadas pelos órgãos de controle sem intromissões
relativas a critérios de interpretação (hermenêuticos)562 e de conveniência e técnica
administrativas. O agente público, de um modo geral, precisa resgatar a segurança no
Direito, praticando aquilo que lhe esteja sendo permitido pela Lei, sem futuras
responsabilizações ideológicas, subjetivas e antijurídicas.563
Não existe Administração Pública possível que não seja respeitada por suas
decisões (lícitas). Para além da desproporcionalidade decorrente da hiperinflação das
competências dos órgãos de controle, o que resulta na violação das regras de separação
562

A LINDB, em seus arts. 22 e 23, procura afastar a responsabilização do agente público com base em
divergências de interpretação com o órgão de controle. Diz ela: “na interpretação de normas sobre gestão
pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas
públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.”; “a decisão administrativa, controladora
ou judicial que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado,
impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando
indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional,
equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais”. Lamenta-se, neste sentido, o veto presidencial ao
§1º do art. 28 da LINDB que garantia uma zona de certeza negativa ao agente público ao assegurar que “não
se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou doutrina, ainda que não
pacificadas, em orientação geral ou, ainda, em interpretação razoável, mesmo que não venha a ser
posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais”. Perdeu-se uma importantíssima oportunidade de
se estancar de vez a sangria da responsabilização desmedida do agente público por interpretações jurídicas
descompassadas com a verdade acreditada pelo controlador. Restaram, no entanto, sem o peso do referido
§1º, outros dispositivos que podem auxiliar as defesas dos agentes públicos nos casos de punições por “crime
de hermenêutica”. Cf.: “(...) é normal as opções do gestor não coincidirem com as preferências do
controlador: o direito tem muitas incertezas, não é matemática; divergência de interpretação sobre fatos e leis
não é crime. Portanto, punição é um erro para esses casos. (...). Nossa máquina pública funciona cada vez
menos. O que o direito tem de fazer agora é multiplicar os incentivos para a ação pública, e não ficar criando
novos riscos para quem age, incentivando a acomodação e a paralisia. Em suma: mais sim, menos não.”
(SUNDFELD, Carlos Ari. Chega de axé...Op. cit.).
563
“A nossa crítica relaciona-se diretamente com o déficit de segurança jurídica que palpita na ordem jurídica
brasileira e que se reflete sobre a Administração Pública diante de um conjunto de órgãos de controle com
competências sobrepostas, que, na perspectiva de boa parte dos seus integrantes, se apropriaram de uma
espécie de propósito messiânico de depuração da Administração Pública aos seus olhos corrompida –
apropriaram-se porque essa missão não lhes foi dada pela ordem constitucional. (...). Por racionalidade, as
decisões dos agentes administrativos deveriam ser avaliadas pelos órgãos de controle com deferência
(princípio da deferência), partindo-se do pressuposto de que sejam legítimas (presunção de legitimidade dos
atos administrativos). A mera discordância com o mérito da decisão não deveria ser suficiente para reprová-la
e, muito menos, para apenar o agente administrativo que tenha participado dela. Os agentes administrativos
somente deveriam ser penalizados quando tivessem atuado com má-fé ou quando tivessem agido com culpa
grave, que se caracteriza diante de casos gritantes e excepcionais. Não deveriam ser penalizados quando os
órgãos de controle apenas discordam sobre o mérito de suas decisões ou quando discordam da interpretação
jurídica dada pelos agentes administrativos diante de temas que sejam ou que admitam controvérsia técnica
ou jurídica. A interpretação dos órgãos de controle não poderia ser levada à verdade absoluta, de modo que
agentes administrativos fossem penalizados pela mera divergência de entendimento. Tudo isso parece óbvio,
bem óbvio. Mas não é isso que acontece na prática.” (NIEBURH, Joel de Menezes; NIEBURH, Pedro de
Menezes. Op. cit.).
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entre os Poderes (de suas competências autônomas e independentes) e causa um perigoso
déficit democrático,564 existe o caráter técnico-estrutural da completa inviabilidade do
controlador saber e dominar o que é melhor e mais adequado para toda a Administração
por ele controlada.
Só faz sentido imaginar haver espaços de discricionariedade quando se aceita que
a sua finalidade é conceder liberdade de decisão ao agente público segundo a realidade
própria por ele administrada (de sua proximidade com os fatos). E que, dentro desta
liberdade, o administrador pode ser falho ao não escolher, necessariamente, a “melhor” e
“mais perfeita” opção concreta para implementar os valores da norma.565 Logo, se o
controlador atua exercendo controle em espaços de discricionariedade, todos os sinais de
alerta devem ser acionados, pois provavelmente não terá ele o domínio da atividade
administrativa controlada566, senão o conhecimento das formalidades exigidas em Lei.567
Consequentemente, o controle terá enormes chances de ser ineficiente e injusto.
Nas palavras de Juliana Bonacorsi de Palma:
A competência primária de implementação da lei é da Administração, tendo esta
a preferência da interpretação. Em um Estado Democrático de Direito, presumese que a Administração Pública esteja em melhor posição técnica e de rotina para

564

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios...Op. cit., p. 230 e 231.
Egon Bockmann Moreira leciona que uma resposta para o avanço excessivo do controle possa estar no
conceito de discricionariedade administrativa. O autor faz duras críticas ao empoderamento despropositado e
irreal da discricionariedade pelas instâncias controladoras ao exigirem do agente controlado a obrigação de
implementar a melhor medida administrativa de todas, dentre as milhares possíveis ao seu dispor. Esta
postura, segundo ele, nega a condição humana do agente público e a consequente falibilidade própria de
quem escolhe sem poder prever, com toda a certeza, os riscos da sua ação. E sem poder, ainda, agradar a
todos os destinatários por sua escolha. Cf.: MOREIRA, Egon Bockmann. Crescimento econômico...Op. cit.
No mesmo sentido, cf.: BIANCO, Guilherme; BRUTO, Marcelo; FONSECA, Marcelo; SANTES, Marcelo;
FERREIRA, Rafael. Op. cit.
566
JORDÃO, Eduardo. Por mais realismo no controle da administração pública. Revista Colunistas Direito
do Estado, Ano 2016, n. 183. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/EduardoJordao/por-mais-realismo-no-controle-da-administracao-publica. Acesso em 20 de agosto de 2018.
567
Floriano de Azevedo Marques Neto critica este formalismo dizendo que o controle não é um fim em si
mesmo. Segundo ele, o controle é: “um instrumento para o aperfeiçoamento da Administração e para a busca
de eficiência e efetividade. A presunção de que o controle valha por si só, como se a mera existência de
estruturas de controle seja suficiente para a Boa Administração atrai uma visão formalista do controle”.
(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios...Op. cit., p. 207). Na sempre acertada visão
do autor: “a Administração Pública somente é eficiente se além de não desperdiçar recursos públicos
(evitando o desvio ou o desperdício) ela logra atender às necessidades coletivas que correspondem à
finalidade do agir administrativo. Qualquer controle que, sob o pálio de coibir o desvio ou o desperdício
impede a consecução de uma ação administrativa acaba por produzir um efeito contrário àquele que justifica
a existência do controle. Para impedir que a Administração gaste mais do que o devido numa obra ou numa
compra, não se deve predicar que ela seja impedida de executar a obra ou adquirir o insumo. O entrave da
Administração pelo controle acaba por causar malefício comparável àquele gerado pelas condutas ímprobas.
Uma Administração pia, proba e impródiga não é necessariamente uma Boa Administração. Será se conciliar
lisura e economicidade com eficiência e efetividade. Do mesmo modo, um sistema de controle que só pune,
invalida e impede não será um controle conforme os cânones do Estado Democrático de Direito”. (Idem).
565
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interpretar normas públicas. Esta é a base das teorias da deferência, ou seja, das
ideias de que o controlador deve respeitar a decisão pública.568

A moderna doutrina crítica do controle da Administração Pública, dentre outros
pontos, tem defendido que o momento mais adequado para a atuação do controlador é a
posteriori e que o foco deve estar nos resultados e não propriamente no processo decisório
ou de formação da decisão administrativa.569 A justificativa deste pensamento estaria no
respeito à autonomia e às competências funcionais do agente público, de modo a não se
admitir um controle que, a despeito de legitimar-se genericamente no interesse público,
revela-se, na prática, ineficiente e paralisador, porque essencialmente punitivo e pouco (ou
nada) consequencialista e deferente.570
É inegável a pertinência dessa corrente crítica.571 Parece muito claro que o
controlador precisa de freios que o mantenham nos trilhos de suas competências e que a
legitimidade da Lei não deva ser salvo-conduto para práticas de excessos e arbítrios. Há
que se pensar, como acertadamente o fez a LINDB, em instrumentos normativos que
tragam o controlador para a realidade, retirando-o do conforto de uma legalidade
metafísica. Administrar no Brasil é aceitar conviver com o improvável, com o despreparo,
com a desorganização, com a ausência de estrutura, com a urgência atropelada e com a
forte pressão da Lei.572 Nada mais justo do que, para compensar tal desafio, exija-se
568

PALMA, Juliana Bonacorsi de. A proposta de lei da segurança jurídica na gestão e do controle
públicos
e
as
pesquisas
acadêmicas.
Disponível
em:
http://www.sbdp.org.br/wp/wpcontent/uploads/2018/04/PALMA-Juliana-A-proposta-de-lei-da-seguran%C3%A7a-jur%C3%ADdica.pdf.
Acesso em: 17 de agosto de 2018.
569
Floriano de Azevedo Marques Neto refere-se à necessidade de retirada do controle de seu autismo
institucional, determinando a ele o compromisso com os resultados de sua ação controladora. Cf.:
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios...Op. cit., p. 215, 233 e 236. Juliana
Bonacorsi de Palma e Vitor Schirato referem-se ao controle de resultado sob a ótica do resguardo da
celeridade e da eficácia do acordo administrativo. Cf.: SCHIRATO, Vitor Rhein; PALMA, Juliana Bonacorsi
de. Op. cit.
570
Contrários a este pensamento defendem o controle prévio porque somente ele permite atacar a ilegalidade
em sua raiz, de modo a coibir-se o ilícito antes que produza efeitos jurídicos.
571
“Será que esse controle prévio, que atinge o modo de produção das decisões e que propicia custos não
desprezíveis ao funcionamento das Administrações, é realmente eficaz para inibir desvios? Será que melhorar
a capacidade de investigação e de punição do Estado – hipótese que se exemplifica na operação lava-jato –
não é um caminho mais eficaz para dissuadir o comportamento corrupto do que a obstinação pela rigidez do
controle prévio? Todas essas questões, enfim, merecem reflexão, pois há custos que derivam do
funcionamento do controle arcados por todos nós.” (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Quem
controla....Op. cit.).
572
Já se teve a oportunidade de criticar a desigualdade legislativa suportada por um país de dimensões
continentais, como o Brasil. Exemplo mais evidente desta cegueira deliberada do legislador brasileiro é a
existência de Leis federais de abrangência nacional (como é o caso da Lei de licitações) padronizando regras
procedimentais para todos os entes federativos e colocando na mesma bacia punitiva municípios de pouco
mais de 800 habitantes com outros contendo 11 milhões de pessoas (Serra da Saudade (MG) e São Paulo
(SP), respectivamente). Parece evidente que as capacidades econômico-financeiras e estruturais dos
mencionados entes são diferentes e não admitem o mesmo peso fiscalizador exercido pelos órgãos de
controle. Cf.: BARROS FILHO, Wilson Accioli de. O estado de necessidade administrativa e o controle de
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equilíbrio do órgão de controle a partir das considerações dos desafios suportados pelo
agente e gestor públicos.
Apesar da concordância acima, uma ressalva se faz oportuna. Não se acredita que
no regime dos acordos administrativos o controle deva se concentrar apenas no
consequencialismo e se limitar somente ao resultado do ajuste (ser a posteriori), como
defende parcela da doutrina moderna. Há elementos, como a violação aos parâmetros
fundamentais, que, no caso específico do regime dos acordos público-privados, precisarão
ser controlados a priori ou de maneira concomitante à formação negocial do acordo
administrativo para impedir que um ajuste ineficaz ingresse no mundo jurídico produzindo
efeitos e prejudicando o direito do particular, até a sua ulterior revisão.573
Entende-se que o resultado, para ser avaliado, deve contemplar também o
caminho (o procedimento) pelo qual nele se chegou, nada adiantando, para fins de eficácia,
concluir ter havido um resultado satisfatório, mas ofensivo aos direitos das partes.
Portanto, a análise do atendimento dos parâmetros fundamentais do acordo administrativo
é de suma importância na aferição da eficácia do seu resultado.
Esclarecendo: não se está a defender um controle prévio ou concomitante de
ofício. A argumentação gira em torno da estabilidade do acordo administrativo. Logo,
qualquer atuação externa de ofício que venha alterar as tratativas consensualmente
pactuadas pelas partes precisa ser avaliada com muita cautela.
A atuação prévia ou concomitante que aqui se argumenta é aquela em que as
próprias partes ou terceiros574 comunicam ao órgão de controle o desrespeito aos
parâmetros do acordo administrativo (tanto em sua fase negocial como pós-negocial), ou a
direitos de pessoas não integrantes do negócio e buscam solução para coibir o ilícito. Neste
caso, poderá haver interferência imediata do agente controlador, antes mesmo da
legalidade na Administração Pública: desafios operacionais em um país de dimensões continentais. Revista
Fórum Administrativo, Belo Horizonte, ano 18, n. 209, p. 87-100, jul. 2018.
573
Sobre o controle dos acordos administrativos, cf.: PALMA, Juliana Bonacorsi de. Sanção e acordo...Op.
cit., p. 286 e 294.
574
O tema em relação à proteção normativa dos interesses de terceiros não participantes do acordo, mas
afetados por seus efeitos, é de absoluta importância, devendo ser considerado pela doutrina. Não se faz aqui
maiores digressões porque se distanciará do objeto pesquisado. Contudo, fica o registro de preocupação
acadêmica quanto aos possíveis efeitos do acordo administrativo na esfera jurídica de terceiros e o modo de o
legislador enxergar a tutela dos direitos destes sujeitos externos ao negócio. Por exemplo, sempre que houver
a iminência de extrapolamento dos limites individuais para os transindividuais, todos os sujeitos
potencialmente afetados deverão integrar o acordo? A disponibilidade ou indisponibilidade dos direitos e
interesses dos terceiros causaria algum empecilho na negociação? Isto permitira a atração do Ministério
Público para a negociação em razão de suas atribuições constitucionais? Nestes casos, como a teoria
acomodaria os chamados acordos administrativos “multiportas” e “multipolares”? E se os interesses e
direitos afetados forem de terceiro estrangeiro, como se comportará o regime jurídico do acordo
administrativo brasileiro frente ao negócio transnacional? Sucumbiria ou se mostraria prevalecente?
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formalização do ajuste. Contudo, o controle deverá se limitar aos delineamentos jurídicoestruturais do acordo administrativo.
Avaliações jurídicas poderão ocorrer somente quanto ao exame de legalidade que
esteja relacionado aos parâmetros do acordo ou aos direitos de terceiros. Não parece
justificável – justamente porque deferentes – que os órgãos de controle invadam as
competências legais e as capacidades institucionais e negociais das partes para dizer, no
mérito, como os interesses deverão ser conformados.575 Além da postura deferente, tal
vedação se encontra justificada na reserva de consenso – e de consequente
discricionariedade – inerente ao acordo.576
Nos acordos administrativos o sufocamento da função pública pelo controle
ocorre pela exigência de que, para ser eficaz, o ajuste deva passar pela homologação do
Poder Judiciário, do Ministério Público e/ou do Tribunal de Contas.577 É como se tais
controladores fossem os detentores da palavra última para afirmar legal ou não
determinada negociação público-privada.578
Egon Bockamnn Moreira transporta a discussão para o campo de tensão “agenteprincipal”. Segundo o autor, uma das tensões inerentes a qualquer negociação está entre os
principiais (os titulares do bem negociado) e os agentes (os representantes do bem
negociado).579 E é aqui que mora a deferência à negociação e ao seu produto (o acordo

575

“A concomitância ou tempestividade do controle não pode implicar a antecipação da ingerência
controladora ao momento prévio à prática do ato ou do procedimento de tal sorte que a atuação do
controlador se confunda com a atuação do gestor. Se o controlador antecipa-se à prática do ato de tal modo
que ele passa a interagir e cooperar com o administrador na prática de um ato, na definição de uma política
pública ou na condução de um procedimento, o agente do controle perde a condição de controlador e passa à
condição de partícipe da atividade a ser controlada. Deslegitima a atividade de controle.” (MARQUES
NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios...Op. cit., p. 213).
576
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Op. cit.
577
Numa interessante e objetiva entrevista publicada pela revista eletrônica “Consultor Jurídico” (Conjur), o
ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, ao abordar o tema dos acordos de leniência (Lei n.
12.846 de 2013), esclareceu em bom tom que: “o acordo de leniência quem conduz é o ente lesado. Quem
verifica as possibilidades, as vantagens e desvantagens que o acordo tiver é a administração pública e a
empresa. Ponto. Então não é para ter ninguém de fora? Ninguém! O Ministério Público já tem suas
ferramentas. O TCU já tem sua tomada de contas, e em qualquer setor ele pode entrar como verificador do
dano ao erário. Além de tudo isso, a lei nunca excluiu o Ministério Público ou a própria Receita de, ao se
sentir lesada por um acordo, por um processo que chega a seu fim, promover as respectivas ações que lhe são
próprias”. Cf.: CANÁRIO, Pedro. Entrevista ao Conjur pelo ex-Ministro do Superior Tribunal de Justiça,
Gilson Dipp. "Acordo de leniência é entre Administração e empresa e ninguém mais, nem o MP".
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-out-02/entrevista-gilson-dipp-ministro-aposentado-stjadvogado. Acesso em 20 de agosto de 2018.
578
NIEBURH, Joel de Menezes; NIEBURH, Pedro de Menezes. Op. cit.
579
MOREIRA, Egon Bockmann. Tribunais de Contas podem controlar os acordos de leniência?
Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/justica/colunistas/egon-bockmann-moreira/tribunais-decontas-podem-controlar-acordos-de-leniencia-77we8fvgzumzr9nykivxoond3/. Acesso em 08 de outubro de
2018.
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administrativo). Para o jurista, é indispensável que a negociação e a formalização do
acordo se deem realmente entre pessoas que tenham competência legal para decidir.580
Conforme assevera Egon Bockmann Moreira:
Caso a validade e eficácia de tal acordo – e o seu conteúdo – sejam passíveis de
apreciação/revisão por terceiros ou, o que é pior, necessitem de ser homologadas
por quem não participou das negociações, uma coisa é certa: uma das partes não
negociou com o “principal”, mas com o “agente”. A negociação de nada valeu –
e quem entrar em cena para a aprovar será então revelado como o verdadeiro
dono dos interesses transacionados.581

Por outro lado, não há como negar o argumento de que a participação dos órgãos
de controle nas fases prévia e concomitante do acordo administrativo, como condicionante
da sua eficácia, traz maior segurança jurídica às partes. Afinal, estaria blindando-se o
ajuste de futuros questionamentos jurídicos pelos mesmos órgãos de controle impedidos
legalmente de atuar previamente. No entanto, admitir isto importa em deslegitimar e negar
a competência privativa do agente público para firmar o acordo, bem como a relativização
(com certo menosprezo) das capacidades institucional e negocial da Administração
Pública.
O problema do controle preventivo é que a negociação prévia ao acordo
administrativo se torna produto concreto do posicionamento jurídico-ideológico do
controlador, sendo mitigados os verdadeiros interesses (lícitos) das partes.582 Na maioria
dos casos, o interesse privado, peça fundamental do regime dos acordos administrativos,
acaba suplantado pela defesa do interesse público pelo controlador. Todas as lícitas e
legítimas condições originárias do acordo, negociadas diretamente entre os sujeitos
compromissários, sofrem alterações impositivas antes mesmo de produzirem efeitos.
Curiosamente: na atual conjuntura de controle preventivo, a consensualidade,
indisponível aos acordos administrativos, acaba afastada por quem deveria defendê-la. O
próprio controlador, ao revisar os acordos, age com autoridade e coercibilidade para impor
a sua vontade negocial-vinculante. Desta forma, esvaziam-se os interesses público e
privado de quem realmente negociou determinado objeto a partir da realidade concreta
motivadora do surgimento do acordo.

580

Idem.
Idem. Muitas das visões defendidas neste trabalho são endossadas pelo autor neste pequeno artigo, como,
por exemplo, a natureza jurídica do acordo como sendo negócio jurídico administrativo e a sua necessária
vinculatividade jurídica.
582
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Os grandes desafios...Op. cit., p. 229 a 231.
581
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Especificamente em relação ao Tribunal de Contas da União583 (controlador
externo da legalidade contábil-financeira584), entende-se que as atribuições de sua
competência no regime dos acordos administrativos estão adstritas aos impactos
financeiros por eles causados, fugindo do seu alcance o controle do mérito do acordo e da
modelagem jurídica-procedimental da negociação público-privada.
No regime dos acordos o TCU pode atuar somente em caso: a) de o objeto do
controle se referir à matéria financeira (em sentido amplo585) que diga respeito à receita ou
despesa públicas;586 e b) de prejuízo ou dano ao erário, não presumidamente existentes,
mas objetiva e concretamente aferíveis. Critérios jurídico-procedimentais atinentes ao
conteúdo e à modelagem do acordo administrativo, desta forma, estão fora do alcance das
atribuições legais do TCU, inclusive para emitir atos de comando.587
Além disso, porque diretamente afetos à atividade de gestão do administrador
público (discricionariedade para decidir a respeito da aplicação dos recursos públicos),
juízos de economicidade (custo/benefício) não podem pautar a atuação do TCU nos
acordos administrativos cujos objetos econômico-financeiros estejam em conformidade
com os limites de gastos orçamentários e não relacionados a valores com cifras
vinculadas.588
Ainda que tratando dos acordos de leniência,589 é importante destacar a passagem
de Egon Bockmann Moreira sobre a atuação controladora do TCU nos acordos
administrativos:
(...) existem fronteiras rígidas à intervenção dos Tribunais de Contas nos acordos
de leniência. Não se está diante de contratos ou pactos que se submetam
naturalmente à sua “fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial” – como se houvesse várias rodadas de negociações precárias. Ou
como se a Lei 12.846/2013 nada valesse. Quem detém competência privativa
para sentar-se à mesa e celebrar acordos de leniência são as autoridades previstas
em lei. O conteúdo do acordo integra o núcleo, duro e indevassável, da
competência discricionária desses órgãos públicos. Caso haja ilícitos – antes,
durante ou depois – dos acordos, merecem ser reprimidos com firmeza. Mas isso
583

E, por decorrência lógica, às demais Cortes de Contas.
Expressão cunhada por Odete Medauar.
585
Contábil, financeira, orçamentária e patrimonial.
586
Intepretação mais condizente com o texto constitucional do inciso II do art. 71 da Constituição Federal.
Cf.: ROSILHO, André Janjácomo. Op. cit., p. 160 e 161.
587
Ibidem, p. 219. Conforme aduz o autor: “à luz do quadro de competências previsto pela Constituição para
o TCU, fiscalizações realizadas em outros domínios ou baseadas em outros parâmetros de controle não
podem licitamente dar ensejo a ordens pela Corte de Contas. Nessas hipóteses, só lhe caberia mesmo orientar
ou recomendar.”, (Ibidem, p. 223).
588
Ibidem, p. 156.
589
Este trabalho os admite como acordos público-privados. Portanto, não há qualquer prejuízo em eventual
aproveitamento da teoria das espécies para os delineamentos teóricos aqui propostos.
584
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não importa dizer que a validade e eficácia dos acordos de leniência dependam
do aval das Cortes de Contas.590

Segundo leciona André Janjácomo Rosilho, a despeito de o TCU possuir
competência para analisar e julgar as contas que lhe são submetidas anualmente, tanto de
modo ordinário como especial, com base nos parâmetros de legalidade, legitimidade e
economicidade, contidos no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, referidas
atividades de controle só podem ensejar consequências ao gestor “em caso de expressas
violações à lei”.591 Para o autor:
Ilegitimidades (que não importarem em expressa violação ao Direito) e atos
antieconômicos (que também não importarem em expressa violação ao Direito)
não poderão, por si só, dar origem a decisões declaratórias de irregularidade de
contas; em outras palavras, não poderão ser os únicos fundamentos de eventual
reprovação de contas pelo TCU. Decisão com esse teor só terá validade jurídica
se a essas constatações (prática de atos ilegítimos ou antieconômicos) se
somarem outras, de natureza diversa, resultantes de expressa e inequívoca
violação à lei (ainda que considerada em sentido amplo). (...). O direito
brasileiro, como se sabe, não admite punições, mesmo que administrativas, sem
prévia cominação legal e sem prévia infração à lei (art. 5º, XXXIX, da
Constituição). Desse modo, se o próprio Texto Constitucional disse que o
julgamento de contas que resulte em declarações de irregularidade de contas é
causa para a aplicação de sanções pelo Tribunal, e se a Constituição vedou que
sujeitos sejam punidos sem prévia cominação legal, é de se concluir que contas
só possam ser julgadas irregulares em caso de expressa e inequívoca violação ao
Direito.592

Sobre o momento da atuação do TCU nos acordos administrativos, aplica-se o
entendimento majoritário da doutrina a respeito da predominância de sua posterioridade,
590

MOREIRA, Egon Bockmann. Tribunais de Contas...Op. cit. Especificamente quanto ao objeto de análise
deste trabalho, o STJ já se pronunciou no julgamento do Recurso em Mandado de Segurança n. 45.336
avalizando o controle externo promovido pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, em face de ato
praticado pelo Presidente do Tribunal de Justiça ao homologar um acordo direto em precatório. Na
oportunidade, o TCE suspendeu os efeitos de um acordo administrativo celebrado entre uma empresa privada
e uma autarquia estadual sob o argumento de risco de lesividade irreversível ao erário. A discussão principal
era quanto ao suposto superfaturamento dos valores negociados e à apuração da licitude do ato administrativo
assinado pelo Presidente do Tribunal de Justiça local. Controle puramente atado à legalidade, portanto. Disse
o Superior Tribunal de Justiça: “em suma, tenho que o inquinado controle exercido pelo TCE/RN sobre a
atuação do Presidente do Tribunal de Justiça potiguar, no específico processamento de precatório timbrado
por alegadas irregularidades havidas no bojo do já referido Termo de Compromisso Judicial nº 13/2009,
revela situação que, no caso concreto, torna legítima a ação daquela Corte de Contas, cuja instituição, por
isso, não desbordou dos limites da atribuição constitucional que lhe comete a realização de fiscalização
contábil, financeira, operacional e patrimonial em unidades do Poder Judiciário (arts. 71, IV, da CF/88 e 53,
IV, da Constituição Estadual do Rio grande do Norte)”. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso em
Mandado de Segurança n. 45.336 – RN. Rel. Min. Sérgio Kunika. j. 19 nov. 2015, DJe 7 dez. 2015).
591
ROSILHO, André Janjácomo. Op. cit., p. 156.
592
Idem. Vale uma complementação ao entendimento acima de que a ilegalidade justificadora do controle,
embora seja ampla, deve se respaldar em critérios objetivos e auferíveis concretamente pela dinâmica dos
fatos. Controle respaldado em abstrativismos principiológicos da Administração Pública deve ser evitado. Há
que se ter uma motivação fática concreta e objetiva.
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excetuadas previsões legais expressas autorizativas do controle prévio.593 Neste sentido,
pela falta de respaldo constitucional justificador do controle prévio absoluto, oportuna uma
sugestão legislativa, em sentido contrário ao que fez o legislador no art. 113 da Lei n.
8.666/1993, para que a futura Lei ou dispositivo legal que sistematizar o regime jurídico
dos acordos administrativos no Brasil preveja expressamente a impossibilidade de controle
prévio dos Tribunais de Contas nos acordos público-privados (antes, e pelo menos até, a
sua formalização – durante a negociação).
Em relação ao Ministério Público (MP) e ao Poder Judiciário594, o controle, além
dos limites de mérito já expostos acima, encontra condicionantes jurídicas identificadas nas
atribuições constitucionais do MP e na sua legitimidade para pleitear perante o Poder
Judiciário tutelas em face de acordos administrativos ilegais.
Sabe-se que o escopo de atuação do Ministério Público está circunscrito, numa
visão ampla, à tutela dos direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos, individuais
indisponíveis e relativos a litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana. De
terceiros, via de regra. A pergunta, assim, é: por que “administrativo”, o acordo públicoprivado terá sempre reflexos difusos, coletivos, individuais homogêneos ou indisponíveis
justificadores da intervenção prévia ou concomitante do MP? A resposta é negativa.595 O
raciocínio repousa no fato de que: i) o acordo é uma categoria jurídica do Direito
Administrativo, sendo a negociação um instrumento lícito de consecução da finalidade
pública, não podendo ser confundida com a disposição do interesse público; e ii) a atuação
primordial do MP é justificada no controle de ilícitos que ofendam uma ordem coletiva,
difusa, individual homogênea ou a direitos indisponíveis. Logo, não havendo nenhum fato
concreto que justifique a existência de uma ilicitude nos termos mencionados acima, não
existirá legitimidade jurídica justificadora da intervenção fiscalizatória e/ou controladora
do Ministério Público no acordo administrativo.
593

ROSILHO, André Janjácomo. Op. cit., p. 229 e 230.
Escolheu-se falar dos dois conjuntamente porque a atuação do primeiro se dá predominantemente com o
apoio jurisdicional do segundo. Nas palavras de Juliana Bonacorsi de Palma: “considerando a natureza
consensual dos acordos administrativos e, por decorrência, o valor da fase de negociação para o acordo de
vontades, é imprescindível que essa postura de maior deferência à decisão administrativa final seja observada
também no controle judicial da consensualidade administrativa. (...). (...) o controle da consensualidade
administrativa pelo Poder Judiciário é eminentemente um controle procedimental. O foco do controle judicial
não recai sobre o acordo administrativo. Em outros termos, a revisão judicial não deve se voltar a verificar a
oportunidade e a conveniência de a Administração Pública celebrar o acordo administrativo”. (PALMA,
Juliana Bonacorsi de. A consensualidade na Administração Pública e seu controle judicial. In: GABBAY,
Daniela Monteiro; TAKAHASHI, Bruno. (coord). Justiça Federal: inovações nos mecanismos consensuais
de solução de conflitos. Brasília: Gazeta Jurídica, 2014, p. 174 e 180).
595
Art. 178, parágrafo único, do CPC: “a participação da Fazenda Pública não configura, por si só, hipótese
de intervenção do Ministério Público”.
594
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Porém, quando for identificada alguma violação a direitos que atraia a
legitimidade do MP, qual deverá ser a postura do Poder Judiciário perante o regime do
acordo? Entende-se que deferente e pragmática.
Deverá o Poder Judiciário: a) se ater aos delineamentos jurídicos do acordo
administrativo – quanto ao respeito ao Direito e aos seus parâmetros fundamentais –, não
manifestando qualquer juízo valorativo sobre a conveniência e a oportunidade da
negociação (desde que lícitas); e b) avaliar o impacto de uma medida cautelar enérgica
sobre a continuidade ou não dos efeitos jurídicos do ajuste.596
No regime dos acordos administrativos, Tribunal de Contas da União, Ministério
Público, Poder Judiciário (e qualquer outro órgão de controle externo) não possuem espaço
jurídico (legitimidade) para atuar como órgãos consultivos ou conselheiros influenciadores
do conteúdo da negociação. A liberdade de decidir os rumos do que é mais oportuno e
conveniente para a Administração Pública durante a fase negocial que precede a fixação
das cláusulas do acordo é própria, exclusiva e privativa do agente público competente, em
conjunto com o particular. Não é recomendável, por isso, que se preveja o
condicionamento da eficácia do acordo administrativo à prévia homologação por quaisquer
dos órgãos de controle externos da Administração Pública.
Em síntese: o que se almeja com o princípio da deferência é combater o “controle
intrusivo na decisão discricionária do agente público, elidir que o controlador assuma para
si o papel de fazer opções discricionárias, atuando quase como consultor para a prática do
ato”.597
Por essas razões é que se defende que o produto negocial do acordo
administrativo precisa representar, para produzir efeitos jurídicos, a vontade e os interesses
das partes público e privada. O órgão de controle, quando desempenhando a função de
controlador, não possui interesse negocial que o legitime a participar ou a controlar o
mérito de um acordo legalmente negociado.
A exceção fica para os casos em que o órgão de controle figure como parte, como
ocorre com o Ministério Público nos acordos de leniência, por exemplo. Nesta hipótese,
não há impedimento de ordem jurídica (competência e deferência) na inclusão negocial do
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Quer-se, com isto, coibir decisões judiciais urgentes que, sem se dedicar a entender os impactos do acordo
na sociedade e na economia e, ainda, sem motivação concreta, objetiva e robusta, em uma canetada,
simplesmente suspendem os efeitos do negócio, porque ofensivo a direitos de terceiros, quando o tema
poderia se resolver na esfera indenizatória patrimonial, com a composição dos prejuízos, e de posterior
responsabilização pessoal dos agentes público e privado, mantendo-se a eficácia do ajuste entre as partes.
597
ROSILHO, André Janjácomo. Op. cit., p., p. 233.
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Ministério Público, porque o órgão de controle não está no exercício da função de
controlador, mas de parte. Logo, é mais do que legítimo que o MP participe da negociação
manifestando seus interesses e ajustando com o particular a melhor forma de solução de
um impasse ou da consecução de uma ação publica.
Ponto de atenção a esse respeito: quando em um acordo administrativo um órgão
de controle figurar como parte, suas competências funcionais de controlador deverão estar
afastadas da negociação e de todo o acordo, não sendo admitido, inclusive, que o mesmo
órgão atue posteriormente como controlador do acordo no qual figurou como parte.598
Como dito: ele será parte (com interesses parciais) e não controlador (com interesses,
teoricamente, imparciais).
Não haverá a flexibilização do regime e dos parâmetros fundamentais do acordo
administrativo quando o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o Poder Judiciário, a
Controladoria Geral da União (e qualquer outro órgão controlador) estiverem, na qualidade
de parte, negociando um acordo administrativo com um particular. Todas as características
do regime jurídico do acordo administrativo deverão ser atendidas e respeitadas. É esta
postura deferente, sobretudo aos parâmetros e à fase negocial dos acordos, que garantirá
segurança, estabilidade e confiança, permitindo longevidade ao instituto no ordenamento
jurídico brasileiro.
O controle é fundamental para a filtragem jurídica das ações públicas. Negá-lo,
por certo, passa longe de qualquer posicionamento racional. No entanto, exaltá-lo a ponto
de torná-lo solucionador único para todos os males que acometem o exercício da função
pública também não é o melhor caminho. Assim como o administrador púbico, o
controlador também precisa de freios. E freá-lo, neste sentido, é dizê-lo deferente às lícitas
decisões administrativas tomadas em um processo de negociação público-privado.
2.3

Síntese do capítulo
Este segundo capítulo defendeu os parâmetros fundamentais do regime jurídico do

acordo administrativo, compreendidos como os elementos de verificação da adequada
conformação do acordo com a sua dogmática. São eles: a) reserva de consenso; b)
segurança jurídica, estabilidade, confiança legítima e boa-fé objetiva; c) juridicidade; d)

598

Ibidem, p. 234.
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devido processo legal formal e material; e e) deferência ao mérito do acordo pelos órgãos
de controle.
Para justificar a reserva de consenso, lembrou-se que o acordo administrativo é
resultado de uma Administração Pública que aceita e entende saudável o debate jurídico
entre o interesse público e o interesse privado. Daí a contradição da expressão “acordo por
adesão”, pois o caráter “adesivo”, caracterizado pela rejeição ao sinalagmatismo e à
comutatividade, torna vazio o conteúdo negocial do ajuste.
Sobre os princípios da segurança jurídica, estabilidade, confiança legítima e boafé objetiva, foram eles tratados de maneira conjunta porque complementares. No regime do
acordo público-privado, segurança jurídica existe para gerar confiança que, por sua vez, é
assegurada pelo grau de estabilidade contido na relação jurídica. Quanto maior a
estabilidade, maior será a confiança dos sujeitos no negócio. Consequentemente, maior
efetividade será concedida aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Estes
quatro princípios são considerados a base de sustentação do regime do acordo.
Pela juridicidade defendeu-se o entendimento segundo o qual é ineficaz (sem
qualquer efeito jurídico) o acordo público-privado que não vincular reciprocamente os
direitos e as obrigações dos sujeitos compromissários. A concretude disto está, dentre
outros fatores apresentados, na previsão de garantias econômicas e jurídicas aos negócios.
Ao tratar do devido processo legal em seus sentidos formal e material, desejou-se
reforçar delineamentos jurídico-dogmáticos importantes do processo de negociação
antecedente à formação do acordo. A ideia geral foi destacar o fato de que, primeiro, o
devido processo legal concretiza, por meio do processo, um indispensável canal de
interlocução negocial público-privado, prevendo justa procedimentalização ao debate
jurídico prévio à formalização das obrigações das partes. Segundo, ao sedimentar o
caminho da negociação, o princípio internaliza definitivamente o respeito aos direitos e às
garantias fundamentais dos compromissários. Terceiro, e último, ficam adequadamente
ordenadas as exigências de eficientismo e garantismo públicos, com a ressalva de se
atentar para o desafio de não tornar o excesso de garantismo causa de ineficiência do
regime do acordo.
Finalmente, quando tratou da deferência, o capítulo trouxe a sua definição
enquanto um “não-fazer”, direcionado aos órgãos de controle, impeditivo da revisão do
mérito de uma medida administrativa tomada em conjunto com o particular durante um
processo de negociação prévio ao acordo. A base deste princípio é o necessário respeito à
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competência privativa dos órgãos e entidades da Administração Pública manifestar suas
vontades a partir de prévias autorizações legais. Em síntese: no regime do acordo públicoprivado, o administrador público precisa ser livre, dentro de suas competências, para
externar sua vontade, nada podendo o controlador praticar para lhe tolher o direito de,
autonomamente (sem qualquer auxílio não voluntariamente desejado), interpretar o
conteúdo da Lei, negociar com o particular o atingimento da finalidade legal e, neste
sentido, ser respeitado pela lícita decisão tomada.
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3.

O

SISTEMA

JURÍDICO-CONSTITUCIONAL

DOS

PRECATÓRIOS REQUISITÓRIOS JUDICIAIS: ANÁLISE A
PARTIR

DAS

PRERROGATIVAS

PROCESSUAIS

DA

FAZENDA PÚBLICA
Apresentada a compreensão do trabalho a respeito dos acordos administrativos, o
terceiro capítulo será dedicado ao cotejo dogmático dos precatórios com o direcionamento
para o estudo dos acordos diretos autorizados pelo constituinte derivado.
Sem pretender qualquer inserção aprofundada no Direito Financeiro, os
precatórios serão apresentados a partir de sua realidade constitucional. Questões atinentes à
dívida pública judicial e às prerrogativas processuais da Fazenda Pública em Juízo serão
analisadas de maneira crítica.
Do mesmo modo, institutos criados para legitimar a fuga dos precatórios serão
elencados como justificativa de retaliação do próprio sistema normativo infraconstitucional
ao instituto dos precatórios.
Ao final, após serem rapidamente comentados os mecanismos constitucionais
substitutivos ao pagamento tradicional de precatório (pela ordem cronológica), serão
apresentadas as bases jurídico-normativas dos acordos diretos. Para tanto, será estudado o
julgamento das ADI n. 4.357 e 4.425. Tudo sob o enfoque do delineamento teórico do
acordo administrativo defendido nos primeiro e no segundo capítulos.
3.1

Breve compreensão do instituto: contextualização, conceito e características
A existência do precatório no ordenamento jurídico brasileiro está correlacionada

com a sistemática das execuções judiciais por quantia certa599 envolvendo a Fazenda
Pública.600
599

“(...) o precatório tem finalidade específica: o cumprimento das decisões judiciais que condenaram o
Estado ao pagamento de quantia em dinheiro. (...). (...) os precatórios somente podem advir de sentenças
judicias transitadas em julgado (o limite-dos-limites), que condenem a Fazenda Pública e/ou entidades de
direito público ao pagamento de quantia certa. (...). Em decorrência, o regime jurídico dos precatórios não
incide em casos de cumprimento a obrigações de fazer e respectiva execução provisória, como já consolidou
o STF no Tema 45 da Repercussão Geral (...)”. (MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina
Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Precatórios. O seu novo regime
jurídico. A visão do Direito Financeiro, integrada ao Direito Tributário e ao Direito Econômico. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 23 e 51). No mesmo sentido: “o sistema é aplicável apenas à
execução por quantia certa contra a Fazenda Pública. Esta é outra característica do procedimento de execução
contra a Fazenda Pública que bem revela o sistema peculiar de unicidade de jurisdição entre nós existente. A
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Como se sabe, o processo de execução por quantia certa contra a Fazenda Pública
é dotado de especificidades que o distinguem do processo comum de execução contra os
particulares. Temas, como a intimação para pagar em prazo determinado, a previsão de
multa para o não pagamento em 15 dias úteis, a penhorabilidade e o leilão dos bens para
assegurar o crédito, a hipótese de protesto do nome do devedor e a permissão legislativa
para que o Juiz adote todas as medidas coercitivas que entender necessárias para o
cumprimento da ordem judicial, são inaplicáveis em desfavor da Fazenda Pública.
Por conta da impenhorabilidade e da inalienabilidade dos bens públicos,601 no
processo de execução movido contra a Fazenda Pública existem muito mais benefícios
legislativos ao ente público devedor do que consequências normativas prejudiciais ou
contrárias aos interesses da Administração.602 Assim, ao invés de ser intimada para pagar, a
entidade é convocada para impugnar a execução em 30 dias úteis.603 Vencido este prazo ou
indeferida a impugnação, nenhuma medida judicial constritiva incide sobre o patrimônio

execução para a entrega de coisa e para cumprimento da obrigação de fazer não se enquadra nessa
sistemática”. (DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Execução contra a Fazenda Pública. Regime de
precatório. 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p. 88).
600
O conceito de Fazenda Pública adotado neste trabalho refere-se ao: “(...) conjunto, limitado e
determinado, de órgão e entidades da Administração Pública, destinado a promover atividades que envolvam
a gestão dos bens e direito do Erário, bem como a sua defesa em Juízo. Em outras palavras, a Fazenda
Pública é composta pelas pessoas jurídicas de direito público que administram, ativa e passivamente, o
Fisco”. (MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 55). Importante ressalvar, nesse sentido, que o STF tem estendido os
efeitos do que seja Fazenda Pública ou entidade de direito público para incluir no regime de precatório as
sociedades de economia mista e as empresas públicas prestadoras de serviços públicos em caráter
monopolista. Em tons críticos a este posicionamento do STF, cf.: MOREIRA, Egon Bockmann;
GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p.
53 a 77.
601
Arts. 100 e 101 do Código Civil. Com respaldo na frágil teoria da supremacia do interesse público sobre o
interesse privado , convencionou-se que o patrimônio público é insuscetível de constrição judicial em virtude
de dívidas públicas. Daí o papel da impenhorabilidade: assegurar ao gestor púbico que os bens públicos não
serão expropriados pela Justiça para a garantia de uma dívida. A consequência é que, por não serem
impenhoráveis, os bens públicos, como regra, não poderão ser alienados. Cf.: LOCKMANN, Ana Paula
Pellegrina. A execução contra a Fazenda Pública. Precatórios trabalhistas. São Paulo: LTr, 2004, p. 67;
LEMOS, Bruno Espiñeira. Precatório. Trajetória e desvirtuamento de um instituto. Necessidade de novos
paradigmas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 22.
602
Os motivos são históricos e remontam ao Brasil Império: “a sistemática de pagamento das dívidas da
Fazenda Pública consagrada no Direito brasileiro encontra as suas origens nos privilégios reconhecidos no
Direito português em favor dos nobres. Essa concepção influenciou a Constituição de 1824, que subordinou
indiretamente a penhora dos bens públicos a uma autorização legislativa”. (JUSTEN FILHO, Marçal;
NASCIMENTO, Carlos Valder do. Emenda dos precatórios. Fundamentos de sua Inconstitucionalidade.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 59). No mesmo sentido: “o princípio da absoluta impenhorabilidade
dos bens públicos sempre prevaleceu em nosso ordenamento, desde as Ordenações do Reino, passando pela
Constituição do Império, tendo o referido sistema sido incorporado pelo Decreto n. 3.084 de 1898. (...) diz-se
que o direito brasileiro consagra um sistema de execução contra o Estado, com medidas executivas especiais,
a fim de concretizar o Estado de Direito e a garantia constitucional do direito de ação”. (LEMOS, Bruno
Espiñeira. Precatório. Op.cit., p. 38 e 390).
603
Art. 535, caput, e Art. 910, caput, ambos do CPC.
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público, como eventual multa,604 penhora, leilão ou alienação.605 O Juiz, neste sentido, não
tem liberdade, como no processo de execução comum, para determinar soluções
coercitivas visando ao cumprimento de sua ordem mandamental.606 Tal impedimento leva
parcela da doutrina a afirmar que a “peculiaridade de executar o ente público por meio de
precatório acaba por revelar que não há, de fato, uma execução efetiva e direta”.607
Após o trânsito em julgado da ação judicial movida contra a Fazenda Pública,
encerrado o processo de execução por quantia certa e estabelecido o valor final da
condenação, inicia-se uma etapa administrativa de organização dos pagamentos dos
montantes determinados judicialmente. O juízo da execução realiza o encaminhamento de
um oficio requisitório ao Presidente do Tribunal de Justiça local, solicitando a ele a
expedição de uma ordem de pagamento ao ente público condenado608 com a determinação
para que seja incluída, no próximo orçamento, verba necessária para o adimplemento desta
nova despesa.609 A este procedimento administrativo de requisição de pagamento entre os
Poderes, normatizado pelo art. 100 da Constituição Federal, dá-se o nome de precatório.610

604

Art. 534, §2º, do CPC.
RODRIGUES, Marco Antonio. A Fazenda Pública no Processo Civil. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2016, p.
119, 120 e 126.
606
“(...) caso o réu de uma execução que siga o procedimento comum executivo não pague no prazo, seus
bens serão objeto de penhora, meio executivo que não se aplica ao Poder Público, que está submetido ao
regime do precatório ou ao de requisição de pequeno valor, previsto no artigo 100 da Lei Maior, sendo
impenhoráveis seus bens.” (RODRIGUES, Marco Antonio. Op. cit., p. 113 e 114). Ainda: “(...) esse regime
jurídico diferenciado destina-se a excepcionar as cobranças judiciais contra a Fazenda Pública: aqui, o Poder
Judiciário não penhora nem resgata bens do Erário, mas sim expede ordem de pagamento, decorrente de
ofício-precatório (...)”. (MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA,
Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 23).
607
LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Op. cit., p. 115 e 116.
608
Há quem compreenda que estes dois atos – do juiz responsável pela execução ao Presidente do Tribunal
de Justiça e deste para a Fazenda Pública devedora – possuem denominações distintas, o primeiro chamandose precatório e o segundo ofício requisitório. Veja-se: “isso significa dizer que o ofício encaminhado pelo
Estado-Juiz ao Presidente do Tribunal denomina-se precatório e aquele enviado à Fazenda Pública é chamado
de ofício requisitório. Precatório, pois se origina da palavra precatoriu, que significa, como já asseverado,
súplica, pedido, solicitação. E requisitório, em virtude de o Presidente do Tribunal determinar a inclusão
orçamentária e o posterior pagamento dos valores devidos e transitados em julgado”. (LOCKMANN, Ana
Paula Pellegrina. Op. cit., p. 117).
609
A título de informação: “sendo a Fazenda estadual, a requisição será enviada ao Governador do Estado;
sendo a municipal, ao Prefeito Municipal. Se for a União, a solicitação será encaminhada ao Tribunal
Regional Federal respectivo, que, por sua vez, enviará à Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças
do Conselho da Justiça Federal. Este tomará as providências orçamentárias, enviando os dados à Secretaria
do Tesouro Nacional”. (MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA,
Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Precatórios. Op. cit., p. 90).
610
“A palavra precatório, derivada do latim precatorius, significa súplica. No Brasil, esse tipo de solicitação
deriva de um tratamento especial e diferenciado quando figura como devedor um ente público. Constitui a
solução engendrada no direito brasileiro, ante a impenhorabilidade dos bens públicos, para a execução
igualitária dos credores da Fazenda Pública.” (LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Op. cit., p. 114 e 115). A
mesma autora complementa: “(...) o precatório é um ato emanado pelo Estado-Juiz, ou seja, pelo Juízo que
proferiu a sentença e a está executando, contendo um pedido, sendo sempre a Fazenda Pública a parte
vencida. Esse ato, consubstanciado por meio de um ofício, é dirigido ao Presidente do Tribunal
605
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A exceção fica por conta das chamadas Requisições de Pequeno Valor (RPVs)
que afastam a incidência do precatório para condenações cujos valores não sejam
superiores a 60 salários mínimos quando for a União o ente obrigado a pagar, 40 salários
mínimos quando o ente condenado for o Estado ou o Distrito Federal e 30 salários
mínimos se a condenação incidir sobre o Município.611
A diferença entre RPV e precatório está na simplicidade do procedimento e na
celeridade do pagamento dos montantes de menor valor.612 No RPV, ao contrário do que
ocorre com os precatórios, o pagamento da dívida judicial é praticamente imediato,
demorando não mais do que 60 dias para ocorrer.613
Para todos os demais casos em que o valor exceder os limites monetários
previstos pela Constituição para cada ente federado (60 salários para a União, 40 para os
Estados e 30 para os Municípios), os pagamentos de dívidas judiciais serão feitos por meio
de precatórios. Significa dizer que toda a execução por quantia certa contra a Fazenda
Pública poderá resultar em dois procedimentos independentes e autônomos entre si, cuja
referência será sempre o valor econômico: RPV ou precatório.
Esclarecido que precatórios e RPV têm correlação direta e inafastável com o
processo de execução contra a Fazenda Pública (tema voltará adiante), é importante
explicar o porquê do surgimento do instituto e os motivos do seu enraizamento
constitucional. Esta brevíssima contextualização servirá de base para se compreender, de
maneira técnica, as injustiças críticas lançadas sobre os precatórios.
De início, destaca-se que o precatório é uma criação genuinamente brasileira, não
havendo qualquer correspondente jurídico em outros países. No estrangeiro, “a matéria não
é objeto de disciplina em nível constitucional e não merece tratamento distinto daquele
reservado para o pagamento das dívidas dos particulares”.614

hierarquicamente superior, o qual, por sua vez, expedirá a competente ordem de pagamento, que é o escopo
do precatório, ao ente público devedor. O instituto do precatório não se confunde com o instituto da
precatória.” (LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Op. cit., p. 114). Para Antônio Flávio de Oliveira,
precatório corresponderia a um ato administrativo de comunicação. Cf.: OLIVEIRA, Antônio Flávio de.
Precatórios. Aspectos administrativos, Constitucionais, Financeiros e Processuais. Belo Horizonte:
Editora Fórum, 2005, p. 46.
611
A Constituição, apesar de expor este rol exemplificativo, autorizou cada unidade federativa, no limite não
inferior ao teto do regime geral de previdência social e não superior aos salários mínimos acima referidos, a
fixar por Lei própria valores distintos de RPVs, conforme a capacidade econômica de cada um.
612
RODRIGUES, Marco Antonio. Op. cit., p. 135 e 138.
613
Art. 535, §3º, II, do CPC, que afirma: “por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente
público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2
(dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima
da residência do exequente”.
614
JUSTEN FILHO, Marçal; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Op. cit., p. 59.
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Outro ponto relevante é que, ao contrário do que se pode pensar, os precatórios
não são a causa do mal do inadimplemento das condenações judiciais pela Fazenda Pública
ou os protagonistas da “maldição” da dívida pública.615 O problema está no que gestores e
demais atores públicos fizeram, e ainda fazem, com o instituto ao longo dos anos,
subvertendo-o aos seus interesses individuais em detrimento dos direitos dos credores
privados.616 Como já diziam os mais cautelosos: a diferença entre o remédio e o veneno
está na dose.
Até a Constituição de 1934, dívidas públicas judiciais eram pagas sem qualquer
critério objetivo e impessoal.617 Embora inúmeros sujeitos fossem detentores de um crédito
em desfavor do Estado, devidamente reconhecido pela Justiça, poucos recebiam o
pagamento. Na maioria dos casos, os que tinham os créditos adimplidos eram as pessoas
com fortes vínculos com autoridades do governo. Chamava-se isto de advocacia
administrativa, que nada mais era do que a intermediação entre o credor e o devedor por
um sujeito influente no cenário político, mediante benefícios escusos.618
Cientes do compadrio formado e da injustiça causada, em 1934, juristas,
capitaneados por Temístocles Brandão Cavalcanti,619 propuseram a moralização do
pagamento das condenações judiciais, por meio de sua constitucionalização, fixando-se
regras rígidas, isonômicas e impessoais no texto Constitucional, de modo a tornar iguais
juridicamente todos os credores da Fazenda Pública.620

615

“(...) como se poderia conceber sustentável a crítica primeira dirigida ao sistema de precatórios que veio a
tornar ordenado, impessoal e isonômico o tratamento entre os credores da Fazenda Pública? (...). Excessos e
distorções à parte, observamos que a maioria das críticas lançadas contra o instituto do precatório judicial é
dotada de senso comum, o que as faz por demais atraentes em uma primeira análise, contudo, sem se trazer
solução mais justa e democrática para solucionar as dívidas de natureza judicial existentes perante a
Administração Pública.” (LEMOS, Bruno Espiñeira...Op. cit., p. 48 e 49).
616
“Destarte, o precatório, como qualquer objeto – uma faca, por exemplo – não pode ser afirmado como
intrinsecamente bom ou mau, mas simples objeto de uso instrumental, sendo que bom ou mau não será ele
próprio, mas o uso que se lhe atribui, ou a forma correta e adequada, ou não, de sua aplicação. Não existem,
pois, respostas satisfatórias se não há vontade de que sejam dadas respostas a determinadas questões.”
(OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Op. cit., p. 38).
617
RODRIGUES, Marco Antonio. Op. cit., p. 116.
618
MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 30.
619
VAZ, José Otávio de Vianna. Liquidação do precatório: pagamento, compensação e poder liberatório.
VAZ, Orlando (org). Precatórios: problemas e soluções. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 79 e 80.
620
“(...) o surgimento do precatório ocorreu com o objetivo de encontrar uma solução pecuniária plausível,
sem que se colocasse em perigo as demais atividades essenciais do Estado relativamente à questão
orçamentária, pois deve haver um balanceamento entre receitas e despesas; e, também, com o escopo de
moralizar os pagamentos das dívidas judiciais pela Administração Pública, a fim de acabar com a chamada
advocacia administrativa.” (LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Op. cit., p. 114). No mesmo sentido:
MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 21 e 22.
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O tema dos precatórios foi previsto pela primeira vez no art. 182 da Constituição
de 1934,621 com a seguinte redação: “os pagamentos devidos pela Fazenda federal, em
virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, sendo vedada a designação de caso ou pessoas nas verbas
legais”.622 O parágrafo único do mesmo dispositivo não deixou dúvidas:
(...) estes créditos serão consignados pelo Poder Executivo ao Poder Judiciário,
recolhendo-se as importâncias ao cofre dos depósitos públicos. Cabe ao
Presidente da Corte Suprema expedir as ordens de pagamento, dentro das forças
do depósito, e, a requerimento do credor que alegar preterição da sua
precedência, autorizar o sequestro da quantia necessária para o satisfazer, depois
de ouvido o Procurador-Geral da República.623

Com a constitucionalização dos precatórios, estipulou-se que os pagamentos de
débitos judiciais deveriam ocorrer respeitando uma ordem de apresentação (cronológica ou
de antiguidade), à conta dos créditos respectivos e sem a designação de casos ou pessoas.
Além disto, transferiu-se a administração dos numerários do Poder Executivo para o Poder
Judiciário, o qual, a partir de então, ficaria responsável pela sua gestão. A regra pretendia
que, com o controle direto da Justiça, credores não fossem mais prejudicados por outros
com maior influência política perante os devedores públicos.
Outra finalidade de surgimento do precatório estava na lógica orçamentária de
organização e previsibilidade das receitas e das despesas públicas.624 A intenção era
organizar as contas públicas com a prévia designação da dotação orçamentária,
oportunizando ao gestor público gerenciar, com a anterioridade necessária, as novas
despesas com precatórios.625 Não há como desconsiderar, portanto, o papel fundamental do
sistema jurídico-financeiro no entorno dos precatórios.626

621

A despeito disso, Eurípedes Gomes Faim Filho ressalva que os precatórios – não na conotação
constitucional proposta desde 1934 – remontam os idos do século XV, aos tempos das Ordenações Filipinas.
Cf.: FAIM FILHO, Eurípedes Gomes. Requisitórios. Precatórios e Requisições de Pequeno Valor: um
tema de Direito Financeiro. Tese (Doutorado em Direito). 2014. 277 f. Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 14 e ss.
622
Art. 182 da Constituição de 1934.
623
Parágrafo único do art. 182 da Constituição de 1934.
624
LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Op. cit., p. 116.
625
“A existência do regime de precatório também pode ser justificada pelo seguinte: em todos os anos, o
Estado elabora seu orçamento público e somente pode gastar recursos se o dispêndio estiver fixado em lei
orçamentária anual. Nessa lei, o Poder Público prevê receitas – estima o valor a ser recebido em tributos,
preços etc. – e fixa despesas. As despesas necessitam da respectiva receita, ou seja, para poder gastar, a
receita prevista deve existir.” (MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger;
KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 22). Cf.: OLIVEIRA, Antônio Flávio
de. Op. cit., p. 41.
626
GRECO FILHO, Vicente. Da execução contra a Fazenda Pública. São Paulo: Saraiva, 1986, p. 47 e 48.
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Nas palavras de Egon Bockmann Moreira, Betina Treiger Grupenmacher, Rodrigo
Luís Kanayama e Diogo Zelak Agottani, o motivo histórico e a teleologia da norma
constitucional que criou os precatórios estariam na “efetividade do cumprimento
isonômico das decisões judiciais”.627 Segundo os mesmos autores, os precatórios
comporiam uma “técnica destinada a permitir o lançamento orçamentário de débitos
públicos judiciais, e depois disso, o pagamento pela ordem cronológica de seu vencimento
– sem quaisquer favorecimentos a casos ou pessoas”.628
O tempo cuidou de aperfeiçoar o texto constitucional até ao que se conhece hoje,
por intermédio do conteúdo previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988.
Francisco Wildo Lacerda Dantas sintetizou parte deste processo evolutivo:
(...) a Constituição do Império do Brasil e a primeira Constituição da República –
de 1891 – não trataram do tema. A Constituição de 1934 foi a primeira que lhe
deu status constitucional, embora o houvesse previsto tão somente para a
Fazenda Federal, omitindo-se quanto à Fazenda Estadual e Municipal. A
Constituição de 1937 nada inovou, a não ser quanto à mudança de nome, que
apareceu desta vez no feminino – precatória –, o que considerou lastimável
impropriedade. A Constituição de 1946 estendeu, expressamente, o instituto às
demais fazendas e a Carta de 1967 deu um avanço significativo por determinar a
inclusão no orçamento das entidades de direito público da verba necessária para
cobrir os precatórios.629

Assim, é possível afirmar que há efetivamente razões históricas para a criação e a
constitucionalização dos precatórios.630 São elas: a) a moralização dos pagamentos de
débitos judiciais pela Fazenda Pública com a tentativa de se colocar fim à advocacia
administrativa; b) a criação de um sistema e pagamento público objetivo, isonômico e
impessoal631; c) o equilíbrio das novas despesas públicas com todo o sistema jurídicoorçamentário; d) a organização constitucional das relações entre os Poderes da
República632, mantendo-os autônomos e independentes entre si, sem, contudo, estarem
livres do Estado de Direito. De acordo com a doutrina:
627

MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Precatórios. Op. cit., 2017, p. 31.
628
Idem.
629
DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Op. cit., p. 84.
630
“Essa ordem cega, dentro do espírito que vem da Constituição de 1934, é justificável porque evita que a
Administração possa escolher credores para pagar, o que seria possível se para cada tipo de despesa houvesse
uma dotação, que, como se sabe, é fixada pelo Poder Executivo.” (GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 85).
631
LEMOS, Bruno Espiñeira. Op. cit., p. 26.
632
“O direito constitucional brasileiro, tradicionalmente, adotou o princípio da autonomia dos Poderes que
devem atuar harmonicamente, impondo-se recíprocas influências, segundo o sistema de pesos e contrapesos.
Como no caso da execução contra a Fazenda tal situação se panteia, é indispensável que a Constituição
estabeleça a medida das forças do Judiciário em face do Executivo, sob pena de prevalecer a regra geral da
autonomia. Tratando-se de hipótese de uma interferência, posto que justa e necessária, do Judiciário sobre o
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(...) ao se estipular, em sede constitucional, regras objetivas de pagamento foi
dado relevante passo em direção à moralidade do serviço público. Está-se a falar
do princípio da igualdade (todos devem receber o pagamento de modo
isonômico, sendo critérios objetivos previamente definidos) e do princípio da
separação dos poderes (o Executivo a respeitar e cumprir as decisões do
Judiciário). Assim, ao ser constitucionalizado, pretendeu-se conferir uma solução
institucional estável ao tema dos precatórios, subtraindo da discricionariedade
(rectius: arbitrariedade) do administrador a escolha da ordem dos pagamentos.
Por outro lado, o fato de ser positivado em sede constitucional demonstra a
importância política do assunto.633

Complementares, a propósito, são as lições de Francisco Wildo Lacerda Dantas:
Não me parece que se tenha estabelecido este conflito a respeito do precatório
requisitório. Penso que – como demonstrado ao longo desta obra – ele nasceu a
partir da prática judiciária, como uma técnica que buscou conciliar o princípio do
Estado de Direito – em que a Administração Pública fica submetida ao império
da lei (the rule of law) – com as regras da impossibilidade de se penhorarem os
bens públicos. No momento em que tal técnica careceu do reconhecimento
constitucional, para impedir possíveis conflitos entre os poderes e, também, de se
traçarem limites constitucionais a ela para impedir eventuais e ilegítimos
benefícios a alguns administrados em detrimento de outros, adquiriram status
constitucional.634

A intenção do constituinte de 1934 era das melhores. Somente quem desconhece a
história dos precatórios poderá dizer que o inadimplemento dos débitos públicos judiciais é
de sua integral responsabilidade.635 Talvez se possa pensar, com razão, que, dotado de boas
intenções, o constituinte foi, ainda assim, ingênuo ao acreditar na lisura e na seriedade dos
pagamentos dos precatórios pelo gestor público, deixando de prever duras consequências
para o inadimplemento.
O tema da excessiva carga de privilégios processuais da Fazenda Pública, em
detrimento da completa ausência de eficácia das obrigações impositivas, será visto no
próximo tópico. Por ora, é importante entender, a partir de indicadores normativos, as
dinâmicas procedimentais havidas no entorno dos precatórios.
A norma base dos precatórios é o art. 100 da Constituição Federal de 1988. Há,
contudo, vários outros atos normativos que os explicam e os orientam, como dispositivos
Executivo, é impossível fugir do tratamento constitucional da matéria.” (GRECO FILHO, Vicente. Op. cit.,
p. 101 e 102). No mesmo sentido: DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Op. cit., p. 240.
633
MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 30.
634
DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Op. cit., p. 241.
635
“Não se trata de privilégio da Fazenda. Em sua origem, o sistema de precatório diz respeito a tratamento
técnico do ponto de vista orçamentário diante de pessoas jurídicas de direito público cujas regras de
composição e gênese constitucional as distinguem dos demais particulares. Somam-se a isso os princípios da
isonomia e da moralidade administrativa, que vieram, como se observou, vedar a outrora não incomum
prática da advocacia administrativa beneficiária de poucos afortunados.” (LEMOS, Bruno Espiñeira. Op. cit.,
p. 53).
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legais dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) – instituídos pelas
Emendas Constitucionais (EC) n. 62 de 2009, 94 de 2016 e 99 de 2017 –, o Código de
Processo Civil (arts. 534, 535 e 910), a Resolução n. 115 do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ)636 e as súmulas editadas pelos Tribunais Superiores.
Até meados de 2014 a norma constitucional que disciplinava os precatórios
refletia integralmente as alterações trazidas pela EC n. 62 de 2009 e por seu consequente
art. 97, contido no ADCT. Usa-se o tempo verbal no passado porque em setembro de 2014
o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das ADI n. 4.357 e 4.425 e decidiu por
retirar da Constituição parcela de dispositivos da EC n. 62 de 2009 declarados
inconstitucionais.637
Na oportunidade, para não causar prejuízos aos que já estavam se submetendo ao
regime especial da referida Emenda, o STF promoveu a modulação temporal dos efeitos de
sua decisão e concedeu um prazo moratório de cinco anos, contados a partir de janeiro de
2016, para o início de eficácia do julgamento.638 Ainda, decidiu delegar competência ao
CNJ para que passasse a avaliar e a considerar eventual proposta legislativa sobre a
utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para
o pagamento de precatórios, além de ter-lhe atribuído competência para o monitoramento e
o supervisionamento do pagamento dos precatórios, na forma das ADI mencionadas.
E o mais importante de tudo: na modulação temporal o STF deu prazo para a
quitação, até 2021, de todos os precatórios existentes no Brasil.

636

Embora não esteja publicada até o momento da redação deste trabalho, sabe-se que o CNJ já encaminhou
para o seu Plenário a votação de uma nova Resolução, substitutiva da n. 115 de 2010, condensando e
buscando atualizar em um único ato normativo todas as disposições do órgão relativas aos precatórios.
637
Os pontos materialmente declarados inconstitucionais foram: a) a expressão “na data de expedição do
precatório”, contida no art. 100, §2º; b) a integralidade dos textos dos §9º e 10º do art. 100, bem como do
inciso II do art. 97 do ADCT; c) a quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos
em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, como disciplinava o §12 do art.
100 e também o inciso II do § 1º e do § 16, ambos do art. 97 do ADCT; d) a expressão “independente de sua
natureza” contida no mesmo §12 do art. 100; e) todo o regime especial de pagamento previsto pelo §15 do
art. 100 e pelo art. 97 do ADCT.
638
Os pontos modulados foram os seguintes: i) ficou mantida a aplicação do índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança, nos termos da EC n. 62 de 2009, até 25/03/2015, data após a qual os
créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE); ii) considerou-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de
crédito previstos na EC n. 62 de 2009, desde que realizados até 25/03/2015, data a partir da qual não foi mais
possível a quitação de precatórios por tais modalidades; iii) ficou mantida a possibilidade de realização de
acordos diretos, observadas a ordem de preferência dos credores e a lei própria da entidade devedora, com
redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado; iv) manteve-se a vinculação de percentuais mínimos
da receita corrente líquida para o pagamento dos precatórios (art. 97, §10, do ADCT); v) não foram
modificadas as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de
precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
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O resultado foi a pressa do Congresso em agilizar uma nova Emenda
Constitucional que satisfizesse os desejos do STF e, ao mesmo tempo, acomodasse os
ânimos dos gestores que se viram enlouquecidos com a obrigação de quitar os precatórios
em cinco anos – ato impossível para muitos deles, sem o sacrifício do serviço público.
Promulgou-se, então, a EC n. 94 de 2016 cujo conteúdo expressou, ipsis litteris, o
posicionamento do STF sobre o tema dos precatórios. Praticamente todas as sugestões
normativas contidas nas ADI foram acatadas de maneira passiva pelo Legislativo. Faltou,
entretanto, o elastecimento do prazo de quitação dos precatórios, que veio quase aos
quarenta e cinco minutos do segundo tempo com a EC n. 99 de 2017. Aumentou-se o prazo
anterior e determinou-se o dia 31 de dezembro de 2024 como data final para a quitação dos
precatórios em todo o Brasil.
De maneira abrangente, esse, portanto, é o cenário constitucional no entorno dos
precatórios. Vigora atualmente um regime especial fundado no art. 100 da Constituição,
balizado por parcela da EC n. 62 de 2009 e pela integralidade das ECs n. 94 de 2016 e n.
99 de 2017. Significa dizer, comentar o art. 100 e as suas regras procedimentais é o mesmo
que tratar, direta e indiretamente, do regime especial de pagamento fundamentado nas
atuais Emendas e nos seus respectivos dispositivos legais contidos no ADCT.
Dentro desse conjunto, as questões de maior relevo relacionadas aos precatórios
são: i) a criação de uma ordem cronológica de pagamento pautada na antiguidade do
crédito apresentado; ii) dentro da lógica temporal, a previsão de grupos preferenciais com
direito ao recebimento em menor tempo que os demais credores; iii) a fixação de obrigação
orçamentária prevendo ao ente público o dever de incluir na despesa do próximo exercício
os precatórios apresentados até o dia 1º de julho, pagando-os no máximo em 31 de
dezembro do próximo ano639; iv) a vinculação de parcela da Receita Corrente Líquida
(RCL) de cada ente federado devedor para o pagamento de precatório640; v) a atualização
639

Ressalte-se que, nos termos da Súmula Vinculante n. 17, no período compreendido na Constituição entre a
previsão orçamentária do precatório o seu respectivo pagamento, até o dia 31 de dezembro, não incidem juros
de mora, mas apenas correção monetária: “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da
Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. A exceção fica por
conta do não pagamento no prazo constitucional, quando de fato estará caracterizado o inadimplemento e o
direito do credor receber os juros de mora pelo tempo de atraso.
640
Com a definição de RCL trazida pelo §1º do art. 101 do ADCT, os valores que devem ser mensalmente
depositados para o pagamento de precatórios são calculados pela soma das receitas correntes líquidas dos
últimos onze meses, a partir do segundo mês anterior ao de referência, repartido o resultado em 1/12. O valor
final não poderá ser menor que o equivalente a 1,5% da receita corrente líquida dos Estados e Distrito
Federal das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 2% dos Estados das regiões Sul e Sudeste, 1% dos
Municípios das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e 1,5% dos Municípios da Região Sul e Sudeste.
Exemplo: para se saber o valor a ser depositado em janeiro de 2019, somam-se as receitas correntes líquidas
de dezembro de 2017 a novembro de 2018, dividido o resultado final por doze. Cf.: MOREIRA, Egon
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do precatório, após a sua expedição, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial
(IPCA-E)641; vi) a previsão de duas contas bancárias para o gerenciamento dos valores
destinados aos precatórios, sendo metade para o adimplemento tradicional e a outra para a
liquidação por meio de acordos diretos; vii) a designação do Poder Judiciário, por
intermédio dos Presidentes dos Tribunais de Justiça, para gerirem as contas bancárias com
as verbas relacionadas aos precatórios, inclusive com a responsabilidade pela liquidação
das dívidas.642
De maneira geral – porque este não é o foco desta dissertação – serão comentados
os itens mais relevantes dentre os mencionados acima.
Os precatórios, como dito, devem sempre respeitar, segundo o caput do art. 100
da Constituição, a ordem cronológica de sua apresentação, o que implica que os mais
velhos são, em tese, pagos antes dos mais novos.
Contudo, há um desentendimento na doutrina quanto ao sentido da expressão
“apresentação do precatório”. Para uns ela expressa o momento do recebimento do ofício
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, encaminhado pelo juízo da execução e, para outros,
significa o momento do recebimento da requisição de pagamento encaminhada pelo
Presidente do Tribunal de Justiça ao ente público devedor.
A Resolução n. 115 de 2010 do CNJ é enfática ao afirmar em seu art. 4º que:
“considera-se como momento de apresentação do precatório o do recebimento do ofício
perante o Tribunal ao qual se vincula o juízo da execução”.643 Traduzindo, para o órgão, o
momento da apresentação do precatório corresponde ao da chegada do ofício requisitório,
expedido pelo Juiz, no Tribunal de Justiça.
Por uma questão lógica, diverso do CNJ, o posicionamento deste trabalho é de
que o momento considerado como “apresentação do precatório” deve corresponder ao da
Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak.
Op. cit., p. 144 e ss.
641
Atualmente, há uma discussão pendente de julgamento no STF sobre o índice de correção monetária dos
precatórios ainda não lançados, se deve ser aplica a Taxa Referencial vinculada à caderneta de poupança ou o
IPCA-E. Em virtude do julgamento das ADI n. 4.357 e 4.425, inúmeros Tribunais de Justiça brasileiros
vinham aplicando o IPCA-E para corrigir precatórios ao tempo em que não tinham sido lançados. A conduta
era coerente com a manifestação do STF quando declarou inconstitucional o §12º do art. 100 da Constituição
e, por extensão, o art. 5º da Lei n. 11.960 de 2009, sob o argumento de violação ao direito fundamental de
propriedade e ao princípio da isonomia.
642
“A administração das contas significa que ao Presidente do respectivo tribunal incumbe zelar por sua
higidez financeira, evitar que haja aplicações financeiras, emitir cheques para pagamento dos precatórios,
determinar sequestro de recursos, quando for o caso, determinar o pagamento do 1/12 por parte dos entes
federativos e entidades das administrações direta e indireta, exigir o pagamento de juros por força de depósito
etc.” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2015, p. 941).
643
Art. 4º da Resolução n. 115 do CNJ.
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cientificação expressa do ente público pelo Presidente do Tribunal de Justiça a respeito do
dever de inclusão, no orçamento do exercício seguinte, de verba destinada ao pagamento
do precatório. Não se pode concordar, porque ilógico, com quem entenda que a obrigação
da Fazenda Pública de inclusão do precatório no orçamento deva nascer antes de sua
ciência. Isto é, que deva se dar a partir do encaminhamento do pedido de requisição, pelo
juízo da execução, ao Presidente do Tribunal de Justiça.
Comenta-se isso porque o constituinte disciplinou no parágrafo quinto do art. 100
da Constituição que deverão ser pagos até o final do exercício seguinte os precatórios
apresentados até o dia 1º de julho de cada ano. Regularmente, o prazo máximo de
adimplemento dos precatórios não deve passar de 18 meses. Entretanto, se a apresentação
ocorrer após 1º de julho, a obrigação da Fazenda Pública de promover o destaque
orçamentário do precatório se estende em um ano e meio, perfazendo um prazo total de 30
meses.
Perceba-se a injustiça que pode ser causada pela posição adotada pelo CNJ: nos
termos do art. 35, parágrafo segundo, inciso III, do ADCT, o Poder Executivo tem até
quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro para encaminhar o projeto de
Lei Orçamentária Anual (LOA) para o Poder Legislativo, a fim de que seja aprovado e
devolvido em, no máximo, dezembro. Portanto, o fechamento do projeto da LOA,
contendo a fixação de despesa com precatório, deve ocorrer até o dia 31 de agosto. Se,
eventualmente, por qualquer motivo, embora recebido com antecedência e considerado
apresentado antes de 1º de julho, o Tribunal de Justiça atrasar no encaminhamento do
precatório para o ente público condenado, fazendo-o depois do prazo de envio do projeto
da LOA para o Legislativo, estará criada uma anomalia jurídica. Para efeitos legais, o
precatório será considerado apresentado e deverá ser incluído no orçamento do exercício
seguinte, sob pena de sequestro das contas públicas. Todavia, a inclusão será dificultada ou
mesmo impossibilitada pelo decurso do prazo de elaboração e encaminhamento do projeto
da LOA pelo Executivo ao Legislativo.
Um cenário prejudicial para o credor (que poderá ter atrasada a inclusão do seu
crédito no orçamento), para o ente público (que poderá ter as contas públicas sequestradas
por uma desorganização causada por terceiros), para o Chefe do Poder Executivo (que
correrá o risco de responder por crime de responsabilidade e por ato de improbidade
administrativa) e para o Presidente do Tribunal de Justiça (que estará sujeito a responder
por crime de responsabilidade).
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Ademais, é importante conhecer o sentido da expressão “apresentação do
precatório” para saber o lugar correto de cada credor na ordem cronológica de liquidação.
Isto porque, como se verá abaixo, “embora haja a existência de três ordens cronológicas
distintas para pagamento dos credores da Fazenda Pública, não é possível, tendo em vista
as preferências entre elas, que sejam pagos credores sem preferência antes de outros de
uma fila preferencial com precatório apresentado no mesmo dia daqueles”.644
A Constituição disciplina, atualmente, três ordens ou filas entre os credores:
superpreferencial, preferencial e comum.
A primeira fila, chamada de “superpreferencial”, tem previsão no parágrafo
segundo do art. 100 da Constituição e estabelece que todo sujeito detentor de um crédito de
natureza alimentícia, por sucessão ou caráter originário, que tiver 60 anos ou for portador
de doença grave ou de alguma deficiência definidas em Lei,645 receberá antes de todos os
demais credores, até o valor-limite de cinco vezes o montante de RPV fixado pelo ente.646
A segunda ordem é a “preferencial” e está prevista no parágrafo primeiro do art.
100 da Constituição, segundo o qual, terão preferência sobre os credores comuns aqueles
que forem titulares de um crédito de natureza alimentícia, isto é, decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil. A fila
preferencial, portanto, está abaixo da superpreferencial e acima da comum.
Por fim, a terceira e última ordem de créditos é a dita “comum”. Por exclusão, ela
representa todos aqueles outros créditos sem preferência, cuja natureza não seja
alimentar.647
Tendo isso em mente, a dinâmica de pagamento de precatórios pela ordem
cronológica deveria ser a seguinte: todos os créditos apresentados numa mesma data
seriam catalogados e agrupados nas filas respectivas em superpreferenciais, preferenciais e
comuns, para serem pagos em sequência.
Contudo, de acordo com o art. 102 do ADCT,648 a organização da ordem
cronológica de apresentação consiste no pagamento dos créditos preferenciais apresentados
644

RODRIGUES, Marco Antonio. Op. cit., p. 156.
Leis n. 9.784 de 1999 e n. 13.146 de 2015 e art. 13 da Resolução n. 115 de 2010 do CNJ.
646
Em caso de omissão na previsão legislativa, os valores-base serão os previstos pela Constituição para os
RPVs. Além disso, em exceção à proibição do §8º do art. 100, os valores que excederem cinco vezes o limite
de RPV serão fracionados e precatórios complementares serão lançados segundo a ordem cronológica
comum. Cf.: art. 15 da Resolução n. 115 do CNJ, onde se lê: “os precatórios liquidados parcialmente,
relativos a créditos de idosos ou portadores de doença grave, manterão a posição original na ordem
cronológica de pagamento.”
647
Ilustração comum são as dívidas decorrentes de desapropriações.
645
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no mesmo ano e dos superpreferenciais de todos os anos.649 Dito de outro modo, pela
Constituição, existem três filas, resultando na obrigação de quitação dos superpreferenciais
de todos os anos para que os preferenciais mais antigos possam ser pagos, até se chegar aos
créditos comuns.650 A razão estaria na situação especial e convalescente do credor (idoso,
portador de doença grave ou deficiente).651
Para ficar claro, raciocine-se hipoteticamente: no exercício financeiro de 2016
havia três créditos em precatórios para serem adimplidos, cada qual pertencente a um dos
três grupos vistos acima. E nos exercícios de 2017 e 2018 o cenário se repetiu. Por
questões financeiras, contudo, nenhum crédito foi pago, mas em 2019 as contas voltaram
ao normal e os pagamentos foram retomados. Pela interpretação mais adequada, os
pagamentos deveriam

iniciar pelos créditos superpreferenciais, passando pelos

preferenciais até se chegar aos comuns, todos de 2016, para então haver o pagamento do
superpreferencial de 2017, quando seriam quitados os preferências e os comuns também de
2017, para somente se passar a pagar o superpreferencial de 2018.
Infelizmente não é assim que compreendeu o legislador constituinte. Da leitura do
referido art. 102 do ADCT, o funcionamento real da ordem cronológica leva em
consideração, primeiro, a quitação de todos os créditos superpreferenciais para então se
começar a pagar o preferencial do ano mais velho até o crédito comum de mesma época.
Com base no exemplo acima, primeiro devem ser quitados os créditos superpreferenciais
de 2016, 2017 e 2018 para se começar a pagar os preferenciais e os comuns de 2016.
Tal linha interpretativa, embora, como dito, respaldada na necessidade vital do
credor, revela o absurdo de jamais o crédito comum ser pago. Por uma série de fatores. A
principal e mais óbvia delas é que a população brasileira enfrenta uma onda crescente de
envelhecimento, responsável por tornar parcela significativa dos credores de verbas
alimentares detentores de um direito superpreferencial (maiores de 60 anos). A situação
ficou ainda mais complexa com a inclusão da expressão “originários ou por sucessão
648

Regra aperfeiçoada do antigo §6º do art. 97 do ADCT.
“Art. 102. Enquanto viger o regime especial previsto nesta Emenda Constitucional, pelo menos 50%
(cinquenta por cento) dos recursos que, nos termos do art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, forem destinados ao pagamento dos precatórios em mora serão utilizados no pagamento
segundo a ordem cronológica de apresentação, respeitadas as preferências dos créditos alimentares, e, nessas,
as relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência, nos termos do § 2º do art. 100 da Constituição
Federal, sobre todos os demais créditos de todos os anos.”
650
Este é o entendimento das Súmulas n. 144 do STJ e n. 655 do STF, segundo as quais os créditos de
natureza alimentícia são desvinculados da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa.
651
Art. 14 da Resolução n. 115 de 2010 do CNJ: “em caso de insuficiência de recursos para atendimento à
totalidade dos pedidos de preferência, dar-se-á preferência aos portadores de doenças graves sobre os idosos
em geral, e destes sobre os créditos de natureza alimentícia, e, em cada classe de preferência, à ordem
cronológica de apresentação do precatório”.
649
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hereditária”, no parágrafo segundo do art. 100, pela EC n. 94 de 2016. Pela nova regra, os
credores sucessores também farão jus ao direito garantido pelo parágrafo segundo do art.
100 da Constituição.
Uma solução viável é o ajuste do ADCT para se determinar o pagamento da
ordem cronológica estritamente segundo a antiguidade do crédito relativo a um período
determinado, ainda que mantida a hierarquia entre os débitos. Retornando à ilustração
acima, os precatórios comuns de 2016 deveriam ser pagos antes dos superpreferenciais de
2017.
Caso assim não se entenda, propõe-se a criação de uma conta específica para os
credores superpreferenciais, nos moldes do que fez o legislador com os acordos diretos,
destacando e individualizando o crédito para não prejudicar o credor não preferencial.
O que não se admite é que, diante da situação crítica de inadimplemento, em
defesa da isonomia, elimine-se completamente a esperança do credor comum de
recebimento do seu crédito.
Para concluir, último item a se destacar é o do meio executivo de obrigação de
pagamento disposto nas mãos do Poder Judiciário. Há dois instrumentos de coerção
judicial para obrigar o ente público a honrar com suas dívidas: sequestro de recursos
financeiros (art. 100, parágrafo sexto) e intervenção federal (art. 34, inciso VI).652
A possibilidade de sequestro de recursos financeiros surge quando houver o
preterimento do direito de preferência ou a não inclusão orçamentária do valor necessário
para a quitação do débito.653 Já a intervenção federal exige como causa o descumprimento
de uma decisão judicial que, na situação dos precatórios, ocorrerá com o não pagamento no
prazo constitucional.
Sobre o sequestro, há uma falha terminológica em sua adoção. Nos termos da
doutrina processual civil, “sequestro é uma medida cautelar que procura assegurar
execução de entrega de coisa diferente de dinheiro. De outro lado, a medida cautelar que
busca assegurar execução de dinheiro é o arresto”.654 Assim, sendo o sequestro de recursos

652

Interessante estudo quantitativo sobre a ratio das decisões do STF relacionadas às medidas coercitivas
contra a Fazenda Pública foi feito por Natalia Pires de Vasconcelos. Cf.: VASCONCELOS, Natalia Pires de.
Judiciário e orçamento público: considerações sobre o impacto orçamentário de decisões judiciais.
Dissertação (Mestrado em Direito). 2014. 167 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 102 e ss.
653
Englobando tanto os precatórios quanto os RPVs, ou seja, “o não pagamento de requisição de pequeno
valor no prazo legal também acarreta o sequestro de verbas para a sua satisfação”. (RODRIGUES, Marco
Antonio. Op. cit., p. 152).
654
Ibidem, p. 150.
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públicos medida executiva voltada a transferir compulsoriamente dinheiro público para a
conta privada dos credores, correto seria que fosse chamado de arresto.655
A EC n. 94 de 2016 previu no art. 103 do ADCT que, exceto para os casos de não
liberação tempestiva dos recursos, enquanto estiver filiado ao regime especial de
pagamento parcelado disposto no art. 101 do ADCT, nenhum ente federativo, tampouco
suas autarquias e fundações, poderão ter suas contas bloqueadas, com valores financeiros
apreendidos.
Via de regra, o sequestro não se opera de ofício. Depende, pois, de requerimento
do credor prejudicado. Quem o autoriza é o Presidente do Tribunal de Justiça. Contudo,
segundo o art. 104 do ADCT, na hipótese exclusiva de não liberação tempestiva de
recursos para os precatórios, pode o Presidente do Tribunal determinar, de ofício, o
sequestro das contas do ente inadimplente, até o limite do valor não liberado.
Cumulativamente, o deferimento do sequestro importará: a) na responsabilização
do Chefe do Poder Executivo devedor por ato de improbidade administrativa e crime de
responsabilidade fiscal; b) na retenção dos recursos referentes aos repasses ao Fundo de
Participação dos Estados e do Distrito Federal e ao Fundo de Participação dos Municípios;
c) na proibição do ente devedor contrair empréstimos internos e externos.656
A intervenção federal, por outro lado, é objeto de grande controvérsia
jurisprudencial. Sobretudo no âmbito do STF. Embora a Constituição seja clara ao prevê-la
na hipótese de descumprimento de ordem judicial, especificamente em relação às dívidas
judiciais, o Supremo Tribunal tem flexibilizado o uso de tal medida coercitiva.657 Para a
Corte:
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“Tal arresto, contudo, não ostenta a natureza de medida cautelar, consistindo numa medida satisfativa, de
natureza executiva, destinada a entregar a quantia apreendida ao credor preterido em sua preferência.”
(CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em juízo. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p.
373).
656
A exceção fica por conta dos fins previstos no § 2º do art. 101 do ADCT.
657
Exige-se razoabilidade e proporcionalidade no uso da intervenção: “todos sabemos que não cabe sequestro
contra essa inadimplência (a não ser em caso de inobservância da ordem cronológica de pagamento), nem
cabe a alternativa de decretar a intervenção federal nos Estados, ou estadual nos Municípios, para obrigá-los
a pagar seus débitos. É farta a jurisprudência do STF a respeito (v.g., há dez anos, a IF 300/SP, Min. Gilmar
Mendes, DJ 14.11.2003; e, mais recentemente, a IFAg. Rg. 4.640/RS, Min. Cezar Peluso, DJe de 25.04.2012,
em que se considerou suficiente para afastar o pedido de intervenção a alegação do Estado de que não
dispunha de recursos financeiros para pagar precatórios). Na prática, portanto, as sentenças judiciais, pelo
regime originalmente previsto no art. 100 da CF/1988, somente são cumpridas se e quando aprouver à
Fazenda Pública. São, portanto, obrigações sem prazo e sem sanção. Isso, sim, é atentatório ao direito
subjetivo dos credores e à autoridade das decisões do Poder Judiciário.” (BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357-DF. Rel. Min. Ayres Britto. Rel. Min. para acórdão
Luiz Fux. j. 14 mar. 2013, DJe-188 26 set. 2014, p. 215).
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A alegação de falta de recursos, conquanto parecesse não ser motivo suficiente
para afastar a intervenção, passou a ser tida como justificativa plausível, a
impedir o decreto interventivo. Diante da ausência de configuração de dolo ou de
atuação deliberada do administrador público, a simples falta de recursos para
satisfação do precatório é tida como justificativa aceitável para afastar a medida
extrema da intervenção, com aplicação do princípio da proporcionalidade.658

Perceptível, portanto, que, independentemente de estarem previstos na
Constituição instrumentos executivos de coerção visando o pagamento de precatório, há
quase nenhum enforcement jurídico, do próprio STF, direcionado para as suas
concretizações. Sobretudo para obrigar que as ordens do Judiciário sejam adequadamente
valoradas e cumpridas com seriedade pelo Poder Executivo.659
3.2

Precatório e dívida pública660: apontamentos críticos à luz das prerrogativas
processuais da Fazenda Pública
Dados levantados pelo CNJ em 2014 revelavam, já naquele ano, um total de R$

100 bilhões de reais em dívida de precatórios no Brasil.661 Os maiores devedores eram – e
continuam sendo – o Município e o Estado de São Paulo, cujo valor inadimplido
corresponde a 50% de todo o montante devido pelos entes federativos brasileiros. Na
sequência, vem o Estado do Paraná, seguido pelo Rio Grande do Sul e por Minas Gerais.
658

Ibidem, p. 272; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. cit., p. 375.
A doutrina fala em “ausência de impositividade” no pagamento das dívidas judiciais. (MOREIRA, Egon
Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak.
Op. cit., p. 153). Em tons críticos, Marçal Justen Filho e Carlos Valder do Nascimento se posicionam
afirmando: “é óbvio que a ausência de obrigatoriedade no cumprimento de uma decisão judicial, que
reconheceu o dever de o Estado adotar certa conduta, equivale à ausência de submissão do Estado de Direito.
Em tal situação, a decisão jurisdicional apresentaria um mero cunho de conselho ou de pedido ao órgão
estatal destinatário. Ou seja, a função jurisdicional compreende não apenas a competência para reconhecer e
dirimir os litígios, mas de modo inafastável, também o poder para impor compulsoriamente as medidas
destinadas a transformar a decisão adotada em solução concreta e efetiva no mundo dos fatos. Para utilizar a
terminologia e os conceitos próprios do âmbito processual, a jurisdição abrange a função de conhecimento e
também e função de execução. Não há Estado de Direito quando o Estado se submete apenas à competência
cognitiva, mas não à competência executória da jurisdição”. (JUSTEN FILHO, Marçal; NASCIMENTO,
Carlos Valder do. Op. cit., p. 73 e 74).
660
Conforme ensina Eurípedes Gomes Faim Filho, os precatórios estão inseridos na dívida pública
consolidada, compreendida, amplamente, como o montante total das obrigações financeiras de uma
determinada entidade administrativa (art. 30, §7º, da Lei de Responsabilidade Fiscal). (FAIM FILHO,
Eurípedes Gomes. Op. cit., p. 184 e ss.). Em tons críticos à manobra legislativa da Resolução n. 40 de 2001
do Senado Federal, que regulamentou o art. 30, §7º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ampliando a
capacidade de endividamento dos entes ao dizer que a limitação imposta pela Lei Fiscal, quanto às dívidas de
precatórios, passaria a valer somente após a sua vigência, cf.: SCAFF, Fernando Facury; ANDRADE, Cesar
Augusto Seijas de. A dívida pública com precatórios após 10 anos da LRF. In: ____________; CONTI, José
Maurício. Lei de Responsabilidade Fiscal. 10 anos de vigência. Questões atuais. Florianópolis: Conceito
Editorial, 2010.
661
https://www.conjur.com.br/dl/preatorios-cnj.pdf. Acesso em 22 de janeiro de 2019. Para uma melhor
compreensão estatística, cf.: VASCONCELOS, Natalia Pires de. Op. cit., p. 108.
659
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Somadas as dívidas destes entes, o resultado atingido é equivalente a pouco mais de 72
bilhões de reais.662 Ou seja, no Brasil, apenas cinco unidades federativas acumulam
inacreditáveis 72% do total de dívidas em precatórios.663
Alguns fatores contribuem para esse cenário caótico: a) a alegada ausência de
receita suficiente para cobrir as despesas não programadas com precatórios – em outras
palavras, o engodo da finitude do orçamento comparado com a infinitude de novas
demandas judiciais ensejadoras de incontáveis novas condenações da Fazenda Pública664;
b) um sistema jurídico extremamente paternalista com o Estado-devedor e maquiavélico
com os direitos do cidadão-credor665; e c) o fomento de uma cultura desenfreada de
litigância no ambiente público, com certo desprezo aos métodos extrajudiciais de solução
de conflitos.
Interessa para este tópico comentar os dois primeiros fatores, que são o problema
da suposta ausência de capacidade econômico-financeira dos entes públicos de quitar toda
a dívida de precatórios, sem o prejuízo do serviço público e do funcionamento da máquina
administrativa, e o favorecimento jurídico-processual do Estado-devedor em detrimento do
cidadão-credor.666
A reflexão proposta partirá da seguinte indagação: o inadimplemento dos
precatórios tem como causa a escassez de recurso financeiro dos entes ou reflete mais uma
conveniência política fomentada pela densa carga de privilégios processuais da Fazenda
Pública?
Para começar, deve-se reconhecer que o orçamento público brasileiro tem como
premissa a incerteza da receita e a certeza da despesa. De fato, quando o gestor público

662

A projeção atual é que o valor da dívida seja consideravelmente maior. Prova disto é que, à época do
levantamento de dados pelo CNJ, o Estado do Rio Grande do Sul devia pouco mais de R$ 7 bilhões. Hoje, a
estimativa é que o ente gaúcho deva por volta de 15 bilhões de reais em precatórios. Os valores, comparados
com 2014, mais do que dobraram. Cf.: https://gauchazh.clicrbs.com.br/politica/noticia/2018/11/divida-do-rscom-precatorios-soma-r-151-bilhoes-cjoxlt63v0gku01rxs7zuer99.html. Acesso em 22 de janeiro de 2019.
663
A perplexidade atingiu o Ministro Luiz Fux: “diante de números tão escandalosos, deve-se questionar se
realmente o Brasil é um Estado Democrático de Direito. Um país em que a autoridade pública não se dobra
aos ditames da lei – nem mesmo quando determinadas por sentença judicial – não se pode dizer
verdadeiramente democrático”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.357-DF. Op. cit., p. 120, 121 e 122).
664
Números apurados pelo CNJ demonstram que o Poder Público é o maior litigante do Brasil, figurando
como parte em mais da metade de todas as ações judiciais em trâmite no Judiciário brasileiro. Disponível em
http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf. Acesso em 24 de
janeiro de 2019.
665
LOCKMANN, Ana Paula Pellegrina. Op. cit., p. 48.
666
Comportamento desconforme com a doutrina, cuja teoria defende que: “a satisfação dos créditos contra a
Fazenda Pública se insere no sistema de garantias e direitos individuais, e, portanto, é indispensável que a
atividade jurisdicional seja efetiva para que se cumpra a finalidade última do processo que é a declaração dos
direitos e a sua concretização”. (GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 109).
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programa as finanças, a convicção está na despesa. Quanto entrará de receita, se suficiente
ou não para cobrir os gastos, é algo que será administrado ao longo do exercício
financeiro.667
Isto tudo para dizer que os precatórios, via de regra, não fazem parte da
programação política dos governos.668 O orçamento dedica parcela significante de sua
estrutura somente para o custeio dos gastos vinculados e das despesas obrigatórias. O que
sobra para aplicação discricionária acaba sendo usado para a implementação do programa
de governo. Neste enredo, os precatórios acabam se tornando um inconveniente. Primeiro
porque são indefinidos quanto à quantidade: até o dia 1º de julho de cada ano uma série
indeterminada de ofícios requisitórios é apresentada ao Tribunal de Justiça, ao mesmo
tempo em que centenas de milhares de novas ações judiciais se iniciam para um dia
desaguar em novos precatórios. Segundo porque o leque de prioridades de um governo é
imenso, a ponto de justificar, para alguns, o escanteamento da obrigação de pagamento do
precatório.669
A situação financeira calamitosa de certos entes públicos levou a jurisprudência
do STF a aplicar os fundamentos da análise econômica do direito670, para sopesar com
razoabilidade e proporcionalidade medidas interventivas motivadas pelo não pagamento do
precatório.671 A ratio das decisões denegatórias gira em torno da utilidade da intervenção
federal, ou mesmo do sequestro das contas públicas, a partir da completa insuficiência
econômico-financeira do ente devedor. Questiona-se: de que vale a determinação da
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MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 22 e 23.
668
“E, além disso, o processo político majoritário não ajuda, porque ninguém imaginará o sujeito, no último
comício da sua campanha à reeleição, dizer: e ainda quero esclarecer à população que quitei todos os
precatórios. Isso não tem nenhuma relevância do ponto de vista da política majoritária.” (BRASIL. Supremo
Tribunal Federal. Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425-DF. Rel. Min.
Luiz Fux. j. 25 mar. 2015, DJe-152 04 ago. 2014, p. 26).
669
AGOTTANI, Diogo Zelak. Dívida pública e precatórios: a evolução do débito e os regimes especiais de
pagamentos. Dissertação (Mestrado em Direito). 2018. 188 f. Setor de Ciências Jurídicas da Universidade
Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, p. 168. Há quem possa imaginar que o
momento atual está menos calamitoso em razão da obrigação constitucional de vinculação de um percentual
da Receita Corrente Líquida dos entes públicos para o pagamento dos precatórios. E é verdade. Desde a EC
n. 62 de 2009, os entes são obrigados a pagar um mínimo mensal para os precatórios. O que significa que o
antigo cenário de completo descaso não existe mais. O que acontece hoje é a falta de esforço do gestor
público em comprometer sua receita com o pagamento de precatório, para além do mínimo necessário
exigido na Constituição. Não se deixa mais de pagar precatório mensalmente, mas também não se esforça em
nada para acelerar o prazo de quitação da dívida pública.
670
FLORENZANO, Vicenzo Demetrio. A Emenda Constitucional n. 30, de 13.09.2000, sob a perspectiva da
análise econômica do Direito. In: VAZ, Orlando (org). Precatórios: problemas e soluções. Belo Horizonte:
Del Rey, 2005, p. 222.
671
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Intervenção Federal n. 2.915-SP. Rel. Min. Marco Aurélio. j. 03
fev. 2003, Dj em 28 nov. 2003.
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intervenção ou o bloqueio das contas se o gestor público não tiver recurso outro para
honrar com suas obrigações primárias? Pondera-se, então, que a quitação integral da dívida
pública com precatório seria uma medida irracional e absolutamente prejudicial para a
coletividade na medida em que provocaria a estagnação da máquina pública com o
deslocamento das receitas para uma única despesa.672
Apesar de se concordar parcialmente com o entendimento acima, discorda-se do
tratamento superficial muitas vezes concedido a ele. O julgamento de um pedido de
intervenção federal não pode se limitar a um argumento retórico de escassez econômicofinanceira. Elementos contábeis e financeiros devem servir de evidência concreta da
impossibilidade do gestor público pagar os precatórios sem comprometer os serviços
públicos essenciais. E quem deve ir atrás desta prova é o próprio Tribunal julgador, não se
contentando com o drama argumentativo do ente devedor.
Dito de outra maneira: as decisões jurisprudenciais precisam de maior empirismo
para avaliar, concretamente, se o discurso de insuficiência econômico-financeira é
verdadeiro ou não. Somente as teorias emprestadas da análise econômica do direito não
servem para coibir o gestor mal-intencionado de se valer do sistema processual brasileiro
para inadimplir os precatórios.673
Afirma-se isto porque, não raras às vezes, encontram-se gestores públicos
descompromissados os quais, ao invés de usar o orçamento para o custeio de necessidades
basilares da Administração Pública, preferem gastos que oportunizarão maior popularidade
ao governo.674 Nestas situações, há dinheiro para o pagamento de precatório. O que não há
é interesse político para a sua quitação.675
672

“Não podemos esquecer que estamos diante de entes federativos que, além de já se encontrarem em estado
de inadimplência, não dispõem de recursos orçamentários suficientes para o pagamento desses débitos, em
razão da acumulação dessas dívidas ao longo dos anos. Com efeito, não dá para analisar o problema dos
precatórios sem um olhar atento à difícil realidade de que vários Estados e Municípios não têm orçamento
suficiente para pagar as dívidas decorrentes de precatórios. Como se verifica das justificativas da proposta da
emenda constitucional: Seria desejável que os orçamentos dos estados e municípios permitissem o
pagamento imediato das dívidas de precatórios. A realidade, entretanto, é bem diferente. A situação de
muitos estados e municípios em relação ao endividamento de precatórios é bastante delicada. No Estado do
Espírito Santo, por exemplo, o saldo de precatórios em atraso alcançou em 2007 a marca de R$ 7 bilhões, o
que representa mais que o valor de toda a receita anual do estado. Em outros entes a situação é semelhante.
No município de São Paulo o saldo atual de precatórios é de R$ 11,2 bilhões, montante equivalente a 40% da
receita anual do município.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade
n. 4.357-DF. Op. cit., p. 166).
673
OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. cit., p. 936.
674
“(...) ao realizar a alocação das verbas públicas, entendemos que o administrador deixa de priorizar o
pagamento dos débitos judiciais por constituir destinação pouco visível de recursos, cujos benefícios
dificilmente serão conhecidos e compreendidos pelo eleitor, não trazendo ao governante acréscimo de votos
ou de apoio político.” (AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 169). Isto sem contar o prejuízo dos recursos
públicos desviados, objetos, portanto, de corrupção. Daí não ser exagerado dizer que: “a rigor, o atual sistema
brasileiro de precatórios requisitórios acabou por frustrar a promessa do constituinte de 1934. Mais do que
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De acordo com Bernardo Strobel Guimarães, “o sistema de precatórios tem
servido como um elemento de estímulo para que o Estado adote posturas que
desprestigiam interesses patrimoniais dos particulares, impondo-lhes a via do precatório
para tutelar seus direitos”.676
A prova está no fato de que no próprio STF há quem compreenda que o problema
dos precatórios diga respeito ao mau gerenciamento das contas públicas e à ausência de
interesse político do gestor em promover o pagamento acelerado da dívida pública
judicial.677 O Ex-Ministro Ayres Britto foi o grande crítico neste sentido. No voto
proferido na ADI n. 4.357, para fundamentar a inconstitucionalidade da EC n. 62 de 2009,
o então Ministro apresentou dados dos últimos dez anos que colocam em xeque a
legitimidade do argumento protecionista dos bens da Fazenda devedora.
Conforme comprovou o Ex-Magistrado, não falta dinheiro para o pagamento de
precatórios, mas compromisso dos governantes quanto ao cumprimento das decisões

isso: as Fazendas Públicas descobriram que o regime de precatórios pode ser destinado a sacramentar e
perpetuar a inadimplência estatal, sem qualquer sanção”. (MOREIRA, Egon Bockmann;
GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p.
42 e 43).
675
“Os recursos existem sim. Estão apenas sendo mal administrados por governantes inescrupulosos que,
pela sua omissão, negam a essência do Estado de Direito há pelo menos duas décadas no Brasil.” (BRASIL.
Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357-DF. Op. cit., p. 122 e 123). No
mesmo sentido: “repugna ao bom senso e à moral a banalização da exceção por motivo tão pouco
dignificante, pois a grave situação de inadimplência foi conscientemente provocada pelos próprios
governantes. A nova moratória, que equivale a quase um perdão, estimulará, certamente, seguidas concessões
e a certeza de que as dívidas públicas não devem ser honradas. O panorama sempre sombrio e catastrófico
apresentado todas as vezes que se quer exigir o cumprimento das obrigações do Estado, e a condescendência
de todos nós, que permitimos a suplantação de inafastáveis princípios de direito em nome de interesses
mesquinhos e sazonais, garantirão a perpetuidade da imoralidade na Administração Pública”. (OLIVEIRA,
Regis Fernandes de. Op. cit., p. 916). Por fim: “(...) o acúmulo da dívida com precatórios não decorre do
volume das condenações judiciais, nem da falta de recursos dos entes ou de meios de financiamento, mas da
escolha racional do administrador público. O sistema não é ineficiente por falta de dinheiro, mas sim porque
o administrador escolhe o que seja, deliberadamente optando por não realizar o pagamento dos precatórios”.
(AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 167 e 168).
676
GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Por uma Administração responsável ou da inviabilidade de a atuação
administrativa impor ao particular o regime de precatórios. In: ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de;
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; MIGUEL, Luiz Felipe Hadlich; SCHIRATO, Vitor Rhein. Direito
público em evolução: estudos em homenagem à professora Odete Medauar. Belo Horizonte: Fórum, 2013,
p. 207.
677
O Ministro Gilmar Mendes chamou este entendimento de “discurso balofo”. Para ele: “se o Estado, por
acaso, decidisse, de forma insana, pagar de uma vez todas os precatórios, ele fecharia para balanço. Não se
trata, portanto, desse discurso balofo de: “ah, falta vontade política”. Não é nada disso de que se cuida. Aqui,
há limites. O Estado pode sofrer intervenção por conta de não investir vinte e cinco por cento na educação, de
não investir tanto na saúde, problemas sérios com o endividamento, inclusive para com a União, com a
retenção. Em suma, o que remanesce para investimento – isso é um discurso de todo dia – é peanuts. É disso
que se cuida. É nesse universo que se está discutindo o pagamento de precatório, é dentro de um discurso de
possibilidades e não discurso voluntarista”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.357-DF. Op. cit., p. 272).
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judiciais.678 A evidência de sua conclusão adveio dos seguintes resultados: a) em 2007, o
Distrito Federal despendeu R$ 1,7 milhões em precatórios e R$ 103,8 milhões em
publicidade e propaganda. Já em 2008 essas despesas foram de R$ 6,57 milhões em
precatórios e de R$ 152,8 milhões em publicidade e propaganda; b) a dívida pública
judicial do Rio Grande do Sul é de R$ 1,6 bilhões, em valores aproximados. Contudo, seus
gastos com precatórios em 2009 foram de R$ 38,6 milhões, embora suas despesas com
publicidade e propaganda alcançaram montante superior a R$ 55 milhões.679
Citando ainda outros entes federativos que não pagavam precatórios, na época, há
mais de dez anos, apesar de terem Receita Corrente Líquida anual na casa dos bilhões,
Ayres Britto concluiu: “o cenário de colapso financeiro do Estado não parece verdadeiro,
ao menos na extensão em que se alardeia. O pagamento de precatórios não se contrapõe, de
forma inconciliável, à prestação de serviços públicos”.680
Na oportunidade do mesmo julgamento da ADI n. 4.357, o Ministro Luiz Fux
afirmou:
E não se diga que o problema não será resolvido porque não existem recursos
disponíveis. A EC nº 62/09 teve o mérito de escancarar a realidade do (falso)
drama dos precatórios no Brasil: os recursos para pagamento, de fato, existem.
Tanto existem que, na semana passada, as Fazendas devedoras percorreram os
gabinetes dos Ministros desta Corte com o objetivo de revelar que, após a EC nº
62/09, teria ocorrido um aumento do volume de pagamento de precatórios. Ora,
Emenda Constitucional não cria dinheiro. Se após a EC nº 62/09 o volume de
pagamentos aumentou, sinal é que a crônica recalcitrância das entidades públicas
no pagamento de suas obrigações, longe de decorrer de uma pretensa escassez de
recursos, têm raízes, isto sim, em uma vexatória escassez de vontade política de
cumprir a ordem judicial.681

Indo de encontro ao entendimento de parcela do STF, José Maurício Conti aborda
o desperdício de dinheiro público destacando a questão da baixa quantidade de
profissionais capacitados para tratar de gestão de recursos dentro da Administração
Pública. Segundo ele, uma gestão pública ineficiente “leva a um enorme desperdício de
dinheiro. E não há que se falar desvios decorrentes de corrupção, apropriações indevidas e
outros atos ilícitos. Uma lastimável perda de dinheiro que decorre pura e simplesmente de
um fator: má administração”.682 O autor procurou descontruir a simplória tese de
orçamento deficitário ou de calamidade financeira dos entes públicos brasileiros,
678

Ibidem, p. 31.
Ibidem, p. 31 e 32.
680
Ibidem, p. 32.
681
Ibidem, p. 122 e 123.
682
CONTI, José Maurício. Não falta dinheiro à Administração Pública, falta gestão. In: _____________.
Levando o Direito Financeiro a sério. A luta continua. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2018, p. 226.
679
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transferindo a discussão para o campo da precária formação dos agentes públicos em
gestão pública: “é de todo evidente que de nada adianta arrecadar mais se, na hora de
gastar, os recursos são mal aplicados e não chegam ao seu destino. Já passou a hora de se
voltarem os esforços, a energia e as preocupações para a despesa pública, e não para a
receita”.683
Pode-se perceber, portanto, que o argumento da falta de recursos, quando olhado
mais a fundo, desnuda uma posição de conveniência e conforto do gestor público em usar a
impenhorabilidade do bem público para justificar a manutenção do inadimplemento da
dívida pública em precatórios.
Na pesquisa trazida pelo STF denota-se uma clara vontade política de direcionar
os gastos para a publicidade institucional, em detrimento do pagamento da dívida pública
judicial. Mas por que isto acontece? A razão está na convicção do gestor público de que os
bens e os recursos da Fazenda Pública não serão contristados pelo Poder Judiciário. A
consequência é o fomento de um gestor público desinteressado com o adimplemento das
dívidas judicias. Isto se confirma quando se vê que as medidas coercitivas havidas na
Constituição – sequestro e intervenção – não possuem enforcement para coibir o devedor a
agir de maneira responsável.684
Sob a proteção da norma processual brasileira, o gestor fica desobrigado quanto
aos resultados da função pública e quanto à eficiência dos gastos públicos. Mesmo sabendo
que em longo prazo o não pagamento dos precatórios trará muito mais prejuízo financeiro
para o ente público e para a coletividade685, prefere-se o inadimplemento porque, no
máximo, em oito anos, um novo representante assumirá a chefia do Poder Executivo e o
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Idem.
André Almeida Garcia chama a teoria da impenhorabilidade absoluta dos bens públicos de “fóssil
medieval” e de “calcanhar de Aquiles” do princípio do controle judicial da Administração Pública. Cf.:
GARCIA, André Almeida. Repensando o processo contra o Poder Público. Tese (Doutorado em Direito).
2014. 170 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, p.
115 e 116.
685
Toma-se como própria a observação de José Maurício Conti: “num encontro inusitado entre o Direito
Financeiro e a Filosofia do Direito, somos levados a nos questionar se devemos alguma coisa (e por que
devemos) às gerações futuras e como o endividamento hoje pode ter impacto na economia do amanhã.
Somos “usufrutuários” de um país que pertence, de fato, aos brasileiros do futuro? Assim, falar de dívida
pública é também falar de sustentabilidade do Estado, no escopo do exercício da sua atividade financeira”.
(CONTI, José Maurício. Devo, não nego: o Direito Financeiro e o Dilema da dívida pública. In:
_____________. Levando o Direito Financeiro a sério. A luta continua. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2018,
p. 387).
684
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imbróglio será passado adiante.686 Em suma: pensa-se simplesmente no agora, sem se
projetar os impactos futuros de uma ação mal planejada.
A dívida pública está da forma lamentável que se encontra não por inteira
responsabilidade do precatório, mas porque a Fazenda Pública está blindada de qualquer
medida judicial coercitiva direcionada à expropriação de seu patrimônio. A balança está
desequilibrada. Em outras palavras, o problema, ao contrário do que muitos insistem, não
está centralizado na figura dos requisitórios, mas enraizado na maneira com a qual a Lei e
o Direito enxergam a figura patrimonial do Estado.
O excesso de protecionismo estatal com os bens públicos causa uma acomodação
generalizada dos governantes que desagua, inevitavelmente, na execução judicial por
quantia certa contra a Fazenda Pública – predecessora dos precatórios. Assim, a
impenhorabilidade, que enseja a inalienabilidade, justifica o fato de a pessoa jurídica de
direito público ter a favor de si um mecanismo de execução muito mais brando e flexível
se comparado aos meios executórios comuns imputados aos credores privados.
Acredita-se que isso tenha origem na maneira segregacionista de o ordenamento
jurídico brasileiro tratar o interesse público, dizendo-o mais importante que o interesse
privado.687 Quem sabe, uma mudança de postura, mais realista e racional e menos
ideológica e apaixonada, sirva de combustão para o início de revisão do tratamento
processual privilegiado concedido à Fazenda Pública, a ponto de amenizar o
inadimplemento dos precatórios.
Os débitos público e privado, na essência, perfazem relações jurídicas
equivalentes. A natureza do crédito no ramo privado é idêntica a do ramo público, exceto
pela impossibilidade de penhora dos bens públicos. Ou seja, os créditos públicos e os
686

“É de conhecimento geral o descontrole do Executivo nos gastos públicos, empregados na realização de
obras faraônicas e distribuição de verbas destinadas à manutenção do poder político dos governantes. Mesmo
acumulando dívidas monstruosas, não vemos diminuir os escândalos e investimentos supérfluos, sem
nenhuma contenção de gastos. O que percebemos, com assiduidade, são os governos de todos os níveis
federativos frequentando as manchetes dos diários sensacionalistas. Não há disposição séria, continuada, para
a austeridade. Nesse meio tempo, escândalos novos foram motivo de vergonha nacional, como o escândalo
dos cartões corporativos, escândalos no Senado etc.” (OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. cit., p. 915). José
Maurício Conti identifica, no Direito Financeiro, um problema de gestão pública atrelado aos “restos a
pagar”. Segundo ele: “vê-se deixar algumas distorções, como é o caso dos chamados restos a pagar,
‘despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro’ (Lei 4.320/1964, art. 36), cujo uso foi de tal
forma deturpado que se transformou em um grave problema de responsabilidade fiscal, e teve de ser regulado
pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), fazendo do art. 42 um dos que mais preocupa os gestores
públicos. O abuso em se transferirem despesas de final de exercício para o ano seguinte foi tão grande que
muitos entes da federação hoje têm verdadeiros ‘orçamentos paralelos’ de compromissos a cumprir”.
(CONTI, José Maurício. O governo também te deve? Escolha a fila e entre nela! In: _____________.
Levando o Direito Financeiro a sério. A luta continua. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2018, p. 391).
687
Em defesa da supremacia do interesse público sobre o privado como justificativa da existência de
prerrogativas processuais para a Fazenda Pública, cf.: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Op. cit., p. 23.
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privados são distinguidos apenas pela força executiva dos direitos – mais branda nos
primeiros e mais enérgica nos segundos. Logo, nenhum sentido faz manter intocada a
discussão sobre o desequilíbrio relacional público-privado no processo de execução.688
A mensagem pretendida por este tópico é a seguinte: ao invés de se crucificar o
precatório, deve-se procurar entender a origem jurídica da sua inefetividade, analisando-se
criticamente a viabilidade de manutenção da proteção absoluta dos bens públicos calcada,
sobretudo, em sua impenhorabilidade.689
O tema entrou na pauta do Congresso nos idos do começo do século XXI, por
intermédio do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), presidido na época por
Ada Pellegrini Grinover, como destaca Petrônio Calmon Filho.690 Segundo o autor, durante
os debates sobre a PEC da reforma do Poder Judiciário, foi proposta pelo IBDP uma
reforma legislativa quanto à impenhorabilidade absoluta dos bens públicos para execuções
contra a Fazenda Pública. Em seu conteúdo, infelizmente não levado à frente por motivos
688

“(...) a impenhorabilidade do patrimônio público é um privilégio desmedido, que não só fere o conceito
isonômico como também impede a efetiva entrega da tutela jurisdicional àqueles que devem ser reparados
pelos prejuízos cometidos pela Administração Pública, tornando facultativo o cumprimento do comando
judicial e das obrigações pecuniárias assumidas pelo Estado. Ora, se o Poder Público pode dispor de um bem
e converter o produto dessa venda em dinheiro, deveriam esses bens, especialmente os não afetados a um fim
público, ser constritos pelo Poder Judiciário e alienados para satisfação dos créditos.” (GARCIA, André
Almeida. Op. cit., p. 115 e 116).
689
Importante: não se defende que tudo seja penhorável e alienável, mas que pelo menos alguma solução seja
pensada no intuito de garantir, patrimonialmente, com maior rigor, o pagamento das dívidas judiciais. Não há
neste ponto de vista empecilho orçamentário para justificar a manutenção do atual regime processual, que
proíbe, como regra, a constrição de bens públicos para o pagamento de dívidas judiciais. O orçamento não
pode se transformar em um escudo protetivo do inadimplemento da dívida pública. A constrição não precisa
ser imediata, mas programada de acordo com os princípios do Direito Financeiro. Pode-se pensar em alguma
medida judicial que determine o congelamento de gastos fúteis do próximo exercício, com publicidade
institucional, por exemplo, para o pagamento de precatório. O Poder Judiciário – assim como os demais
órgãos de controle – precisa ter condições de avaliar a eficiência das despesas públicas para decidir
concretamente se as receitas estão sendo direcionadas para as obrigações primárias da Fazenda Pública,
dentre as quais deve se enquadrar os precatórios. É como também entende André Almeida Garcia: “note-se
que essa mudança poderia acontecer desde já, ainda que vigente a sistemática dos precatórios e a necessária
observância da ordem cronológica de apresentação dos créditos: como a impenhorabilidade não é um dogma
absoluto (inclusive porque autorizado o ‘sequestro de verba pública’ – art. 100, CF), bastaria que a
Constituição Federal autorizasse que o Poder Judiciário, notando que os repasses efetuados pela unidade
federativa devedora não seriam suficientes para quitar os precatórios, além de sequestrar verba necessária
para o adimplemento, também penhorasse e alienasse bens públicos não afetados ao uso comum. (...). A
penhora de verbas orçamentárias destinadas à propaganda, por exemplo, seria medida que muito
provavelmente estimularia os governantes a pagar os precatórios corretamente. Aliás, levando-se em
consideração os valores envolvidos, parece natural a prevalência dos direitos e garantias fundamentais sobre
uma verba destinada a marketing governamental; do mesmo modo, não faz sentido o Estado possuir bens não
afetados ao uso comum enquanto possui dívidas judiciais pendentes”. (GARCIA, André Almeida. Op. cit., p.
115, 116 e 138). Em sentido contrário ao pensamento aqui defendido, cf.: MOREIRA, Egon Bockmann;
GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p.
22 e 23.
690
Cf.: CALMON FILHO, Petrônio. Execução contra a Fazenda Pública e penhora de bens públicos proposta
do instituto brasileiro de direito processual para a reforma do artigo 100 da Constituição Federal. In: SILVA,
Ricardo Perlingeiro Mendes da. (Coord). Execução contra a Fazenda Pública. Brasília: Centro de Estudos
Judiciários, CJF, 2003, p. 142.
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políticos, a Lei estabeleceria as hipóteses de penhora dos bens não afetados às atividades
estatais, a ser decretada em processo de execução. A constrição incidiria sobre os bens
classificados como meramente patrimoniais – aqueles não vinculados com a função
pública.691
A esse respeito, José Augusto Delgado indagou:
Podemos harmonizar, com absoluta tranqüilidade, a execução de dívida
alimentícia contra a Fazenda Pública e a impenhorabilidade dos bens públicos?
Será que é possível o juiz federal executar pensões e benefícios previdenciários
de dois salários mínimos, que é o chamado salário alimentador da fome, e estar
impedido de penhorar qualquer bem da Fazenda Pública para satisfazer a
necessidade do ser humano? O artigo 1º da Constituição Federal, no seu inciso
II, não está frontalmente ferido por essa posição? Não significa negar os incisos
II e III do artigo 1º da Constituição Federal, no momento em que se permite que
um Estado ou a Fazenda Pública faça uma licitação, por exemplo, para comprar
automóveis de luxo, e, ao mesmo tempo, não se possa penhorar qualquer bem ou
qualquer verba para atender à necessidade alimentícia que está em execução?692

A pauta já foi iniciada. Resta aos pensadores contemporâneos reerguê-la a ponto
de torná-la viva na agenda do Direito Público brasileiro. Inúmeras questões aguardam um
debate aprofundado. Será realmente que a impenhorabilidade proporciona maior proteção
ao interesse público do que o rolamento eterno da dívida pública? A quem interessa a
blindagem do patrimônio público: à coletividade ou ao anseio político e egoístico do ente
devedor? Qual a prova concreta, além das divagações hipotéticas, de que a
impenhorabilidade se presta a manter garantida a prestação continuada do serviço público,
isto é, que a eventual alienação do bem público importará em paralisação das atividades
essenciais do Estado?
Tome-se como exemplo os maiores devedores de precatórios do Brasil: Município
e Estado de São Paulo. Não soa forçado imaginar que a alienação de parcela do patrimônio
ou dos recursos destes entes resultaria na imediata paralisação dos serviços públicos?

691

Exemplo trazido pelo autor para fundamentar o seu posicionamento decorre das privatizações do governo
Fernando Henrique Cardoso com a alienação de bens públicos meramente patrimoniais, como foi o caso do
Banespa, fazendo entrar nas contas do Tesouro Nacional mais de 7 bilhões de reais. Referido montante, para
Petrônio Calmon Filho, dada a sua disponibilidade, poderia tranquilamente ser penhorado pelo Poder
Judiciário para determinar o pagamento da dívida pública judicial. A contradição, nas palavras do autor,
estaria no fato de que ao mesmo tempo em que se admite falar “de um Estado liberal, que pretende vender
seu patrimônio para pagar dívidas e, nós, do Poder Judiciário, não tomamos a iniciativa de tomar esse mesmo
patrimônio para pagar dívida”. Cf.: CALMON FILHO, Petrônio. Op. cit., p. 151 a 153.
692
DELGADO, José Augusto. Precatório judicial e evolução histórica. Advocacia administrativa na execução
contra a Fazenda Pública. Impenhorabilidade dos bens públicos. Continuidade do serviço público. In:
SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da. (Coord). Execução contra a Fazenda Pública. Brasília: Centro de
Estudos Judiciários, CJF, 2003, p. 134 e 135.
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Talvez, se a autoridade soubesse que a má gestão das contas públicas poderia
resultar na penhora dos bens públicos e na responsabilização direta da sua pessoa física, o
Brasil teria gestores com maior senso de responsabilidade no gerenciamento do dinheiro
público. Afinal: qual é o custo efetivo, para a sociedade, da proteção excessiva do bem
público em termos de eficiência da gestão pública?
Nesse sentido, a flexibilização das garantias patrimoniais da Administração
Pública servirá para oportunizar maior eficiência na gestão do orçamento público e dos
conflitos, trazendo o gestor para o mundo real, expondo-o de modo a promover, ainda que
de maneira forçada, um aumento da sua responsabilidade econômico-financeira.
Como aponta André Almeida Garcia:
A impenhorabilidade dos bens públicos é apenas uma opção legislativa. Tendo
sido detectada a falência do regime constitucional dos precatórios e o descaso
dos governantes para com as decisões judiciais, convém refletir acerca de uma
reforma constitucional que permita novas formas de solucionar a crise de
satisfação instaurada, com prognóstico distinto ao atual, que gera apenas
desolamento e descrença por parte dos credores públicos e da sociedade em
geral.693

Solução relevante para o começo deste processo de desagasalhamento patrimonial
do Estado é um novo direcionamento do controle financeiro exercido pelo TCU para
passar a avaliar concretamente a eficiência do gasto público. Soa um tanto exagerado
imaginar que o gestor possa livremente decidir em não pagar precatório, encaminhando
parcela significativa da receita para o custeio de publicidade institucional, por exemplo.694
Há muito que se debater em termos de execução contra a Fazenda Pública e os
seus privilégios que, a despeito de terem respaldo no sempre metafísico interesse público,
concretamente causam um desequilíbrio social contraditório, porque, antes de beneficiarem
a população, causam-lhe prejuízos, aumentando o custo de manutenção da máquina
administrativa.695
693

GARCIA, André Almeida. Op. cit., p. 138.
José Maurício Conti tece algumas críticas sobre a lentidão desta necessária mudança de postura dos
Tribunais de Contas: “a implantação das modernas técnicas de gestão, bem como a construção de uma
administração pública com gestores profissionais, ainda é incipiente. Os Tribunais de Contas ainda não
consolidaram a prática de fiscalizar a eficiência do gasto público, e ainda predomina, na maior parte deles, a
análise meramente formal das despesas públicas, o que não se coaduna mais com as novas tendências da
nova administração pública”. (CONTI, José Maurício. Não falta dinheiro...Op. cit., p. 227).
695
Neste propósito, leciona José Augusto Delgado: “será que já pensamos em interpretar o artigo 100 da
Constituição Federal de um modo sistêmico? Será que já abrimos a Constituição Federal e nos concentramos
em uma análise de âmbito geral do que ela contém? Será que já procuramos colocar o artigo 100 da
Constituição Federal com o que está no preâmbulo da Constituição Federal? Será que já pensamos em
interpretar o artigo 100 da Constituição Federal com o que está nos seus artigos 1º, 2º e 3º? Será que o artigo
694
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Cientes dessa situação, empresários e investidores, quando vão formalizar uma
relação jurídica com o Poder Público, procuram fugir de entraves judiciais exigindo
garantias jurídicas alternativas ao sistema processual de execução contra a Fazenda
Pública. Daí a criação, comentada no próximo tópico, de um universo jurídico-legislativoprocessual paralelo ao previsto no CPC.
3.3

A fuga dos precatórios696
Parece certo e um tanto óbvio que os tempos são outros e nenhum particular está

disposto a alocar vultosos valores em um negócio jurídico sem uma mínima garantia ou
segurança do sujeito público de que o investimento privado não será prejudicado pelo não
pagamento ou mesmo por uma burocracia limitadora do ressarcimento de eventuais
prejuízos financeiros decorrentes do ajuste.
Como dito nos primeiros capítulos, o agente privado deve ocupar uma posição de
paridade relacional com a Administração Pública que o permita exigir garantias do Poder
Público no sentido de lhe prevenir contra inadimplementos com impactos econômicos
diretos sobre o capital investido.
Os precatórios, nesse cenário, resultam no tendão de aquiles da negociação
público-privada. Afinal, se não resolvido o impasse na via extrajudicial, uma vez
transformado em litígio e judicializado o negócio, o ressarcimento para o agente privado
será inserido na ordem cronológica e adimplido em um prazo futuro e incerto.
Em vista disso, a inexistência de solução para o problema do inadimplemento dos
precatórios tem levado o legislador a criar saídas alternativas para possibilitar mínima
confiabilidade ao Direito brasileiro. Dois são os principais instrumentos que protagonizam,
hoje, uma verdadeira fuga dos precatórios: a) o Fundo Garantidor das Parcerias PúblicoPrivadas (FGP) e b) a Arbitragem.
Evidente que, conforme será comentado, o corta-caminho (ou by-pass) normativo
acaba se tornando injusto, porque seletivo com aqueles que realmente interessam ao
Estado. Assim, para relações jurídicas cujo objeto seja o investimento de capital privado
em atividades públicas – de grande interesse do Poder Público, portanto – tem-se como
100 da Constituição Federal não há de ser interpretado pelos municípios como postos pelo preâmbulo da
Constituição Federal de que é dever do Estado resolver de modo pacífico as controvérsias? E as
controvérsias, para serem resolvidas de modo pacífico, não podem ser alongadas no tempo, por que esse
alongamento é o culto ao conflito?” (DELGADO, José Augusto. Op. cit., p. 125 e 126).
696
Expressão cunhada por Celso Antônio Bandeira de Mello.
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regra a não submissão aos precatórios, caso eventualmente venha a ser judicializada a
avença.
Contudo, apesar dessa injustiça, admite-se que não fossem essas soluções antiisonômicas, o negócio jurídico público-privado seria completamente desinteressante, pois
desiquilibrado desde a sua formação até a sua futura dissolução.
A reflexão pretendida por este tópico é de que a fuga dos precatórios é um
caminho sem volta, cuja longevidade, no entanto, dependerá da atualização jurídiconormativa dos ramos Administrativo, Constitucional e Processual do Direito.
3.3.1

Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas697
O Fundo Garantidor (FGP) é a mais importante dentre as cinco modalidades de

garantias, previstas no art. 8º da Lei n. 11.079 de 2004, criadas para resguardar os direitos
patrimoniais do parceiro privado em caso de eventual descumprimento das obrigações pela
Administração Pública, nos contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP).
Desde que voltado a prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias
assumidas pelos parceiros públicos federais, distritais, estaduais ou municipais em virtude
de parcerias, diz o art. 16, caput, da Lei de PPP, que a União e sua administração indireta
estão autorizadas a participar em Fundo Garantidor de valor global de até seis bilhões de
reais. Conforme o parágrafo primeiro do art. 16 da Lei de PPP, o FGP possui natureza de
direito privado e patrimônio próprio, detendo direitos e obrigações também próprios.698

697

Os posicionamentos manifestados a seguir dirão respeito somente ao FGP, enquanto fórmula legislativa
de facilitação da execução judicial contra a Fazenda Pública. Delimitação restrita, portanto, à judicialização
da controvérsia público-privada objeto do contrato de PPP. Na seara extrajudicial, coerente com o primeiro
capítulo deste trabalho, é permitida a negociação direta das partes para solucionar seus impasses, inclusive
com o pagamento espontâneo de eventual prejuízo causado pela Administração Pública ao parceiro privado.
Concorda-se com André Castro Carvalho: “se assim o fosse, a Administração Pública nunca poderia
contratar com particulares, pois o mero adimplemento contratual feriria o regime dos precatórios, afinal, esse
ato acarretaria a preterição da ordem de pagamento dos créditos”. (CARVALHO, André Castro. Vinculação
de Receitas Públicas e princípio da não afetação: usos e mitigações. Dissertação (Mestrado em Direito).
2010. 253 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, p.
112). No mesmo sentido, cf.: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP. Parceria Público Privada. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 402; SCHIRATO, Vitor Rhein. Os sistemas de garantia nas parcerias públicoprivadas. Revista de Direito Público da Economia, Belo Horizonte, ano 7, n. 28, out./dez. 2009, p. 26 e 27.
698
Art. 16, § 5º: “o FGP responderá por suas obrigações com os bens e direitos integrantes de seu patrimônio,
não respondendo os cotistas por qualquer obrigação do Fundo, salvo pela integralização das cotas que
subscreverem.”
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O Fundo é formado por dinheiro, títulos, bens dominicais e bens móveis dos
órgãos e entidades da Administração Pública699, participantes ou beneficiárias da
concessão pública, que tenham assumido alguma obrigação contratual.700
Tamanha é a garantia do FGP que, “em caso de inadimplemento, os bens e
direitos do Fundo poderão ser objeto de constrição judicial e alienação para satisfazer as
obrigações garantidas”.701 Para não haver dúvida, atente-se à explicação de Alexandre
Aragão:
Tanto é assim que, em caso de se ter que propor uma ação contra o FGP, deverá
ele próprio ser acionado, não a União, o que acarretaria o mecanismo de
pagamento por precatório. Tampouco será acionada a pessoa jurídica que o
administra, que não o tem como uma propriedade sua. O réu em uma ação dessas
será o próprio FGP, representado pela instituição financeira que o administra, da
mesma forma que ações são propostas contra o Espólio, representado por seu
inventariante. 702

Em síntese, diante da má reputação econômico-financeira da Administração
Pública, percebeu-se que o regime de contratações público-privadas precisava de uma
atualização que fosse satisfatória aos interesses do parceiro privado, ofertando-lhe uma
novel lista de garantias jurídica e econômica em troca de milionária capitalização de
dinheiro privado em atividades, serviços e projetos de interesse público.703 Nada mais
justo, num primeiro olhar.
A razão última deste extenso rol de garantias está no fato de que, além de mau
pagadora, a Administração Pública é beneficiada, como visto no tópico anterior, por um
sistema desiquilibrado de execução processual: há mais direitos para o Poder Público e
mais deveres para o cidadão-credor. Quando o particular se torna devedor do Estado ele
699

Art. 16, § 4º: “a integralização das cotas poderá ser realizada em dinheiro, títulos da dívida pública, bens
imóveis dominicais, bens móveis, inclusive ações de sociedade de economia mista federal excedentes ao
necessário para manutenção de seu controle pela União, ou outros direitos com valor patrimonial.”
700
Art. 16, § 7º: “o aporte de bens de uso especial ou de uso comum no FGP será condicionado a sua
desafetação de forma individualizada.” Veja-se: “o FGP dará os bens e direitos integralizados como garantia
do cumprimento das obrigações assumidas por seus cotistas nos contratos de parceria público-privada (arts.
17, § 3º, e 18). O parceiro privado poderá, em caso de inadimplência do cotista do Fundo, acionar
diretamente a garantia dada pelo FGP (hipoteca, penhor, alienação fiduciária ou qualquer outro contrato de
garantia art. 18, § 1º) para a satisfação da dívida, sendo inclusive expressamente admitida a constrição
judicial dos seus bens (art. 18, §§ 4º a 7º). O FGP funcionará, assim, como uma espécie de patrimônio de
afetação, ou seja, como um patrimônio segregado destinado apenas a garantir o respeito a determinadas
obrigações, sendo até mesmo uma afetação parcial, ou seja, de parte do FGP para garantia específica e
exclusivamente de determinada dívida (art. 21)”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. As Parcerias PúblicoPrivadas – PPP’s no Direito positivo brasileiro. Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico,
Salvador, Bahia, n. 2, mai/jun/jul de 2005, p. 26). Cf.: GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p.
386.
701
Art. 18, § 7º da Lei n. 11.079 de 2004.
702
ARAGÃO, Alexandre Santos de. As Parcerias...Op. cit., p. 27 e 28.
703
GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Op. cit., p. 205.
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está sujeito a responder por uma execução fiscal ultrajante, que alcança todos os seus bens
e direitos; a recíproca, no entanto, como se viu, não é verdadeira. Quando o Estado figura
como devedor do particular nada acontece de mais gravoso, estando o seu patrimônio
completamente blindado de qualquer medida judicial constritiva.
Nesse sentido, nenhuma contratação pública com investimento privado milionário
sairia do papel sem uma atualização normativa voltada a reconquistar a confiança e a
segurança do parceiro privado, de modo a isentá-lo do sistema processual de execução
contra a Fazenda Pública e do precatório.
Ciente desta incapacidade jurídico-normativa, o legislador criou o chamado Fundo
Garantidor para afastar a submissão do particular, contratado no regime de PPP, aos
precatórios. As justificativas para isto são várias: barateia o custo da contratação, promove
o desenvolvimento, faz girar a riqueza, incrementa o interesse público, incentiva e atrai o
capital privado etc.
O FGP representa, portanto, uma solução de mercado704 em vista da
desatualização normativa das regras e dos princípios de Direito Administrativo. E é por
isso que, embora contrário ao sistema dos precatórios, ninguém ousa inquiná-lo de
inconstitucional. Retirar o Fundo Garantidor dos contratos de PPPs, por exemplo, significa
estagnar os projetos de infraestrutura do Brasil. Dentro de uma lógica econômica, isto
representaria atrasar a circulação de riquezas e o desenvolvimento do país. Sob o ponto de
vista consequencialista, é melhor conviver com uma antinomia constitucional do que
provocar uma recessão econômica pela falta de incentivo ao capital privado a contratar
com o Poder Público.
Mas, apesar dessas constatações, há um ponto muito importante nisso tudo: a
criação do FGP demonstra, comprova e atesta a falência do regime de impenhorabilidade
do bem público. Se há condições econômico-financeiras para desafetar seis bilhões do
patrimônio público – limite previsto na esfera federal – e aplicá-lo num fundo privado, há
condições de se constritar e expropriar bem público para garantir a execução contra a
Fazenda Pública.
Tudo seria perfeito e indicativo de uma importante mudança no modo de pensar o
status devedor da Fazenda Pública não fosse o caráter seletivo do FGP voltado para os

704

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 403 e 404. Cf.: “Assim, a decisão por revestir certo
ajuste de garantia contratual será também uma decorrência do mercado. E nada há de anti-isonômico numa
decisão dessa natureza, supondo-se que outras classes de contratados não têm merecido o mesmo ‘benefício’
da Administração.” (Ibidem, p. 405).
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vultosos negócios de interesse político. Vale dizer, embora seja incontroverso o grave
problema de inadimplência pública, o terreno do compromisso está pavimentado apenas a
favor de quem o legislador entendeu merecedor: o investidor privado.
O FGP é objeto de grande controvérsia doutrinária. Quem o defende justifica a
possibilidade de criação, no regime público, de pessoa jurídica de direito privado para
auxiliar as atividades da administração direta, a exemplo das empresas públicas e das
sociedades de economia mista705; diz-se que o FGP integra a capacidade discricionária de
auto-organização dos entes públicos706; que a natureza privada do fundo afasta qualquer
discussão quanto à submissão aos precatórios, pois destinados estes às pessoas jurídicas de
direito público707; que, numa ideia de ponderação, o Fundo aumenta a eficiência do gasto
público ao prevenir os parceiros público e privado de desperdiçarem tempo e dinheiro na
solução de eventual controvérsia708; por fim, para justificar um interesse público de pano
de fundo, alega-se que se não fosse o FGP, o desenvolvimento econômico do Brasil
estagnaria, na medida em que o capital privado não seria atraído (jurídico e politicamente),
caso a opção aos precatórios fosse a única alternativa.709
Por outro lado, quem revela contrariedade ao FGP lança mão de dois grandes
argumentos710: a) desvio de finalidade pela criação de um instituto de Direito Privado para
burlar a regra do art. 100 da Constituição e b) ofensa à isonomia por diferenciar os
credores do Estado, beneficiando uns, com a execução privada, em detrimento de outros,
submetidos aos precatórios.
Os autores contrários ao FGP justificam suas posições dizendo que a criação do
Fundo foi com o propósito específico de contornar as regras comuns do processo de
execução contra a Fazenda Pública, havendo evidente desvio de finalidade em sua
formatação; que a razão de ser das pessoas jurídicas de direito privado da administração
indireta é a prestação de serviços públicos ou de atividades econômicas, fugindo disso a
705

MIGUEL, Luiz Felipe Hadlich. As garantias dadas ao particular nas Parcerias Público-Privadas.
Dissertação (Mestrado em Direito). 2009. 145 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo,
Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 79 e 80.
706
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 380.
707
“Como os fundos garantidores terão personalidade jurídica de direito privado – não se reconduzindo assim
à relação de pessoas jurídicas de direito público interno prescrita pelo art. 41 do Código Civil –, seus bens
serão – na conformidade da prescrição do art. 98 do Código Civil – privados. Assim sendo, poderão ser
livremente alienados ou penhorados, não se submetendo, portanto, ao regime jurídico dos bens públicos,
marcado por essas restrições.” (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 387 e 388). Cf.:
FRANÇA, Maria Adelaide de Campos. Parcerias Público-Privadas: repartição objetiva de riscos. Tese
(Doutorado em Direito). 2011. 170 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de
São Paulo, São Paulo, p. 58.
708
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 375.
709
ARAGÃO, Alexandre. As Parcerias...Op. cit., p. 24.
710
GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 396.
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atuação do Fundo voltada a garantir o crédito do parceiro privado; que, finalmente, a
segregação dos credores se revela ofensiva aos princípios da isonomia, da impessoalidade
e da moralidade.711
Em nenhum texto pesquisado, autor algum se negou a afirmar: o FGP existe para
blindar o parceiro privado dos precatórios.712 O que leva à seguinte conclusão: o Fundo
Garantidor

é

uma

criação

premeditada

para,

futuramente,

defender

a

sua

constitucionalidade perante o art. 100 da Constituição. Não foi sem intenções que se criou
uma pessoa jurídica de direito privado integrante da administração indireta, com
patrimônio e direito próprios. Tampouco que se disciplinou na Lei de PPP a possibilidade
de transferência de patrimônio público para o Fundo sem licitação, prevendo
expressamente a capacidade processual do FGP responder, diretamente com seus bens e
direitos, perante uma futura execução judicial.
Dito de outro modo: ao tempo da estruturação do FGP, moldou-se um instrumento
jurídico altamente excludente de tudo o que pudesse levar à confusão entre a execução
comum (privada) e a pública (contra a Fazenda Pública), esta última resultante nos
precatórios.
Com respeito por quem pensa diferente, o cenário é de conforto: com o regime
jurídico já em combustão, desconsiderando uma visão sistêmica do Direito Público,
moldou-se o DNA da norma para somente aquilo que interessava, prevenindo, desde logo,
incompatibilidades normativas e selecionando o que havia de melhor nos mundos público e
privado. Nestes termos, parece impossível competir com qualquer argumento contrário ao
FGP. O Direito foi integralmente para ele formatado.
A seguir, para demonstrar o que acima se afirma, menciona-se uma síntese do
pensamento majoritário:

711

FRANÇA, Maria Adelaide de Campos. Op. cit., p. 59.
“A solução evita o famigerado sistema de precatórios e, por isso, importa revestir os contratos de PPP de
maior segurança jurídica, reduzindo custos transnacionais e favorecendo a economicidade na contratação de
PPP.” (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 375). No mesmo sentido: “na execução dessas
garantias tem se procurado mecanismos que façam com que o parceiro privado eventualmente credor da
Administração não fique sujeito à regra constitucional do precatório (art. 100, CF). A Lei Paulista de nº
11.688/04, optou, por exemplo, pela constituição de uma pessoa jurídica de Direito Privado integrante da
Administração Indireta – a Companhia Paulista de Parcerias (artigos 12 e segs.) –, com a competência de dar
garantias do cumprimento das obrigações do Estado nas PPP's (art. 15, VI e VII), e que, como ente privado,
não se subsume ao conceito de ‘Fazenda Pública’, estando, por conseguinte, fora do regime de espera pelo
pagamento na ordem dos precatórios”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. As Parcerias...Op. cit., p. 25). Por
fim: “consoante se deixará assentado definitivamente ao diante, devemos repisar que o objetivo de se utilizar
empresas estatais ou fundo garantidor (desde que se trate de fundo com natureza condominial, tal como o
FGP) é o de evitar que eventual processo de execução desemboque no regime de precatórios, preconizado no
artigo 100 da Constituição Federal”. (SCHIRATO, Vitor Rhein. Os sistemas...Op. cit., p. 23).
712
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Isso porque o bem que se quer protegido com a regra excepcional é precisamente
a adequada prestação da atividade de interesse coletivo; uma vez penhoráveis os
bens que aparelham o serviço público, exposta ao risco de descontinuidade estará
a sua prestação. Tal regra só se justifica na preservação do interesse coletivo, na
continuidade do serviço público ou na atividade de suporte viabilizada por
aqueles bens. No caso do fundo garantidor, a situação é exatamente a oposta. Sua
atividade-fim, de interesse coletivo, seria interditada uma vez que fossem seus
bens constitutivos tomados por impenhoráveis. O fundo só existe para atender ao
objetivo de interesse coletivo consistente no oferecimento de garantias a
parceiros privados em contratos de PPP. Entender que os bens do fundo
garantidor seriam impenhoráveis é esvaziar a missão de interesse coletivo para a
qual restou ele afetado.713

Assim, para a maioria da doutrina, tem-se como ofensivo ao interesse coletivo a
manutenção da impenhorabilidade do patrimônio do Fundo, mas o mesmo não se
compreende a respeito do tradicional regime de execução contra a Fazenda Pública. Ou
seja, somente é prejudicial ao interesse público frustrar o direito de crédito do parceiro
privado, mas o mesmo não se admite em relação ao direito do credor comum. Quando a
relação jurídica desinteressa ao Poder Público, a proteção do interesse coletivo muda de
polo para sustentar a impenhorabilidade dos bens da Fazenda.
Tudo isso para dizer que não se pode negar o sentido teleológico da criação do
FGP: retirar de eventual discussão judicial a submissão final do parceiro privado ao regime
de precatórios.
Por mais que se diga que o FGP é de indiscutível finalidade pública, parece
estranho negar que para um peso foram aplicadas duas medidas: o credor privado de um
contrato de PPP é altamente privilegiado quando sua execução judicial não é submetida ao
precatório.714 Ademais, há um profundo prejuízo para os credores que estão na fila do
precatório, pois a receita e o patrimônio públicos que poderiam ser usados para mover a
ordem cronológica são destinados para o Fundo na forma de capital privado.715 Tal medida
713

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 391.
“O poder público só é parceiro do particular na compulsória divisão da riqueza produzida por este. A
confusão trazida pela Lei da PPPs é inadmissível. Não bastasse o poder tributário, exercitado até com dose de
crueldade, pretende por esse instrumento híbrido, sem possibilidade de preciso enquadramento jurídico,
retirar mais recursos da sociedade em proveito de apenas alguns de seus segmentos. Como é possível a
União, contumaz devedora de dívidas oriundas de condenação judicial, subtrair R$ 6.000.000.000,00 do seu
orçamento anual, para compor um fundo destinado a garantir futuros, possíveis e eventuais credores, como
bem assinalado pela consulente? Qual a fonte dessa extraordinária e espantosa despesa? Mais tributos? Mais
dívida pública? Mais privatização?” (HARADA, Kiyoshi. Inconstitucionalidade do Fundo Garantidor das
Parcerias
Público-Privadas.
Disponível
em:
http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/18939-18940-1-PB.pdf. Acesso em 29 de janeiro de
2019, p. 12).
715
No mesmo sentido: “ainda que tais entes de natureza privada sirvam como mais um instrumento de
atratividade da iniciativa privada para celebrar complexos contratos de parceria, tal estratégia efetivamente
não se coaduna com um Estado de Direito, como o do Brasil, pois é absolutamente ofensiva, a uma só vez e
frontalmente, aos princípios da legalidade, da isonomia, da moralidade. Ao invés de lançar mão de meios e
formas para a não sujeição à ordem dos precatórios, o Estado brasileiro deveria adotar instrumentos que
714
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revela outro sofisma já comentado: há capacidade econômico-financeira por parte da
Fazenda Pública e o regime de impenhorabilidade dos bens não se presta a proteger o
interesse público, mas sim a vontade política do gestor público.
Relevantes, a propósito, são as palavras do Ministro Luiz Fux quando do
julgamento da ADI n. 4.357:
O Fundo, segundo a lei, terá natureza privada e patrimônio próprio, separado das
entidades federativas que o instituíram (art. 16, §1º). O objetivo é bem claro:
retirar do caminho o regime de execução por precatório, cuja falência evidente
afastaria qualquer investidor sério e cauteloso. Em outras palavras, a legislação
infraconstitucional brasileira carrega estampada em si a marca da diferença: para
credores que interessam ao Estado, o regime de execução é equiparável ao de
particulares; para os demais, o precatório, cujos níveis de inadimplência são
aviltantes. O modelo fracassado, portanto, é seletivo e só atinge os mais
fracos.716

Nessa visão, o FGP acaba materializando um arresto seletivo dos bens públicos,
porque, ao invés de se promover a sua penhora nos moldes judicias comuns, opta-se por
segregar voluntariamente parcela do patrimônio, tornando-o privado para em seguida
destiná-lo como garantia real e pessoal de um contrato. Aqui, teoricamente, não haveria
espaço para nenhum argumento de não-oneração do bem público (impenhorabilidade e
inalienabilidade). Afinal, não se trataria mais de patrimônio de natureza pública, mas
privada.
A segregação do patrimônio público para uma classe específica de credores não
pode ser uma deliberação discricionária do agente público. Caso admitida, ela necessitaria
de amparo nos regimes jurídicos de Direito Administrativo e Constitucional, os quais, para
a regra geral, imputam ao exequente da Fazenda Pública a submissão aos precatórios.717

obrigassem aos administradores públicos honrar tempestivamente suas obrigações formalizadas nos
precatórios”. (FRANÇA, Maria Adelaide de Campos. Op. cit., p. 59 e 60).
716
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357-DF. Op. cit., p.
122.
717
Neste ponto, vale ressaltar: não se afirma que a Administração Pública não possa pagar espontaneamente
por suas obrigações. Ao contrário. É altamente recomendável que o faça, pois tal atitude tenderá a reduzir as
despesas financeiras. O que não se admite é que, uma vez judicializado o impasse negocial, o parceiro
privado fuja do precatório executando o Fundo Garantidor ao invés da Fazenda devedora. Contrariamente a
este pensamento: “o fato de um fundo garantidor responder à guisa de garantia por certas obrigações
pecuniárias da Administração na qualidade de parceiro público em contrato de parceria público-privada não
desafia o regime de precatórios, uma vez que aquele tem natureza jurídica de direito privado, não estando a
ele submetido. (...). Então, não é adequado compreender a temática dos fundos garantidores como uma
técnica de prestigiar certos credores em detrimento de outro, mas, sim, de estruturação de uma solução
negocial juridicamente viável e de interesse nacional – e que, de resto, prestigia a economia aos cofres
públicos”. (GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 401 e 404).
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Outro argumento a favor do FGP é no sentido de que não existe proibição legal
para a diferenciação entre credores da Fazenda Pública.718 Defende-se poder haver
tratamento jurídico diferenciado para credores de “categorias” distintas.
Embora haja diferenciação de credores da Fazenda, conforme apresentado no
tópico 3.1 deste capítulo, todos possuem um mesmo caminho de execução do seu crédito.
Sendo o FGP submetido ao regime jurídico de Direito Público, os pagamentos das
condenações judiciais, pela Fazenda, precisam respeitar o trâmite do art. 100 da
Constituição. Não se aplica, nesta hipótese, a lógica do Direito Privado porque ela é
inservível para construir qualquer argumentação diferenciadora das espécies de credores
públicos. Todas as diferenciações são feitas no âmbito do art. 100 da Constituição, de
modo que nem mesmo os credores superpreferenciais estão livres dos precatórios. A
exceção ficaria para o caso de liberação geral, de todos os credores, da submissão ao
regime dos precatórios.
Um contraponto argumentativo para quem defende a coesão normativa do
Fundo719: a natureza privada do FGP, bem como a possibilidade constitucional de criação
de pessoa jurídica de direito privado da administração indireta não têm relação direta com
as críticas sobre o desvio de finalidade do Fundo Garantidor. Problema algum haveria se a
criação de uma pessoa jurídica de direito privado não tivesse a finalidade exclusiva de
blindar o agente privado do precatório. Não se pode comparar o FGP com outras pessoas
jurídicas de direito privado da administração indireta. Estas possuem finalidades públicas
concretas que não se confundem com uma garantia pecuniária para resguardar uma futura
indenização ou um ressarcimento contratual. Na hipótese geral das pessoas privadas, uma
consequência acessória é a penhorabilidade dos seus bens, porque atuantes no campo
econômico. Já no FGP, não. A consequência direta da sua existência é a penhorabilidade
718

SCHIRATO, Vitor Rhein. Os sistemas...Op. cit., p. 31.
Baseada na seguinte passagem: “quanto ao ponto nodal da violação do art. 100, CF, se considerássemos a
criação de qualquer entidade privada da Administração Indireta como desvio de poder legislativo para
exclusão do regime de Direito Público de atividade que, constitucionalmente, incumbem primariamente à
União, todas elas poderiam ser consideradas inconstitucionais. A possibilidade de criação pela União de
entidades de Direito Privado para desempenhar misteres seus é consagrada, entre outros dispositivos
constitucionais, no art. 37, caput, CF, que expressamente prevê as modalidades de entidades da
Administração Indireta, inclusive as de Direto Privado (empresas públicas e sociedades de economia mista).
Quando a União cria uma pessoa jurídica de Direito Privado da sua Administração Indireta para desempenhar
atividades de sua competência constitucional, as exclui, ainda que parcialmente, do regime jurídico de
Direito Público, inclusive da execução de dívidas pelo sistema de precatório, já que o art. 100, CF, submete
apenas a ‘Fazenda Pública’. Isso, contudo, antes de ser uma ilegítima "fuga do Direito Público", é uma
possibilidade constitucionalmente admitida de os Entes federativos buscarem o atendimento mais eficiente
dos seus objetivos, ressalvada apenas a vedação da entidade de Direito Privado exercer atividades de jus
imperii, ou seja, de imposições unilaterais aos particulares”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. As
Parcerias...Op. cit., p. 27).
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do bem público (camuflado de privado) para garantir futura execução contra a Fazenda
Pública.
Melhor explicando: a criação de uma pessoa jurídica de direito privado pressupõe
a existência de uma finalidade pública ligada ao objeto de sua atuação, a ser desempenhada
aos olhos e ao bem da sociedade. No FGP não há nada disso senão o gerenciamento de
dinheiro para permitir a solvência dos contratos de PPP. Muito forçosamente, o benefício
coletivo é secundário, sendo primário o asseguramento dos interesses egoísticos do
parceiro privado.
Volta-se a ressalvar: este trabalho não é contrário à razão existencial do FGP para
garantir as maiores e mais importantes contratações públicas de infraestrutura do país. O
desenvolvimento do Brasil depende crucialmente das PPPs. No entanto, soa inocente dizer
que o FGP não é um instrumento seletivo de by-pass do precatório, comprovador da
fragilidade do regime jurídico dos bens públicos e do suposto estado de calamidade
financeira dos entes devedores.720
Medida mais coesa para reequilibrar a balança dos credores do Estado é a
extensão da lógica do FGP para toda e qualquer relação jurídica público-privada,
prevendo-se mecanismos sólidos de garantias voltados a prevenir o despejo do credor para
a lama dos precatórios. Solução final – por mais utópica que possa parecer – é a abertura
patrimonial da Fazenda Pública devedora e a retirada do gestor público do cômodo e
privilegiado sistema de execução via precatório. Em suma, a relativização da
impenhorabilidade do bem público para as PPPs precisa ser estendida para todos os
credores do Estado.721
3.3.2

Arbitragem
A fuga dos precatórios pela arbitragem está caracterizada pela discussão havida

no entorno da exequibilidade ou não do laudo ou da sentença arbitral quando a parte
pública restar vencida e a privada vencedora. Procura-se saber se, havendo condenação do
720

Tomam-se como próprias as lições de Kiyoshi Harada: “não se trata de condenar as PPPs enquanto
modernos instrumentos de desenvolvimento econômico, por propiciar a execução e manutenção de uma
infraestrutura razoável. O que se questiona é a sua implantação em uma conjuntura inapropriada e a afronta à
nossa ordem jurídica, que não é igual a de outros Países onde as PPPs floresceram”. (HARADA, Kiyoshi.
Op. cit., p. 4).
721
Como se pode denotar do primeiro capítulo desta dissertação, a sistematização teórico-normativa dos
acordos administrativos com o regime jurídico de direito público – ainda que possuidores de nuances do
direito privado – é uma preocupação constante. O mesmo esforço, infelizmente, não foi feito com o FGP.
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Poder Público em arbitragem público-privada, a execução da decisão ocorrerá ou não nos
moldes do tradicional regime executório contra a Fazenda Pública, disciplinado no Código
de Processo Civil (CPC).
Existe ainda uma discussão lateral sobre a eventual ofensa ao art. 100 da
Constituição, em razão do pagamento espontâneo da condenação arbitral pela Fazenda
Pública.
Portanto, dois são os pontos que orbitam em torno da fuga dos precatórios pela
arbitragem: a) submissão do laudo ou da sentença arbitral ao regime de execução contra a
Fazenda Pública, previsto no CPC (fase judicial) e b) possibilidade jurídica de a Fazenda
Pública pagar espontaneamente a condenação arbitral (fase extrajudicial).
Os argumentos serão desenvolvidos de trás para frente. Antes, contudo, algo
elementar precisa ser reforçado: os precatórios não resultam automaticamente de uma
sentença judicial transitada em julgado. Os precatórios pressupõem uma decisão judicial
pondo fim a um processo de execução. O laudo arbitral, embora tenha natureza de título
executivo judicial722 e remonte, analogamente, a uma decisão judicial transitada em
julgado723, finaliza apenas o processo de conhecimento, nada tendo a ver com o processo
de execução que desaguará nos precatórios. Assim, é incorreto, tecnicamente, dizer que as
expressões “sentença judiciária” e “sentença judicial transitada em julgado”, dispostas no
art. 100 da Constituição, possuem as mesmas natureza e sentido do laudo arbitral.724
Aquelas pressupõem o encerramento do processo de execução, enquanto a sentença arbitral
encerra tão somente o processo de conhecimento.725
Levando isso em consideração, sobre o item “b”, o questionamento inicial a ser
feito é: o laudo arbitral é automaticamente exequível, dispensando o processo de execução
do CPC? A pergunta tem correlação com o pensamento de parcela da doutrina que defende
a submissão direta e automática da sentença arbitral aos precatórios.726 De maneira um
722

Art. 515, inciso VII, do CPC.
Arts. 17, 18 e 31 da Lei n. 9.307 de 1996.
724
SCHMIDT, Gustavo da Rocha. A arbitragem nos conflitos envolvendo a Administração Pública: uma
proposta de regulamentação. Dissertação (Mestrado em Direito). 2016. 142 f. Faculdade de Direito da
Fundação Getúlio Vargas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, p. 82 a 84.
725
Caminhando no mesmo sentido, ainda que por caminho diverso: “toda história constitucional brasileira
confirma, com facilidade, essas três conclusões. Porém, em que elas resultam? A primeira – e talvez a mais
importante – é a de que a interpretação do art. 100 da CRFB deve ser feita de modo restrito: excepciones sunt
strictissimae interpretationes. Não é válida a sua aplicação analógica a casos não literalmente previstos no
texto normativo, tampouco é viável a sua interpretação extensiva, de molde a alargar sua incidência a casos
não previstos em sede constitucional”. (MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger;
KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 43).
726
“Embora o comando constitucional do artigo 100 mencione expressamente que o pagamento por
precatórios se dê em virtude de condenação por sentença judiciária, o raciocínio poderá ser extensivo às
723
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tanto desmedida, afirma-se ser impossível juridicamente o cumprimento espontâneo, pela
Fazenda Pública, da condenação decidida em arbitragem. Isto, supostamente, ofenderia a
regra segundo a qual o adimplemento de decisões judiciais deve seguir obrigatoriamente o
regime dos precatórios.
Esse ponto de vista, sempre em respeito por quem pensa diferente, revela-se
equivocado ao desconsiderar a capacidade negocial da Administração Pública de resolver
os seus conflitos extrajudicial e autonomamente, sem o amparo do Poder Judiciário.
Os dois primeiros capítulos desta dissertação dedicaram uma centena de páginas
procurando demonstrar que os tempos são outros e é mais indicado que os impasses
público-privados sejam solucionados diretamente pelas partes, do que pelo Judiciário. Não
só a Administração Pública pode negociar seus interesses, como na maioria das vezes deve
agir no sentido de preferir o consenso e o diálogo à litigiosidade do processo judicial.727
Em vista disso, havendo condição orçamentária para quitar desde logo o débito
indicado pela sentença arbitral, é recomendável que o faça. Com tal atitude, uma
sentenças arbitrais, que têm a mesma natureza jurisdicional das sentenças judiciais, sob pena de violação do
tratamento isonômico e imparcial que se exige da Administração Pública no trato com os particulares. (...).
De fato, o cumprimento da sentença arbitral não poderá gozar de privilégios que não seriam admissíveis para
o cumprimento das decisões judiciais. Se a Constituição Federal prevê modalidade diferenciada para o
pagamento dos débitos fazendários, o procedimento deverá ser observado mesmo nas sentenças arbitrais.
Dessa forma, quando a Administração Pública for condenada, por sentença arbitral, a uma obrigação de pagar
cujo valor supere o limite para dispensa de precatório, o débito deverá ser cobrado por meio do procedimento
diferenciado, com pagamento na ordem de apresentação cronológica do precatório.” (OLIVEIRA, Beatriz
Lancia Noronnha de. A arbitragem nos contratos de parceria público-privada. Dissertação (Mestrado em
Direito). 2012. 156 f. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Universidade de São Paulo, São
Paulo, p. 110 a 112). Na mesma linha: “o pagamento da condenação imposta à Fazenda Pública pelo tribunal
arbitral seguirá o regime constitucional de precatório e requisição de pequeno valor, nos exatos moldes dos
processos judiciais”. (SOMBRA, Thiago Luís. Mitos, Crenças e a Mudança da Paradigma da
Arbitragem com a Administração Pública. Revista Brasileira de Arbitragem, ano XIV, n. 54, abr./mai./jun.
2017, p. 70). Do mesmo modo: “(...) a sentença arbitral proferida contra a Administração Pública precisa
seguir o regime de pagamento por precatório, em respeito ao art. 100 da Constituição Federal, que determina
a sujeição das sentenças judiciárias a essa forma de cumprimento. Da mesma maneira, compreende-se que as
sentenças arbitrais não poderiam ter maior efetividade em relação aos comandos emitidos pelo Poder
Judiciário, caso permitissem o adimplemento imediato da dívida. A despeito de um potencial sentimento de
injustiça gerado pelo diferimento de um pagamento que é devido, a sistemática constitucional em questão
funciona como forma de organização da dívida pública”. (JUNQUEIRA, André Rodrigues. Arbitragem na
Administração Pública: estudo de caso sobre a eficiência do instituto nas Parcerias Público-Privadas do
Estado de São Paulo. Dissertação (Mestrado em Direito). 2017. 315 f. Faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo, Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 117 e 118). Por fim: “se se pudesse sustentar que os
laudos arbitrais de natureza condenatória proferidos em desfavor da Administração Pública prescindem da
execução judicial, com a necessária expedição de precatório, estar-se-ia consagrando evidente burla à
Constituição”. (COUTO, Leonardo Lício do. Parecer. AGU. Processo administrativo n.
00407.001306/2009-57. Disponível em: www.agu.gov.br/page/download/index/id/25049633. Acesso em 01
de fevereiro de 2019). Cf.: CUNHA, Leonardo Carneiro da. A arbitragem e a Administração Pública.
Disponível
em:
http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao/opiniao-47-a-arbitragem-e-aadministracao-publica-2/. Acesso em 01 de fevereiro de 2019.
727
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Arbitragem com contratos públicos exigirá publicidade e
análise de impacto. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2018-jul-29/entrevista-gustavo-justinoprofessor-usp-arbitro. Acesso em 25 de janeiro de 2019.
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condenação em determinado valor não onerará sobremaneira os cofres com os juros e as
atualizações monetárias, triplicando o seu montante no tempo em que o problema estiver
dependente de decisão final em processo de execução. Dito de outro modo, é mais eficiente
negociar extrajudicialmente do que transferir o impasse para a Justiça, aumentando a
dívida pública com o crescimento exponencial do débito, em razão dos juros e da correção
monetária.728
Assim, não há razão para negar ou defender a falta de correlação automática entre
o laudo arbitral e os precatórios. O laudo arbitral se assemelha a uma sentença judicial
transitada em julgado que pode ser espontaneamente adimplida pela Administração
Pública, não havendo aí qualquer conduta ofensiva ao regime dos precatórios.
Ademais, as relações jurídicas público-privadas, bem como as obrigações delas
decorrentes, prescindem dos precatórios. A Administração Pública tem plena capacidade
para pagar por serviços, atividades e fornecimentos a ela ofertados e prestados pelo
particular. Os precatórios são a última linha de um relacionamento obrigacional pecuniário
frustrado, que precisou ser judicializado e posteriormente executado.
Finalizando esta primeira discussão, pode-se questionar se o cumprimento
espontâneo de uma decisão arbitral (ou mesmo judicial) não resultaria em uma seleção
indevida dos credores que irão receber sem maiores esforços, daqueles que serão remetidos
para os precatórios. A resposta, embora seja negativa, depende ainda de uma construção
normativa que traga objetividade para a negociação público-privada. Hoje, o procedimento
administrativo negocial está desprovido de amparo teórico e normativo. A insegurança e a
desconfiança decorrem justamente deste buraco jurídico que precisa urgentemente ser
preenchido. Ou seja, a questão propriamente não está na alegada “excepcionalidade” de a
sentença arbitral poder ser honrada voluntariamente pela Administração Pública, mas na
fragilidade do ambiente dialético e negocial público-privado que pende de parametrização
e procedimentalização objetivos.
Desde que lícito, legítimo e motivado, é possível ao Poder Público resolver seus
conflitos de maneira consensual, sem a necessidade dos precatórios. A relação, contudo,
não pode ser desigual para privilegiar um credor específico em detrimento dos demais. O
controle deverá repousar nas razões procedimentais objetivas do ajuste extrajudicial, a
ponto de ser possível extrair a eficiência e os ganhos daquela negociação tanto para o
erário e quanto para a parte privada envolvida.
728

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. PPP...Op. cit., p. 402; OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Op. cit., p.
135.
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Em acertado resumo sobre o que foi dito acima, posiciona-se Gustavo Justino de
Oliveira:
(...) não há qualquer impeditivo para que pagamentos sejam realizados
diretamente pela Administração Pública, valendo-se da referida rubrica
orçamentária, em decorrência de obrigações resultantes deste contrato. É
comum, por exemplo, que seja levada à arbitragem alguma questão
correspondente ao cumprimento ou não de uma obrigação por parte do
contratado. Nesses casos, nada impede que, após o laudo arbitral, reconheça o
cumprimento de determinada obrigação contratual por parte da contratada, a
Administração Pública efetue o pagamento de maneira voluntária, como simples
manifestação de acatamento da decisão arbitral e de seguimento à execução do
contrato. No entanto, assim como em qualquer outro caso, a recusa da
Administração Pública em pagar dívidas no âmbito de seus contratos só pode ser
definitivamente resolvida por meio do sistema de precatórios.729

Aqui reside o problema do ponto “a”, outrora comentado, que é o da submissão do
laudo arbitral ao sistema de execução contra a Fazenda Pública.730
Nas palavras de Gustavo Justino de Oliveira: “embora não se coadune com a
celeridade e a objetividade do procedimento arbitral, a execução do laudo arbitral por
precatório é o caminho indicado pelo art. 100 da CF/1988”.731 Esta é a questão mais
sensível da arbitragem enquanto instrumento de fuga dos precatórios.732 Afinal, de que vale
a estruturação e o custeio de uma jurisdição privada se, embora eficiente, célere e técnica,
no fim, caso o Poder Público condenado descumpra voluntariamente a condenação arbitral,
o particular seja obrigado a propor uma execução judicial e se submeter aos precatórios?
Melhor explicando: é inócuo imaginar que um processo, por mais eficiente que possa ser,

729

OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Especificidades do processo arbitral envolvendo a
Administração Pública. Tomo Direito Administrativo e Constitucional, Edição 1, Abril de 2017. Disponível
em:https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/49/edicao-1/especificidades-do-processo-arbitralenvolvendo-a-administracao-publica. Acesso em 25 de janeiro de 2019.
730
Art. 12 do Decreto n. 8.465 de 2015: “em caso de sentença arbitral condenatória que imponha obrigação
pecuniária contra a União ou suas entidades autárquicas, o pagamento se dará mediante a expedição de
precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme o caso. Parágrafo único. Na hipótese de que trata o
caput, o árbitro ou o presidente do colegiado de árbitros solicitará à autoridade judiciária competente a
adoção das providências necessárias à expedição de precatório ou de requisição de pequeno valor, conforme
o caso”.
731
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Especificidades...Op. cit.
732
“Por outro lado, há que se reconhecer que eventual execução da sentença arbitral no tocante ao pagamento
de quantia certa se realizará em juízo e, portanto, não poderá fugir do regime constitucional de precatórios
(CF, art. 100). Pouco importa que o caput do art. 100 da Constituição Federal tenha se referido a ‘sentença
judicial’. Prova disso é que se reconhece a possibilidade de expedição de precatórios com base em título
executivo extrajudicial e com base em título executivo judicial formado a partir da conversão de mandado
monitório (verbetes nº 279 e 339, da Súmula do STJ, respectivamente). Em nenhum desses casos há
‘sentença judicial’. Ademais, embora a sentença arbitral não seja ‘judicial’, prevalece o entendimento de que
ela é ao menos ‘jurisdicional’.” (SICA, Heitor Vitor Mendonça. Arbitragem e Fazenda Pública. Disponível
em: http://genjuridico.com.br/2016/03/24/arbitragem-e-fazenda-publica/. Acesso em 01 de fevereiro de
2019).
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não consiga entregar ao particular vencedor o direito para ele reconhecido, porque
necessariamente subordinado ao art. 100 da Constituição.733
Como se sabe, os poderes dos árbitros são limitados, cumprindo a eles apenas
decidir sobre os direitos das partes, dispondo de instrumentos específicos para tanto.734 O
aspecto executório de suas decisões é reservado ao Poder Judiciário.735 Nenhum árbitro
tem competência para obrigar um ente público a honrar com a obrigação imposta pela
sentença arbitral.736 Isto significa que, havendo necessidade de obrigar a Fazenda
sucumbente, em procedimento arbitral, a cumprir com sua obrigação de pagar, deverá o
agente privado promover a regular execução judicial por quantia certa.
A arbitragem público-privada, neste sentido, é inócua ao não possibilitar para o
agente privado uma saída alternativa aos precatórios.737 A utilidade e a efetividade do
procedimento arbitral estão diretamente dependentes da fuga do precatório. De nada
adiantará oferecer-se ao privado um mecanismo inovador de solução de conflito, mais
eficiente ao Poder Judiciário, se o laudo arbitral precisar ser executado nos mesmos moldes
da sentença judicial, sob a sistemática do art. 100 da Constituição.738
A exceção fica por conta dos procedimentos arbitrais que tenham como objeto um
contrato de PPP.739 Aqui, como se viu no subtópico anterior, há um Fundo Garantidor
733

CARVALHO, Eliane; MATION, Gisela. Arbitragem e Administração Pública: novos desafios Apesar
de atrair investimentos e reduzir custos de contratos, método fará crescer filas de pagamentos de precatórios.
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/arbitragem-e-administracao-publica-novosdesafios-20072015. Acesso em 25 de janeiro de 2019.
734
“É lembrar que os árbitros, em geral, não exercem função executória. A função arbitral é meramente a de
conhecer e julgar a causa, ficando a execução da respectiva sentença a cargo do Poder Judiciário, nos termos
da legislação processual em vigor. Sucede que, em não havendo o cumprimento espontâneo e voluntário da
sentença arbitral condenatória, caberá ao titular do direito não satisfeito promover a execução do julgado,
pela via judicial, por uma das modalidades executivas previstas no direito brasileiro. (...). A execução do
julgado só poderá ser provocada pela parte vencedora no procedimento arbitral e, tendo a Fazenda Pública
ficado vencida, deverá ser respeitado o rito previsto na legislação processual.” (SCHMIDT, Gustavo da
Rocha. Op. cit., p. 82 a 84).
735
Art. 516, inciso III, do CPC; Art. 22, §2º da Lei n. 9.307 de 1996.
736
“(...) o árbitro tem jurisdição, mas não tem imperium, vale dizer, o poder de constrição, o poder de
determinar o uso da força para cumprimento do determinado.” (LEMES, Selma Ferreira. As Medidas
Cautelares
Antes
ou
no
Curso
da
Arbitragem.
Disponível
em:
http://selmalemes.adv.br/artigos/artigo_juri24.pdf. Acesso em 04 de fevereiro de 2019, p. 04). É daqui,
inclusive, que decorrem críticas ao parágrafo único do art. 12 do Decreto n. 8.465 de 2015 quando concede
poderes ao árbitro no sentido de solicitar o cumprimento da ordem arbitral, sem, no entanto, poder fazê-lo.
Cf.: SCHMIDT, Gustavo da Rocha. Op. cit., p. 82 a 84.
737
CARVALHO, Eliane; MATION, Gisela. Op. cit.
738
“ConJur — Caso a administração pública perca, deverá pagar por meio de precatório? Se for, a espera
para receber pode ser maior que o processo arbitral. Gustavo Justino — Não vejo obrigatoriedade de ser por
precatório, pode haver um adimplemento espontâneo pela Fazenda que perde. Mas é exatamente isso que a
gente precisa refletir. É como se o sistema arbitral não fechasse. Se tudo isso vai mais rápido, a decisão é
melhor, custa mais, enfim. E daí chega lá na sentença vai para o precatório e demora? Ainda assim vai ser
mais rápido do que passar pela constituição do título no Judiciário.” (OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino
de. Arbitragem com contratos...Op. cit.).
739
OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de. Especificidades...Op. cit.
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ressalvando o direito ao crédito por meio de execução privada. Todavia, este regime de
garantia das Parcerias não se estende para os demais negócios jurídicos público-privados.
Quem pensa a arbitragem com o Poder Público precisa começar a estruturar um
mecanismo de garantia para todo o procedimento arbitral, tal qual se pensou para as PPPs,
independentemente da questão jurídica de origem.740
A importância de se pensar formas de garantir o procedimento arbitral e não o seu
objeto é de que, independente da relação jurídica submetida à arbitragem, toda a jurisdição
privada estará prevenida contra o inadimplemento público, sedimentando a confiança e a
segurança jurídica do particular. Hoje, tirando as PPPs, pelas circunstâncias apresentadas, é
muito arriscado dispor de uma cláusula arbitral em um negócio jurídico público-privado.
Não faz sentido imaginar que a arbitragem estará resguardada dos precatórios
quando e somente o seu objeto for protegido por um Fundo Garantidor ligado a um
contrato sobre o qual se litiga. Modelos jurídicos de securitização são urgentes para
assegurar a credibilidade do próprio instituto da arbitragem.
Uma derradeira e fundamental ponderação para que não haja dúvida quanto à
coerência argumentativa deste trabalho: embora crítica da fuga dos precatórios, esta
dissertação não nega haver um caminho sem volta tendente a mitigar cada vez mais o
pagamento público por meio de ordem cronológica. Assim, instrumentos alternativos ao
fechado regime de impenhorabilidade de bens públicos (e, indiretamente, aos precatórios)
são mais do que necessários para iniciar uma mudança de racionalidade do Direito Público,
sistematizando-o, ao invés de segregá-lo. Em outras palavras, à semelhança do que se fez
com as PPPs e se tem buscado fazer com a arbitragem, formas de securitização devem ser

740

Gustavo Justino de Oliveira e Daniel Bulha de Carvalho têm posicionamentos interessantes a este
respeito: “no tocante ao custo financeiro da arbitragem, esse poderá ser oriundo de reserva financeira
específica, com percentual fixo decorrente das verbas mensais dispendidas em favor da Organização Social
ou do saldo decorrente entre o valor efetivo do contrato e o valor orçamentariamente reservado, similar às
reservas financeiras emergenciais previstas no artigo 17, inciso II, do Decreto Federal nº 9.190/17. Poderão
também servir da aludida reserva financeira os ressarcimentos e indenizações decorrentes das respectivas
sentenças arbitrais, restituídas de modo espontâneo e voluntário pelo Poder Público que, em uma visão
doutrinária mais contemporânea e mais atenta à realidade atual, estariam dispensadas da expedição de
precatórios ou Requisição de Pequeno Valor -RPV (artigo 100 da CF) em razão da existência de previsão dos
recursos na lei orçamentária anual (artigo 167, II, da CF), o que remediaria qualquer possibilidade de
descontinuidade dos serviços assistenciais em decorrência do endividamento indevido da parceira privada”.
(OLIVEIRA, Gustavo Henrique Justino de; CARVALHO, Daniel Bulha de. Arbitragem nos contratos de
gestão das organizações sociais Matéria usual nos contratos de concessões e nas parcerias públicoprivadas de infraestrutura. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/arbitragem-noscontratos-de-gestao-das-organizacoes-sociais-15112018. Acesso em 25 de janeiro de 2019). Cf.: FREIRE,
José Nantala Badue. As barreiras da execução de sentença arbitral contra a Fazenda Pública. Disponível
em:
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/as-barreiras-da-execucao-de-sentenca-arbitralcontra-a-fazenda-publica/. Acesso em 01 de fevereiro de 2019.
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estendidas para toda a relação administrativa público-privada. Sem exceção.741 Isso evitará
se falar em seletividade, quebras da isonomia, da impessoalidade e da moralidade.742
Para concluir, em síntese, o debate sobre a arbitragem enquanto ferramenta de
fuga dos precatórios é significante quando for necessária a execução forçada do laudo
arbitral, por meio de sua judicialização. Antes desta etapa, ainda em ambiente extrajudicial,
nenhuma obrigatoriedade há em se submeter o resultado da arbitragem ao precatório.743
Finaliza-se essa primeira parte com uma passagem de Vicenzo Demetrio
Florenzano que complementa, de modo reflexivo, os argumentos expostos acima:
Um Estado que cumpre e faz cumprir as leis e as decisões judiciais e um sistema
jurídico que transmite confiança entre os agentes (segurança jurídica), que
assegura a estabilidade das relações, que estimula a concorrência nos mercados,
que favorece a alocação eficiente de recursos escassos e que está aliado a um
sistema eficiente de solução de conflitos de interesses (litígios), são
determinantes para atrair o capital. O capital, contudo, não se engana. De nada
adianta uma Constituição e Códigos modernos se essas normas não são
cumpridas, se não têm efetividade. Não adianta uma lei perfeita que assegure os
direitos subjetivos de propriedade, como é o direito de crédito, tão caro ao
capitalismo, se as decisões judiciais transitadas em julgado não são cumpridas. O
tempo destrói o direito. Um sistema eficiente, capaz de fornecer com presteza e
segurança soluções definitivas para os conflitos intersubjetivos de interesses é
imprescindível para o bom funcionamento da economia.744

3.4

Mecanismos constitucionais substitutivos ao pagamento de precatório
Viu-se nos debates anteriores que estão sendo pensadas para os precatórios

soluções de mercado voltadas a amenizar, de alguma forma (e ainda que mínima), a

741

Embora seja uma questão de absoluta relevância para a vitalidade da arbitragem no Brasil, pouquíssimos
autores dão importância para o tema dos precatórios em processos arbitrais. É improdutivo debater
arbitragem e Poder Público se não houver dedicação teórica para afastar (ou justificar) a execução do laudo
arbitral por meio de precatórios. Soa bastante inocente pensar que as decisões arbitrais serão todas
espontaneamente cumpridas pelo ente público condenado e que a parte privada será isenta de aguardar o
pagamento do seu crédito na fila dos precatórios. Em outras palavras, o universo arbitral não pode ser
desenhado como ideal a ponto de se desconsiderar o entrave causado pelo precatório. Que utilidade há em se
ter um direito reconhecido se a decisão condenatória será cumprida num prazo incerto e indeterminado?
742
Portanto, as críticas ao FGP se estendem, também, para a arbitragem e todo e qualquer instituto jurídico
que venha selecionar indevidamente credores privilegiados com a fuga dos precatórios. O que não significa
negar a importância da securitização para o procedimento arbitral, desde que, como dito, o exemplo seja
propagado para todas as outras relações administrativas. Questiona-se a injustiça do egoísmo e não a
relevância dos avanços.
743
Quem trata com propriedade desta fase extrajudicial da arbitragem são: MAZZOLA, Marcelo;
OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Poder Público não burla precatórios com pagamento voluntário
em arbitragem. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2016-dez-18/poder-publico-nao-burlaprecatorios-pagamento-arbitragem. Acesso em 01 de fevereiro de 2019.
744
FLORENZANO, Vicenzo Demetrio. Op. cit., p. 229.
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inadimplência pública pautada no discurso de escassez financeira.745 Para tanto, tem-se
procurado implementar a negociação e o diálogo, capazes de colocar fim, imediatamente,
aos impasses por meio de ajustes mercantis.
Formas substitutivas ao adimplemento tradicional do precatório representam,
assim, um meio-termo – um ponto de vista pragmático – entre os extremos do mundo do
“dever-ser” (de pagamento à vista e integral) e do mundo do “ser” (de inadimplemento
quase que absoluto). Nos dizeres de Orlando Vaz:
A solução que nos foi dada pela Constituição (...) é um meio-termo entre esses
dois extremos. Não é o pagamento imediato e integral da dívida, mas é mais do
que aquilo que os governantes estão dispostos a pagar. Em outros termos, obriga
os governantes a pagar mais do que estariam normalmente dispostos a pagar.746

Isso tudo acaba por fomentar um verdadeiro mercado dos precatórios, recebendo o
Estado auxílio estrutural e financeiro do setor privado para quitar parte da dívida pública
judicial. Numa ideia de ponderação, ganha o credor com uma liquidez mais célere de seu
crédito747; ganha a economia, com a transformação de ativos mortos em ativos líquidos,
voltando a se aquecer com o crescimento da renda e do emprego; e ganha o Poder Público
com a diminuição da fila dos precatórios e com a melhora de sua imagem (maior
legitimidade e confiança).748
Por outro lado, há quem diga que a lógica comercial proposta pelos meios
substitutivos ao pagamento tradicional (pela ordem cronológica) prejudica o credor,
imputando a ele um deságio forçado e um custo de transação que supera mais da metade do
valor atualizado do seu crédito749; também, afirma-se que afeta o Poder Público ao
promover uma diminuição dos valores de arrecadações de receitas futuras.750
745

“(...) o problema dos precatórios demanda uma postura pragmática. Nessa linha de raciocínio (...) a
solução de mercado (...) é uma via alternativa que pode ser eficiente, sendo, talvez, a melhor forma de forçar
o pagamento dos precatórios.” (FLORENZANO, Vicenzo Demetrio. Op. cit., p. 218).
746
VAZ, Orlando (org). Precatórios: problemas e soluções. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 149.
747
Antes destas oportunidades, restava ao credor tão somente aguardar o pagamento na ordem cronológica.
Não havia saída. Hoje é possível receber antecipadamente o crédito por meio de formas substitutivas ao
pagamento direto. Evidente que a partir de um custo a ser sopesado pelo credor. Mas o fato é que isto
melhora e muito a perspectiva de recebimento do crédito.
748
FLORENZANO, Vicenzo Demetrio. Op. cit., p. 219, 220 e 221.
749
Régis Fernandes de Oliveira chama esta realidade de “mercado paralelo de mendigos”. Cf.: OLIVEIRA,
Regis Fernandes de. Op. cit., p. 902. Francisco Wildo Lacerda Dantas afirma que as soluções de mercado
promoveram a: “retirada da proteção constitucional no pagamento aos credores do precatório exclusivamente
na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. (...). A retirada da proteção constitucional abandonará
os credores dos precatórios à sanha do mercado, com o que (...) se consagra a busca dos precatórios com
armadilhas da imoralidade, da ineficiência e da morosidade da Justiça”. (DANTAS, Francisco Wildo
Lacerda. Op. cit., p. 284). Ainda: OLIVEIRA, Antônio Flávio de. Op. cit., p. 82.
750
FLORENZANO, Vicenzo Demetrio. Op. cit., p. 219, 220 e 221.
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Certos ou errados, justos ou injustos,751 os mecanismos substitutivos ao
pagamento direto de precatório estão ganhando cada vez mais espaço e caindo no gosto do
legislador-constituinte derivado.752 São eles: a) cessão de crédito; b) compensação de
dívidas tributárias com créditos de precatórios; c) aquisição de bem público; d) contas
judicias; e) acordo direto em precatório.
3.4.1

Cessão de crédito
A cessão de crédito é a forma substitutiva mais antiga de pagamento de

precatório.753 Foi implementada pelo art. 78 do ADCT, criado pela EC n. 30 de 2000.754
Hoje, a cessão está prevista nos parágrafos 13 e 14 do art. 100 da Constituição. Segundo
eles:
O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a
terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao
cessionário o disposto nos §§ 2º e 3º.”; “a cessão de precatórios somente
produzirá efeitos após comunicação, por meio de petição protocolizada, ao
tribunal de origem e à entidade devedora.

A Resolução n. 115 do CNJ também regulamenta a cessão de crédito em
precatório. De acordo com o art. 16, a cessão não obsta o gozo, pelo cessionário, da
preferência de que trata o parágrafo primeiro do art. 100, quando a origem do débito se
enquadrar em uma das hipóteses nele previstas. O mesmo dispositivo afirma, ainda, que “a
cessão de créditos não alterará a natureza comum ou alimentar do precatório e não
prejudicará a compensação, sendo considerado, para esse fim, o credor originário”.
O fundamento da cessão de crédito em precatório está “em propiciar ao credor
originário uma vantagem econômica mais ágil do que aquela que decorreria do
751

Inclusive sob o ponto de vista do benefício indevido proveniente da própria torpeza (venire contra factum
proprium), ao criar voluntariamente um cenário de caos financeiro para depois dele se beneficiar pagando a
dívida com grandes descontos.
752
Por economia de espaço e tempo, racionalmente, é impraticável comentar de maneira crítica cada tópico
desta dissertação. Sobretudo porque o foco do trabalho está direcionado para somente um dos mecanismos
alternativos, que são os acordos diretos. Falar em tons críticos de cada proposta alternativa ao pagamento
tradicional, disposta na Constituição, valeria uma dissertação inteira. Fica aqui, então, reiterada a necessidade
de mais pesquisadores se voltarem para este instigante, mas sempre esquecido, tema dos precatórios.
753
A cessão de crédito tem previsão nos arts. 286 a 298 do Código Civil.
754
“Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os
de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os
que já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na
data de promulgação desta Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até 31 de dezembro de
1999 serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescido de juros legais, em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos, permitida a cessão dos créditos.”
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enfrentamento das vicissitudes do processo de execução forçada e a de munir o cessionário
de um direito de legitimamente obter a sujeição do patrimônio do devedor”.755
Independente da concordância do ente público devedor, todo e qualquer sujeito
detentor de um crédito em face do Estado, constituído por meio de precatório, que
preencha os requisitos legais do Código Civil, pode negociar esse direito patrimonial e
disponível756 com outra pessoa que aceite aguardar sua vez na ordem cronológica,
mediante um contrato de cessão formalizado por escritura pública prevendo valor
geralmente menor do que o correspondente ao crédito.757
O procedimento para tanto está todo descrito nas normas acimas mencionadas,
com a ressalva de que sejam comunicados formalmente o Tribunal de Justiça e o ente
devedor do negócio, quanto à concretização da cessão e que o cessionário não goze da
eventual natureza superpreferencial do crédito cedido e nem da natureza de RPV.758 Em
outras palavras, ao ser cedido, o crédito superpreferencial perde esta qualidade, não se
beneficiando o novo titular desta prerrogativa. Ainda, as vantagens dos créditos
parcialmente negociados que porventura tenham se tornado de pequeno valor não são
estendidas para o novo credor.759
Outro aspecto relevante é que a cessão não altera a ordem cronológica do
precatório, mas somente a titularidade do crédito.
3.4.2

755

Compensação de dívidas tributárias com créditos de precatórios

CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. Mercado de precatórios e crédito tributário. Porto Alegre:
Sérgio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 31 e 32.
756
REIS, Sebastião Alves dos. Precatório judicial e cessão de crédito. In: VAZ, Orlando (org). Precatórios:
problemas e soluções. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 213; DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Op. cit.,
p. 280 e 281.
757
Para os críticos do alto valor de deságio, José Otávio de Vianna Vaz tem uma resposta oportuna: “a
própria Constituição, ao permitir – expressamente – a cessão dos créditos, procurou transferir para o
“mercado” o problema da fixação dos valores dos precatórios não honrados pelas Fazendas. Se o deságio é
grande, é porque o Poder Judiciário não obriga o Executivo a honrá-los; houvesse garantia do recebimento, o
deságio seria menor”. (VAZ, José Otávio de Vianna. Op. cit., p. 124).
758
“Se houver cessão de crédito alimentício de que seja titular idoso, portador de doença grave ou pessoa
com deficiência, tais atributos não se mantêm com a cessão, valendo dizer que a preferência de que goza o
cedente não se transfere ao cessionário. De igual modo, caso haja cessão parcial, de forma que o valor cedido
equivalha a montante que dispensa a expedição de precatório, o cessionário não irá beneficiar-se de tal regra.
Ainda que, em caso de cessão total, o crédito seja de pequeno valor, a dispensa do precatório não beneficia o
cessionário, que deverá, para seu recebimento, ter de requerer a expedição do precatório.” (CUNHA,
Leonardo Carneio da. Op. cit., p. 393).
759
Sobre o tema, cf.: RODRIGUES, Marco Antonio. Op. cit., p. 152; CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas.
Op. cit., p. 11; MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo
Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak. Precatórios. Op. cit., p. 42.
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Compreensão fácil pode ser extraída a partir da afirmação de que “nos domínios
do direito privado, o instituto jurídico da compensação é modo de extinção das obrigações
que tem lugar quando duas pessoas são, simultaneamente, credora e devedora uma da
outra”.760 Tal está disposto no art. 368 do Código Civil: “se duas pessoas forem ao mesmo
tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se
compensarem”.761
Tida no regime anterior da EC n. 62 de 2009 como medida jurídica automática a
partir da existência de um crédito a ser inscrito em precatório com débitos perante a
Fazenda Pública, autorizando desde logo o abatimento da dívida com o valor dos
precatórios, a compensação compulsória a favor do Estado, disciplinada nos parágrafos 9º
e 10º do art. 100 da Constituição762, foi declarada inconstitucional pelo STF. O argumento
foi o de que a sistemática compensatória implementada pelos mencionados parágrafos
beneficiava somente a Fazenda Pública, prejudicando o cidadão que, embora possuidor de
um débito em face do Estado, deixou de ter liberdade de disposição de seus bens.763
No regime jurídico atual, instaurado pela EC n. 94 de 2016, autoriza-se a
compensação de precatório desde que voluntariamente desejada pelas partes e que tenha o

760

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357-DF. Op. cit., p. 84.
Para compreender melhor, cf.: OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. cit., p. 901; MOREIRA, Egon
Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís; AGOTTANI, Diogo Zelak.
Precatórios. Op. cit., p. 102.
762
“§ 9º No momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser
abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em
dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas
vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação
administrativa ou judicial; § 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública
devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de abatimento, informação sobre
os débitos que preencham as condições estabelecidas no § 9º, para os fins nele previstos.”
763
“Exige-se do Poder Público, para o recebimento de valores em execução fiscal, a prova de que o Estado
nada deve à contraparte privada? Claro que não! Ao cobrar o crédito de que é titular, a Fazenda Pública não é
obrigada a compensá-lo com eventual débito dela (Fazenda Pública) em face do credor-contribuinte. Por
conseguinte, revela-se, por mais um título, anti-isonômica a sistemática dos §§ 9º e 10 do art. 100 da
Constituição da República, incluídos pela Emenda Constitucional nº 62/2009. (...). Ora, as mesmas razões
que justificam a compensação dos débitos titularizados pela Fazenda também justificam a compensação dos
seus créditos. Não há razoabilidade mínima na diferenciação das hipóteses. Os valores maiores de justiça e
eficiência estão presentes, com a mesma intensidade, em ambas as situações. Se a compensação de débitos da
Fazenda evita o ajuizamento de execuções desnecessárias, o mesmo ocorre com o particular que é credor do
Fisco e vê-se executado por débitos tributários ou de qualquer outra natureza. Prestigiar apenas o credor
fazendário (ou, sob outra perspectiva, proteger apenas o devedor público) é usar a retórica da justiça eficiente
para oprimir o particular. Com essa situação o Judiciário brasileiro, e o Supremo Tribunal Federal em
especial, não podem compactuar.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 4.357-DF. Op. cit., p. 39, 40 e 90).
761
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débito sido inscrito na dívida ativa dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios até
25 de março de 2015, conforme regulação própria estabelecida por cada ente federado.764
Chama-se a atenção, aqui, para o descumprimento corriqueiro da ordem contida
no parágrafo segundo do art. 105 do ADCT, que delega aos entes devedores a criação de
Lei regulamentadora da compensação no prazo de cento e vinte dias, a contar de 1º de
julho de 2018. Além de não legislar sobre o tema, os entes federados vêm descumprindo,
também, o comando do parágrafo terceiro do mesmo artigo, que autoriza o credor a
compensar seus débitos com precatórios, se inexistente regulamentação local sobre o tema.
Em suma: não se legisla e também não se autoriza a compensação.765
3.4.3

Aquisição de bem público
Terceira modalidade substitutiva de pagamento direto de precatório é a aquisição

de bem público prevista no parágrafo 11 do art. 100 da Constituição, que diz: “é facultada
ao credor, conforme estabelecido em lei da entidade federativa devedora, a entrega de
créditos em precatórios para compra de imóveis públicos do respectivo ente federado”.
Aqui, o crédito em precatório é usado para a compra de um imóvel público do
ente devedor. Acaba sendo, de maneira indireta, uma compensação alternativa. O credor de
precatório compensa a dívida da Fazenda Pública, ofertando-lhe o valor que deveria
receber para a compra de um imóvel público.
Questão sensível está no fato de que a regra constitucional de aquisição de
patrimônio

público

mediante

precatório

não

é

autoaplicável,

dependendo

de

regulamentação pelos entes federados por meio de Lei. Isto tem tornado a doutrina cética.
Há quem afirme, neste sentido, que “a hipótese jamais se tornará viável, uma vez que o
ente federativo poderá não querer receber seu próprio título de débito em pagamento de
imóvel seu”.766
3.4.4

764

Contas judiciais

Art. 105 do ADCT: “deixando o ente de promover a regulamentação prevista no caput do art. 105, diz o
parágrafo terceiro da norma que o credor privado estará livre para promover a compensação do crédito em
precatório com o seu débito fiscal.”
765
Cf.: SANTIAGO, Igor Mauler. São Paulo dribla a Constituição e barra a quitação de tributos com
precatórios.
Disponível
em:
https://www.conjur.com.br/2019-jan-30/consultor-tributario-sp-driblaconstituicao-barra-quitacaode-tributos-precatorios. Acesso em 14 de fevereiro de 2019.
766
OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. cit., p. 902.
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As contas judiciais são hoje, talvez, a mais polêmica das formas substitutivas de
pagamento direto de precatórios. Sobretudo porque relacionam, de modo conflituoso, uma
série de temas do Direito como o direito adquirido, a coisa julgada e a separação entre os
Poderes. Estão previstas no parágrafo segundo do art. 101 do ADCT e consistem na
possibilidade adicional de os precatórios serem pagos com parcela das verbas provenientes
de depósitos judiciais.
Segundo o constituinte derivado, está autorizado o saque de até 75% dos
depósitos judiciais e dos depósitos administrativos em dinheiro referentes a processos
judiciais ou administrativos, tributários ou não tributários, nos quais sejam parte os
Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, e as respectivas autarquias, fundações e
empresas estatais dependentes. E de até 30% dos demais depósitos judiciais da localidade
sob jurisdição do respectivo Tribunal de Justiça,
A condicionante para o saque é que o ente devedor promova a criação de um
fundo garantidor em montante equivalente a 1/3 dos recursos levantados, remunerando-o
pela SELIC.
O procedimento de saque está contido no parágrafo terceiro do referido art. 101
do ADCT, ficando estabelecido que os recursos
Serão transferidos diretamente pela instituição financeira depositária para a conta
especial referida no caput deste artigo, sob única e exclusiva administração do
Tribunal de Justiça local, e essa transferência deverá ser realizada em até
sessenta dias contados a partir da entrada em vigor deste parágrafo, sob pena de
responsabilização pessoal do dirigente da instituição financeira por improbidade.

A iniciativa criadora desta modalidade substitutiva de adimplemento direto dos
precatórios veio do Ministro Luís Roberto Barroso durante a modulação de efeitos das ADI
n. 4.357 e 4.425 pelo STF.767 Na época, o Magistrado justificou a proposta de utilização
compulsória dos depósitos judiciais pela já existência de duas Leis federais autorizando
Estados e Municípios a fazer uso de 70% dos depósitos não tributários.768
As críticas contra esse instrumento substitutivo são imensas. José Maurício Conti
assevera causar ele um risco de difícil previsão, possivelmente responsável por um novo
foco de inadimplência, com a formação de uma nova fila de credores.769 Para o autor,
existe a probabilidade iminente “de, daqui a algum tempo, se a irresponsabilidade fiscal
767

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
4.425-DF. Op. cit., p. 40 e 41.
768
Trata-se da Lei Complementar n. 151 de 2015 que revogou outra de n. 11.429 de 2006.
769
CONTI, José Maurício. O governo também...Op. cit., p. 392 e 393.
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persistir, criar mais uma “dívida impagável”, desta vez representada pelos depósitos
judiciais para os quais não haverá recursos que permitam quitá-los”.770
Egon Bockmann Moreira, Betina Treiger Grupenmacher, Rodrigo Luís Kanayama
e Diogo Zelak Agottani lecionam que, para além da necessidade óbvia do fundo
garantidor, as dificuldades dos saques de contas judiciais serão outras.771 Para eles, o foco
do problema está na responsabilidade do ente federativo no cumprimento de suas
obrigações:
A utilização de depósitos judiciais para pagamento de precatórios deve ser
adotada com absoluta cautela e excepcionalidade, a fim de que não acabe por
maximizar as dívidas da Fazenda Pública, em prejuízo do Estado e de todos que,
de alguma forma, são alcançados pelas regras da lei complementar em
questão.772

Assim, indícios revelam que, de um modo geral, o gestor público pode não ter
maturidade e responsabilidade financeira para destinar adequadamente as receitas públicas.
Ainda que o dinheiro proveniente de contas judiciais não componha o orçamento (sendo
verba extraorçamentária) e que os montantes sejam diretamente encaminhados para a
administração dos Tribunais de Justiça, trata-se, no fim, de mais verba em caixa para pagar
precatórios.
Analisando tudo isso, um agente público mal informado pode pensar que os
depósitos judiciais poderão abater parte do percentual do orçamento destinado
mensalmente aos precatórios, diminuindo, portanto, a destinação dos repasses. Quando, em
verdade, os saques de contas devem vir para somar-se às despesas vinculadas aos
precatórios. Do contrário, tudo ficará na mesma e o cidadão jurisdicionado, que teve o seu
dinheiro retirado de sua ação judicial, sairá prejudicado.
Perceba-se que, no final, sempre quem perde é o elo mais frágil da sociedade.
Incrivelmente, até hoje, para o Estado, este elo continua sendo o cidadão.
3.4.5

770

Acordo direto em precatório

CONTI, José Maurício. No samba dos precatórios, quem dança são os credores! In: _____________.
Levando o Direito Financeiro a sério. A luta continua. 2ª ed. São Paulo: Blucher, 2018, p. 346.
771
MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 157.
772
Ibidem, p. 156.
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O acordo direto compreende o objeto central de análise do presente estudo.
Seguramente, é possível afirmar que ele é hoje o instrumento mais utilizado pelos entes
federados para substituir o pagamento tradicional dos precatórios.
Os números confirmam essa afirmação: segundo dados coletados pelo Tribunal de
Justiça de São Paulo, entre os anos de 2011 a 2019, 38% do total pago em precatório pelo
Município de São Paulo se deu por intermédio de acordo direto. Isto representa
aproximadamente três bilhões e oitocentos milhões de reais dos pouco mais de dez bilhões
de reais pagos no período.773 Ainda, dos mais de dois bilhões em precatórios quitados pelo
Estado do Paraná no biênio 2017 e 2018, oitocentos e setenta e um milhões de reais foram
pagos por meio de acordos diretos, o que corresponde a pouco mais de 43% do
adimplemento do período.774 Entre os anos de 2016 a 2018, o Estado do Rio Grande do Sul
realizou dois mil e quinhentos acordos diretos, reduzindo a dívida em trezentos e quarenta
e oito milhões de reais.775 Do mesmo modo, em razão de acordos diretos com os credores,
entre 2007 e 2010, no Estado de Minas Gerais, trezentos Municípios conseguiram zerar os
débitos judiciais, economizando dois bilhões de reais para os cofres públicos.776 Por fim,
também em virtude de acordo, o Município de Porto Alegre diminuiu em 34% a sua dívida
pública judicial.777
Outro fato revelador da importância do acordo direto está na relativização da sua
inconstitucionalidade pelo STF, tornando-se o único mecanismo substitutivo, dentre os
listados no parágrafo oitavo do art. 97 do ADCT (leilão e quitação por ordem crescente), a
continuar vigente na Constituição. Ou seja, pelo regime jurídico-constitucional da
atualidade, metade dos recursos destinados para o pagamento de precatórios pode ser
depositada em uma conta específica unicamente para quitação mediante acordo direto.
Nenhum outro mecanismo substitutivo recebeu este tratamento especial do constituinte
derivado.
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Disponível em: https://api.tjsp.jus.br/Handlers/Handler/FileFetch.ashx?codigo=107818. Acesso em 20 de
fevereiro de 2019.
774
Disponível
em:
https://www.tjpr.jus.br/destaques/-/asset_publisher/1lKI/content/em-dois-anos-tjprautoriza-o-pagamento-de-r-2-bilhoes-para-credores-de-precatorios/18319?inheritRedirect=false. Acesso em
20 de fevereiro de 2019.
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Disponível
em:
https://gauchazh.clicrbs.com.br/economia/noticia/2019/01/em-tres-anos-25-milprecatorios-foram-negociados-por-camara-de-conciliacao-cjqx0c4g600kt01pknmcb1c4o.html. Acesso em 20
de fevereiro de 2019.
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Disponível em: https://www.conjur.com.br/2010-nov-17/mg-economiza-bilhoes-audiencias-conciliacaoprecatorios. Acesso em 20 de fevereiro de 2019.
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Disponível
em:
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/politica/2018/11/658790-conciliacaodiminui-divida-de-precatorios.html. 20 de fevereiro de 2019.
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Tais fatos acabam por revelar, ainda que de maneira um tanto tímida,778 a abertura
constitucional para o que há de mais moderno em termos de solução de impasses públicoprivados: o incentivo e a promoção de uma relação jurídico-administrativa negocial.
O acordo direto, portanto, é uma realidade concreta que vem chamando a atenção
de inúmeros gestores públicos. Sobretudo por permitir esperança de quitação integral dos
precatórios no Brasil. Muitos ajustes precisam ser feitos no instituto, é verdade, mas isto
não diminui o seu protagonismo na solução do inadimplemento da dívida pública judicial.
Nos subtópicos a seguir se apresentará o regime jurídico-constitucional do acordo
direto, chamando-se atenção para o posicionamento do STF sobre o tema. Em seguida,
serão trazidos os argumentos justificadores da sua constitucionalidade.
Um último apontamento: conforme se verá, o procedimento do acordo direto é
construído individual e autonomamente por cada ente federado, a partir de suas realidades
locais. Por isso, questões como: quem são os legitimados ativos e passivos do acordo
direto; quais as exigências minuciosas de sua implementação; e como ocorre o pagamento,
serão vistas de maneira detalhada no próximo capítulo. Por ora, o que se pretende é
apresentar e estudar criticamente o regime jurídico-constitucional do acordo direto à luz da
dogmática do acordo administrativo.
3.4.5.1 Regime jurídico-constitucional
O acordo direto surgiu na Constituição com a EC n. 62 de 2009 em cujo art. 97
(parágrafos sexto e oitavo) do ADCT consignou-se a criação de duas contas bancárias
separadas para o pagamento de precatórios: 50% dos recursos seriam utilizados para
pagamento em ordem cronológica e a outra metade poderia ficar à livre escolha do ente
adimplir os débitos por meio de leilão, ordem crescente de valor ou acordo direto, sem
necessidade de respeito à ordem cronológica. Veja-se:
§ 6º Pelo menos 50% (cinquenta por cento) dos recursos de que tratam os §§ 1º e
2º deste artigo serão utilizados para pagamento de precatórios em ordem
cronológica de apresentação, respeitadas as preferências definidas no § 1º, para
os requisitórios do mesmo ano e no § 2º do art. 100, para requisitórios de todos
os anos.
(…).
§ 8º A aplicação dos recursos restantes dependerá de opção a ser exercida por
Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, por ato do Poder Executivo,

778

Em tese, porque, na prática, como se verá abaixo, o acordo direto se mantém autoritário em sua essência.
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obedecendo à seguinte forma, que poderá ser aplicada isoladamente ou
simultaneamente:
I - destinados ao pagamento dos precatórios por meio do leilão;
II - destinados a pagamento a vista de precatórios não quitados na forma do § 6°
e do inciso I, em ordem única e crescente de valor por precatório;
III - destinados a pagamento por acordo direto com os credores, na forma
estabelecida por lei própria da entidade devedora, que poderá prever criação e
forma de funcionamento de câmara de conciliação.

Portanto, o primeiro dispositivo constitucional que tratou diretamente do acordo
direto foi o inciso terceiro do parágrafo oitavo do art. 97 do ADCT. Importantes regras
podem ser extraídas dele: a) a regulamentação do acordo direto deveria se dar por Lei
própria dos entes devedores e b) além disso, ficou estabelecido que o acordo seria colocado
em prática por intermédio de Câmaras de Conciliação criadas pelos entes devedores.
Melhor explicando, em sua intenção inicial, o legislador constituinte desejou
retirar das mãos do Poder Executivo a procedimentalização do acordo direto, delegando
esta função para o Poder Legislativo, que ficaria responsável, ainda, por disciplinar a forma
de funcionamento da Câmara de Conciliação no âmbito do Poder Executivo. Isso tudo para
dizer que o acordo direto, na concepção primária da Constituição, era matéria afeta
somente aos Poderes Executivo e Legislativo. Cada ente devedor, assim, teria competência
para disciplinar, de maneira autônoma e independente, o instituto.
Contudo, ao regulamentar os precatórios na Resolução n. 115 de 2010, o Poder
Judiciário, por intermédio do CNJ, avocou para si a competência de disciplinar o acordo
direto. Sem qualquer parâmetro transparente, estabeleceu na alínea “b” do art. 20 do citado
ato normativo infralegal que o deságio máximo tolerável seria de 50%.779 Disse também no
art. 30 que os efeitos do acordo direto estariam condicionados à posterior homologação
pelo Tribunal de Justiça, desde que respeitada a regra de criação de Lei própria pelo ente
devedor.780 Por fim, no art. 31, diverso do que previu o constituinte no ADCT ao dizer que
isto seria incumbência do ente devedor, o CNJ facultou aos Tribunais de Justiça a
instituição de Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com o objetivo de
implementação do acordo direto.781

779

Art. 20 (...): “§ 2º. No cálculo de que cogita o § 2º do art. 97 do ADCT, o Tribunal de Justiça levará em
consideração: b) a subtração do deságio máximo tolerável, de 50% (cinquenta por cento) sobre a parcela de
precatórios pagável mediante acordos diretos e leilões, de 50% (cinquenta por cento), o que resulta em 25%
(vinte e cinco por cento) a ser abatido do montante global dos precatórios.”
780
“Art. 30. A homologação de acordo direto com os credores realizada perante câmara de conciliação
instituída pela entidade devedora (inciso III do § 8º do art. 97 do ADCT), deve ser condicionada à existência
de lei própria e que respeite, entre outros, os princípios da moralidade e impessoalidade.”
781
“Art. 31. Faculta-se aos Tribunais instituir Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios, com objetivo de
buscar a conciliação nos precatórios submetidos ao regime especial de pagamento, utilizando os valores
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Sobre essa questão, ressalte-se que, nos termos da Súmula 311 do STJ782, a
atuação do Poder Judiciário nos precatórios é meramente administrativa (de gestão)783 e se
limita, basicamente, à administração das contas bancárias e ao repasse das verbas aos
credores.784 Tanto é que contra atos do Presidente do Tribunal de Justiça não cabem
recursos aos Tribunais Superiores. Logo, possuindo a atividade natureza administrativa, o
caráter jurisdicional da homologação perde sentido e legitimidade.785
A partir do parâmetro “deferência ao mérito do acordo administrativo pelos
órgãos de controle”, apresentado no segundo capítulo, as partes legitimadas para firmar o
acordo direto são o credor privado e o devedor público. Aquilo que for decidido por eles
passará a ter efeitos jurídicos imediatos, restando ao Poder Judiciário apenas o dever de
cumprir os termos do ajuste e repassar a quantia negociada para a conta do credor.
Ainda que tratando do leilão, o pensamento de Régis Fernandes de Oliveira
parece pertinente com a crítica deste subtópico. Ao demonstrar a sua discordância sobre a
homologação judicial do leilão, indagou o autor:
O inciso IX [do art. 97 do ADCT] contém dispositivo curioso. Estabelece que a
quitação parcial dos precatórios será homologada pelo respectivo tribunal. Ora,
se há homologação, que é ato de controle, pressupõe-se que possa ter havido
ilegalidade. Se já houve o leilão e o pagamento do preço, para que a
homologação? Qual seu sentido, se o leilão não será feito pelo Poder
Judiciário?786

Bruno Espiñeira Lemos vai além para dizer que, no âmbito dos precatórios, o
Tribunal de Justiça não atua como órgão de controle jurisdicional:
Observe-se, ainda, que nenhum texto de lei outorga competência aos Presidentes
dos Tribunais para a revisão com caráter jurisdicional dos precatórios. Têm
competência para determinar sequestro de quantia necessária à satisfação do

destinados a pagamento por acordo direto com credores, com as competências que forem atribuídas pelo ato
de sua instituição.”
782
“Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não
têm caráter jurisdicional.”
783
Art. 8º da Resolução n. 115 de 2010, do CNJ: “a gestão das Contas Especiais de que trata o art. 97, § 1º, I,
do ADCT compete ao Presidente do Tribunal de Justiça de cada Estado (...).” Nos termos do parágrafo
primeiro do mencionado dispositivo, as competências jurisdicionais do Tribunal são muito restritas: “§ 1º
Compete ao Comitê Gestor: I - decidir impugnações relativas à lista cronológica de apresentação; II - decidir
impugnações relativas às preferências definidas nos §§ 1ºe 2º do art. 100 da CF.”
784
Art. 100. (...): “§ 6º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao
Poder Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o
pagamento integral (...).”
785
MOREIRA, Egon Bockmann; GRUPENMACHER, Betina Treiger; KANAYAMA, Rodrigo Luís;
AGOTTANI, Diogo Zelak. Op. cit., p. 100 e 101.
786
OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Op. cit., p. 943.
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débito, a requerimento de credor preterido no seu direito de precedência, porque
a dá o texto constitucional, não para rescisão das decisões tomadas nos
processos, pelos juízos ou pelos Tribunais.787

Na

forma

descrita

acima,

o

acordo

direto

passou

pelo

exame

de

constitucionalidade e foi, num primeiro momento, declarado inconstitucional, como se
verá no subtópico a seguir. A modulação temporal de efeitos, contudo, deu sobrevida ao
instituto, permitindo a sua vigência no ordenamento por mais cinco anos a partir da
conclusão do julgamento no Supremo (primeiro de janeiro de 2016 a primeiro de janeiro de
2021).
Ciente de quais eram os anseios do STF, o legislador tratou, desde logo, de inserir
no texto constitucional os comandos jurisprudenciais do Supremo, como forma de acalmar
os ânimos do Judiciário. Em 2016, a EC n. 94 criou o parágrafo vinte do art. 100 da
Constituição versando, entre outros, sobre a possibilidade de realização de acordos diretos,
perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com deságio máximo de 40% do
valor atualizado do crédito, desde que respeitados os requisitos definidos em
regulamentação editada pelo ente devedor. Em 2017, a EC n. 99 inseriu o parágrafo
primeiro no art. 102 do ADCT atualizando a disciplina anterior contida no art. 97, também
do ADCT, para dizer que:
A aplicação dos recursos remanescentes, por opção a ser exercida por Estados,
Distrito Federal e Municípios, por ato do respectivo Poder Executivo, observada
a ordem de preferência dos credores, poderá ser destinada ao pagamento
mediante acordos diretos, perante Juízos Auxiliares de Conciliação de
Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do
crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa
judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação
editada pelo ente federado.788

O atual regime jurídico-constitucional do acordo direto, portanto, superou a
modulação de efeitos pelo STF, internalizando-a com base nas seguintes diretrizes
normativas: a) respeito absoluto à ordem cronológica dos créditos e, por consequência, à
impessoalidade e à isonomia; b) deságio máximo de 40% sobre o valor atualizado do
crédito; c) vinculação do acordo a uma conta bancária específica destinatária de 50% de

787
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LEMOS, Bruno Espiñeira. Op. cit., p. 61.
Art. 102, §1º, do ADCT.
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todos os recursos direcionados para o pagamento de precatórios;789 d) delegação de
competência procedimental e regulamentadora para os entes devedores brasileiros.
3.4.5.2 Acordo direto na visão do STF
No julgamento das ADI n. 4.357 e 4.425 o STF enfrentou a constitucionalidade
dos mecanismos substitutivos de pagamento de precatório. Ao final, julgou em bloco para
declarar a inconstitucionalidade do leilão790 e de todos os demais institutos listados no
parágrafo oitavo do art. 97 do ADCT, incluindo o acordo direto.791 Em outras palavras,
lamentavelmente, no tema dos instrumentos substitutivos, o Supremo se debruçou quase
que integralmente sobre o leilão, limitando-se a estender os efeitos de sua decisão para os
acordos diretos.
O então Relator Ministro Ayres Britto afirmou que o leilão não passava de um
Certame em que o objeto a ser “arrematado” é o direito à execução de sentença
judicial transitada em julgado! E que tem por “moeda”, exatamente, o perdão de
parte desse direito! Pelo que se verifica, de pronto, a inconstitucionalidade do
inciso I do § 8º e de todo o § 9º, ambos do art. 97 do ADCT.792

789

Uma anotação sobre a realidade de duas contas bancárias distintas: os valores não se comunicam, de modo
que o esvaziamento de uma conta não importa na transferência de dinheiro para a outra com vistas a se
compensarem. Ademais, o dinheiro que sobrar na conta do acordo direto não volta para os cofres públicos,
permanecendo lá para os próximos acordos que forem sendo firmados. É o que assegura o parágrafo quinto
do art. 97 do ADCT.
790
O leilão tinha previsão no inciso primeiro do parágrafo oitavo do art. 97 do ADCT. A sua
procedimentalização estava descrita no parágrafo nono do mesmo dispositivo. Basicamente, o procedimento
seria conduzido por entidade autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários ou pelo Banco do Brasil.
Lançava-se um Edital de convocação dos credores e, após habilitados, iniciavam-se os lances eletrônicos. A
disputa se dava por ofertas públicas com o maior desconto, acumulando-se o maior percentual de deságio
com o maior valor de precatório. Para coibir grandes descontos, a Resolução n. 115 de 2010, do CNJ,
regulamentou o tema prevendo, no inciso IV do art. 28, deságio máximo de 50% sobre o valor do crédito.
Nesta situação de teto para o deságio, em caso de ofertas com o mesmo percentual de desconto, dava-se
preferência para os créditos de maior valor.
791
“São declaradas nulas com eficácia imediata (não retroativa ou ex nunc) as formas de pagamento
alternativas criadas pelo art. 97, §§ 6º, 8º e 9º, do ADCT. São elas: a) leilão pelo maior deságio; b)
pagamento em ordem crescente de valor; c) quitação por acordo direto com credor. A partir da presente
decisão somente a ordem cronológica de apresentação (e as exceções constitucionais do corpo permanente da
Lei Maior, como as listas preferenciais de requisitórios alimentares) pode servir de critério para a ordem dos
pagamentos de precatórios. Os efeitos meramente prospectivos dessa declaração de inconstitucionalidade
reconhecem a higidez dos pagamentos já realizados segundo tais critérios.” (BRASIL. Supremo Tribunal
Federal. Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425-DF. Op. cit., p. 15).
792
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.357-DF. Op. cit., p. 55
e 56.
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Sem motivar a sua decisão, o Ex-Ministro limitou-se a dizer que “melhor sorte
não socorre os incisos II e III do § 8º do art. 97 do ADCT”.793 Nas palavras do então
Relator, acrescentou que o acordo direto “não rima com os princípios da impessoalidade e
da moralidade, por tornar fortemente subjetivo o critério de escolha para pagamento de
precatórios”.794
Do mesmo modo, sob o argumento de que o leilão (e, por extensão, o acordo)
afastaria o critério cronológico de apresentação do precatório, para fins de determinar a
ordem de quitação dos débitos, o Ministro Luiz Fux afirmou:
O leilão por maior deságio é prática verdadeiramente antijurídica, porquanto
incentiva o cidadão a abrir mão do seu direito, já reconhecido em juízo, para verse satisfeito. E o pior: aquele que dispor de parcela maior terá mais chances de
receber algum valor. No limite, a medida incentiva um verdadeiro perdão de
dívida, como se o errado fosse receber o que de direito. (...). Configura ato
atentatório à moralidade administrativa, na vertente da boa-fé e da lealdade,
portar-se de maneira tão contraditória enquanto credor e devedor. (...). (...) caso
não “opte” por receber menos que lhe é de direito, o cidadão não terá ideia de
quando receberá seu crédito. Na prática, o poderio do Estado, que apenas
remotamente paga o que deve de maneira correta, é utilizado como forma de
coação velada para forçar a renúncia parcial do crédito pelo cidadão. Não há aí,
portanto, verdadeira escolha ou exercício pleno de autonomia da vontade. (...).
Outrossim, não há cabimento na comparação travada pela Advocacia-Geral da
União (fls. 2.421-2) entre a cessão onerosa do precatório a terceiros e o leilão por
maior valor de deságio. (...). É que, enquanto a cessão onerosa a terceiros
representa mera resposta do mercado ao aludido problema, o mecanismo de
leilão criado pela EC nº 62/09 caracteriza tentativa de o Estado valer-se da
própria torpeza. O deságio é consequência imediata da falta de liquidez do título.
Falta de liquidez, por seu turno, ocasionada pela recalcitrância dos Estados em
cumprir pontualmente suas obrigações pecuniárias. A existência de oportunistas
no mercado que tiram proveito dessa circunstância em prejuízo dos credores não
justifica que o Estado, único responsável pela baixa liquidez do título, se
comporte da mesma maneira, afinal é o Estado o responsável pela baixa liquidez
do título. E mais além: a existência de um sistema de leilão por maior valor do
deságio representaria incentivo para que o Estado continuasse a não cumprir suas
obrigações, agravando a iliquidez dos precatórios e aumentando o deságio no
pagamento das suas sentenças condenatórias. Em poucas palavras: o sistema de
incentivos gerado pelo modelo de leilão proporciona resultados contrários aos
colimados pela Lei Maior.795

Na mesma toada, o Ministro Marco Aurélio questionou para onde vão os outros
50% previstos no parágrafo oitavo do art. 97 do ADCT. A resposta, por ele mesmo dada, é
de que:
Foram para um fenômeno que implica, como disse, tripudiar, porque sabemos
que os credores não têm fôlego para aguardar a liquidação dos precatórios.
793
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Foram colocados na “bacia das almas”. Os outros 50% ficaram destinados,
quebrando-se a ordem cronológica, a espinha dorsal do sistema de precatórios,
para liquidação de precatórios em leilões. Estes terão uma tônica: quem der o
maior abatimento no crédito estampado em título executivo judicial, será
atendido.796

Com certa rigidez, Marco Aurélio concluiu:
A meu ver 100% da receita comprometida devem ser destinados à liquidação dos
precatórios, observadas as preferências do corpo permanente, na ordem
cronológica em que esses precatórios surgiram, na ordem cronológica das
requisições. Por isso, concluo que a destinação dos outros 50% ao leilão é
inconstitucional. E tenho como inconstitucionais os diversos incisos do § 9º do
artigo 97, em comento, e inconstitucionais também os incisos I, II e III do § 8º,
que versam justamente a destinação dos 50% para o leilão.797

O então Ministro Joaquim Barbosa seguiu a maioria e entendeu, também, pela
inconstitucionalidade integral do parágrafo oitavo do art. 97 do ADCT. Para ele:
Esses acordos e leilões permitem aos credores o recebimento antecipado de seus
créditos, se aceito um desconto ou deságio sobre o valor efetivamente devido
pelo ente público. A desproporcionalidade do “regime especial” é tão exacerbada
que há credores dispostos a aceitar o recebimento de apenas 25% do valor do
precatório. O Estado de Santa Catarina ofereceu pagamento antecipado àqueles
que aceitassem abrir mão de valores entre 50% e 75% da quantia efetivamente
devida. Enquanto maior o deságio aceito, mais rápido seria o pagamento. Como
o valor disponibilizado pelo Estado era limitado, a procuradoria local avisou aos
credores que quanto maior o sacrifício, maior a chance do credor “furar a fila”
estabelecida pela ordem cronológica. (...). No momento em que induz o
jurisdicionado a nem sequer litigar contra o Estado, diante da perspectiva de não
receber valores eventualmente confirmados após longo processo judicial, ou,
para recebê-los, abrir mão de parte significativa das quantias devidas, o regime
especial desmoraliza a Jurisdição (arts. 2º e 5º, XXXV da Constituição).798

Mesmo sem entrar no mérito da questão, timidamente, a Ministra Rosa Weber
comentou, em uma passagem breve do seu voto, o êxito do momento em que atuou como
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul construindo, nos idos
de 2003, um Juízo Auxiliar de Precatório para promover a conciliação nas execuções
contra a Fazenda Pública no tocante a forma e tempo de pagamento.799 Todavia, deixou a
Ministra de enfrentar a constitucionalidade do acordo direto.
Por outro lado, contrariando a maioria dos colegas, o Ministro Dias Toffoli
ressalvou que o leilão e o acordo direto configurariam “alternativa mais benéfica tanto para
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os credores como para o poder público do que o conhecido “mercado paralelo dos
precatórios”. 800 Segundo entendeu o Ministro:
(...) a modalidade de leilão, assim como os acordos diretos com os credores,
viabilizará, com respeito ao princípio da autonomia da vontade e da isonomia
entre os credores, o pagamento de um maior número de precatórios com um
menor ônus para o poder público, sem falar que se trata de alternativa a credores
com necessidade financeira imediata, que tenham pressa em receber os valores.
Com efeito, trata-se de mecanismo que viabiliza oficialmente que credores
recebam mais rapidamente o seu crédito, com segurança jurídica e com menor
deságio. Além disso, nesse caso, ambas as partes – credor e devedor – são
beneficiadas: ganham os credores que receberão mais prontamente seus créditos,
ainda que com deságio; e ganham os entes estatais com o aceleramento do ritmo
de pagamento das dívidas.801

Noutra passagem, falando expressamente do acordo direto, o Ministro Dias
Toffoli ponderou:
Ademais, gostaria de ressaltar aqui uma questão curiosa acerca da realização de
leilões e de acordos como formas de pagamento de precatórios. No âmbito das
relações entre particulares é natural que, numa situação de inadimplência, busque
o credor a negociação da dívida, resultando, muitas vezes, no parcelamento das
dívidas, na retirada de juros e multas e até mesmo na diminuição desse valor. Se
essas orientações são salutares em se tratando de relações privadas, porque não
aplicá-las quando estamos diante de entes federativos inadimplentes? No meu
sentir, a celebração de acordos - e a realização de leilões é uma forma de
transação –, no âmbito da administração pública, são plenamente viáveis,
devendo ser estimuladas, pois viabiliza a busca de soluções consensuais entre
administrados e administração. A meu ver, a regra do pagamento na ordem
cronológica (não temos aqui cláusula pétrea) não é óbice a impedir a adoção de
soluções consensuais no pagamento de precatórios, pois o que se deve verificar
no caso é se restam atendidos os princípios da impessoalidade e da isonomia.
Com efeito, pode parecer que a celebração de um acordo pode dar ensejo à
suposição de que a parte envolvida receberá tratamento privilegiado em relação
aos demais credores do Poder Público. Contudo essa situação não ocorre, pois
teremos, na hipótese de leilão ou de acordo, situação distinta, pois os credores,
nesses casos, não receberão integralmente os seus créditos, situação que, por si
só, os distingue dos demais. Dessa forma, entendo que esses mecanismos, ao
lado da hipótese de pagamento de precatórios em ordem cronológica de
apresentação, atendem, em última análise, o princípio da eficiência da
Administração Pública (art. 37, CF/1988), constituindo meio hábil e menos
gravoso para o pagamento de débitos públicos.802

Para além dos trechos dos votos acima mencionados, nenhum outro fez menção,
direta ou indireta, ao acordo direto. Ficaram vencidos no tema os Ministros Dias Toffoli,
Gilmar Mendes e Teori Zavascki. Os demais, Ayres Britto, Luiz Fux, Joaquim Barbosa,
Carmen Lúcia, Rosa Weber e Celso de Mello votaram pela inconstitucionalidade das
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formas substitutivas de pagamento de precatórios, contidas no parágrafo oitavo do art. 97
do ADCT. Os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski votaram também pela
inconstitucionalidade do regime de precatórios introduzido pela EC n. 62 de 2009, porém
em menor extensão.
Enfim, tudo para afirmar que, ao tempo do julgamento do mérito das ADI, dos
onze Ministros, apenas Dias Toffoli tratou expressa e diretamente do exame de
constitucionalidade do acordo direto. Os demais, quando enfrentaram a questão, se
reservaram ao direito de estender os efeitos do julgamento do leilão também para os
acordos, como se viu.
Melhor sorte não teve o instituto ao ser reanalisado pelo STF durante o debate
para a modulação de efeitos da decisão acima comentada. Continuou sendo desconsiderado
por parcela significativa dos Ministros.
Foi graças ao empenho do Ministro Luís Roberto Barroso que o Supremo
concedeu sobrevida ao acordo direto, permitindo a sua vigência na Constituição até
2021.803 A Suprema Corte ponderou por acolher as sugestões do referido Ministro e manter
a possibilidade de realização de acordos diretos, observadas a ordem de preferência dos
credores e a Lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor
atualizado do crédito.804
Os argumentos apresentados pelo Ministro Barroso levaram em consideração o
fato de que a rejeição constitucional do acordo se deu, apenas, por ele não respeitar a
ordem cronológica dos créditos e por representar risco de negócios draconianos ao credor.
Ajustadas essas arestas, não haveria porque, no entendimento do Ministro, fechar os
precatórios para os acordos diretos. Veja-se:
A minha segunda proposta, que ainda não envolve, tampouco, a questão do
legislador positivo, é a seguinte: subsistência limitada da possibilidade de
acordos, observada a ordem de preferência dos credores. A Emenda
Constitucional nº 62, ela previa a possibilidade de acordo direto entre a Fazenda
Pública e os credores de precatórios. O Supremo Tribunal Federal, o Plenário,
declarou a inconstitucionalidade da íntegra do art. 97 do Ato das Disposições
803

Contudo, como se viu, com o advento das EC n. 94 de 2016 e 99 de 2017, tal efeito modulatório perdeu
objeto, sendo substituído por uma nova previsão legal autorizando os acordos diretos.
804
“Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as
compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda
Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a
quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos
diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora,
com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.” (BRASIL. Supremo Tribunal Federal.
Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425-DF. Op. cit., p. 2).
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Constitucionais Transitórias, onde estava prevista a possibilidade de acordo
direto, e houve dois fundamentos para essa declaração de inconstitucionalidade
em relação aos acordos. O primeiro era a quebra da ordem cronológica: a
Fazenda podia negociar diretamente com os credores, em função do montante e
mudando a ordem. Em segundo lugar, havia a possibilidade de acordos
draconianos. Por qual razão? Como a Fazenda não pagava nada, há mais de duas
décadas, ela dizia para o sujeito: olha, você quer continuar a não receber ou quer
receber aí 20%, 15%, 18%? E, aí, entre 0 e 20%, o pobre do credor ficava lá com
os 20%. Então o Supremo derrubou essa questão do acordo direto, para não furar
a fila e para não permitir esta postura de supremacia do devedor inepto diante do
credor sem alternativa. Se nós extirparmos do regime dos acordos esses dois
vícios – furar a fila e posição draconiana da Fazenda –, eu acho que é possível
modular o art. 97, na parte que permite o acordo, por esses cinco anos da
proposta do Ministro Luiz Fux, porque acho que isso é bom para todo mundo.805

O Ministro completou, ainda, afirmando que:
Não há nenhum problema em o credor querer transacionar o seu crédito em
relação a precatórios. É um crédito disponível. Há uma fórmula: admitir-se o
acordo direto permite ao credor receber antecipadamente, ainda que com alguma
redução, e permite à Fazenda reduzir o estoque da dívida.806

Daí surgiu a seguinte fórmula: “primeiro, os acordos têm de ser oferecidos
segundo a ordem cronológica dos créditos, ou seja, o acordo tem que ser ofertado ao
primeiro da fila. Se ele não quiser, passa para o segundo; se ele não quiser, passa para o
terceiro. Vai chegar um ponto em que alguém vai querer o acordo. Portanto, o acordo tem
que ser oferecido na fila. Segundo, credores que optassem pela celebração do acordo,
concordariam com uma redução fixa, válida para todos (...)”.807
Com isso, na visão do Ministro Barroso, estaria impedindo-se a supremacia
draconiana do devedor público e estabelecendo-se para todos os créditos, a partir de
parâmetros razoáveis, o máximo de renúncia imposta pela Fazenda Pública.808
Cabe aqui uma fundamental observação sobre a modulação de efeitos
concretizada pelo Supremo por meio do voto propositivo do Ministro Barroso: o desenho
institucional do acordo direto formado e convalidado pelo STF com deságio fixo (tarifado)
serviu para excluir categoricamente a negociação caso a caso.809 Nas palavras do Ministro:
“a negociação individual, caso a caso, além de complexa, ela permite favorecimento,
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permite coisas erradas. Ao passo que, se se estabelecer um valor tarifado fixo, você ou
aceita ou não aceita”.810
Finalmente, cumpre enfatizar que o valor de deságio sugerido nos debates pelo
Ministro Barroso era de 25%. Contudo, não consta do acórdão o motivo jurídico pelo qual,
ao final, fixou-se no dispositivo da decisão a modulação de efeitos do acordo direto sob a
condição de deságio máximo de 40%.
3.4.5.2.1 Críticas à compreensão do STF sobre o acordo direto
O STF deixou passar uma rara oportunidade de debater a constitucionalidade e os
limites da negociação público-privada. A mais alta Corte de Justiça do país não enfrentou o
tema dos acordos administrativos, preferindo a abordagem de questões laterais, como os
alegados efeitos “draconianos” do acordo e a quebra da ordem cronológica.811 Daí a
conclusão de que, em verdade, o Supremo não tem um posicionamento jurisprudencial a
respeito do acordo direto.
Impor um máximo de renúncia que a Fazenda Pública pode negociar é um
indicativo de desvirtuamento do acordo direto enquanto espécie do gênero acordo
administrativo. Com certa obscuridade, impôs-se o percentual de desconto de 40%, quando
nos debates falava-se em 25%.812 Desta feita, nos termos da decisão do STF, um direito
disponível restou indisponibilizado pela fixação de um deságio máximo.
810

Ibidem, p. 66 e 67.
A doutrina, de um modo geral, permanece nesta mesma superfície. Marçal Justen Filho e Carlos Valder do
Nascimento atacam os mecanismos substitutivos dizendo-os legitimadores de um confisco e inauguradores
de um critério de pagamento pautado na “vantajosidade”, usado para discriminar os credores da Fazenda
Pública. Na verdade, melhor compreendendo os argumentos dos mencionados autores, suas contrariedades
batem de frente com a negação da negociação. Para eles, segundo compreendeu-se, a vantajosidade é ilícita e
anti-isonômica porque aproveita determinada classe de credores em detrimento de outras, permitindo uma
liquidação da dívida pública pautada no maior desconto. Ora, isto é negociar. Obviamente, sem prejudicar os
demais credores que não queiram negociar, o Poder Público precisa estar livre para pactuar o pagamento de
seus débitos com os credores, dentro de um concreto e seguro plexo de juridicidade, conforme se debateu nos
dois primeiros capítulos. Cf.: JUSTEN FILHO, Marçal; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Op. cit., p. 84,
85, 88 e 89.
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Como dito, o Ministro responsável por defender a modulação de efeitos dos acordos diretos, julgados
inconstitucionais pelo STF, foi Luís Roberto Barroso que viu neles uma importante via de pagamento
alternativo de precatórios. Na visão do Ministro, não seria adequado abandonar simplesmente as formas
alternativas de pagamento de precatórios, porque ofensivas supostamente aos princípios erigidos pelo sistema
constitucional de precatórios. Seria mais correto propor parâmetros que autorizassem a modulação e
permitissem um último suspiro aos acordos no ordenamento jurídico brasileiro. Pois bem. A proposta do
Ministro Barroso foi então que os acordos fossem modulados desde que se fixasse um limite de desconto
máximo de 25% para as negociações e que a ordem cronológica fosse respeitada. Contudo, da leitura integral
do acórdão, não foi possível extrair com clareza quais foram os critérios adotados para a proposta de exatos
25%. O argumento fático foi de que a situação como estava, solta para a negociação livre das partes,
favorecia uma postura draconiana da Fazenda Pública ao forçar grandes descontos que acabavam diminuindo
811
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Congelar os valores da negociação, tornando os acordos meros termos de adesão,
não parece a melhor saída. O caminho correto é justamente o inverso. Há que se limitar o
poder draconiano da Fazenda Pública de forjar “negociações público-privadas” impostas,
autoritárias e unilaterais. O raciocínio deve partir da via da parametrização da negociação.
E não da indisponibilização velada de um direito patrimonial e disponível do credor. Querse com isto resolver o problema pelo cume, e não por sua base.
Nenhum dos Ministros tratou da negociação enquanto requisito inafastável do
acordo, para defender a autonomia negocial das partes. A despeito de se manter a palavra
“acordo” na expressão “acordo direto”, consumou-se a mensagem de que o acordo precisa
ser engessado para que o poder estatal não viole o direito de crédito do cidadão.
Tamanho é o desvirtuamento da visão empreendida sobre os precatórios que tudo
o que nele esteja acompanhado é também depreciado. Usa-se, para criticar os acordos
diretos, o argumento de que eles servem como instrumento de inadimplemento parcial dos
precatórios, na medida em que forçam o credor desesperançado a aceitar o recebimento
antecipado do crédito mediante significativo desconto fornecido ao Estado.
Contudo, como dito neste capítulo, o problema não está nos precatórios e nem nos
acordos diretos. Negociar é uma consequência própria da relação humana, que não pode
ser retirada dos precatórios. O problema, assim, reside na causa do inadimplemento que,
como já afirmado, está nas desarrazoadas prerrogativas processuais e materiais da Fazenda
Pública em Juízo.
Veja-se que, uma vez admitidos como penhoráveis os bens públicos, se a
Administração Pública se mantivesse inadimplente não se criticaria os acordos diretos
porque instrumentos de by-pass das obrigações da Fazenda Pública. Afinal, a incapacidade
econômico-financeira, embora não presumível quando a parte seja o Estado, é possível.813
E se mesmo com os bens passíveis de penhora não fosse possível extrair qualquer valor
alienável do ente devedor, o acordo se tornaria a solução mais racionalmente aceitável.
Não haveria justificativa razoável para dizer que os acordos representam formas de burlar
o pagamento regular das dívidas públicas, porque todos os meios de execução tiveram a

consideravelmente o valor original da dívida. Mas, o porquê dos 25% não foi explicado. E o mais espantoso a
revelar a decisão política do STF foi que, no decorrer dos debates, chegou-se a outro valor, agora definitivo,
de deságio máximo de 40%. Mudou-se, portanto, o entendimento anterior para admitir que os acordos diretos
tivessem como um valor máximo de 40% sobre o valor de face do seu precatório. Nada se debateu na decisão
a ponto de permitir alguma conclusão do cidadão jurisdicionado a respeito das razões deste novo parâmetro.
813
Exemplo claro são as inúmeras execuções por quantia certa que no direito privado restam infrutíferas
porque não se consegue alcançar nenhum bem do sujeito executado.
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oportunidade de terem sido tentados. O cenário seria visto como uma fatalidade inevitável
e o acordo seria considerado uma alternativa sensata do credor exequente.
Hoje, o acordo é combatido porque a Fazenda Pública disfarça a sua capacidade
financeira, alicerçada na blindagem patrimonial proporcionada por suas prerrogativas
jurídicas. No entanto, uma visão atenta permite concluir que, apesar de contemplarem em
um dos polos a Fazenda Pública, os precatórios são créditos como todos os milhares
existentes no mundo jurídico.
É preciso que se supere o estigma de superioridade da relação jurídica públicoprivada sobre a relação jurídica privada. Em ambas, a natureza do direito ao crédito é a
mesma. Assim, tal qual na privada, na relação público-privada deve-se permitir ao credor
ampla autonomia para decidir a melhor forma de receber o valor da condenação,
negociando com o devedor público ou aguardando a ordem cronológica.
O que não se pode aceitar é que, sob o argumento de especialidade da relação
jurídica público-privada, limite-se a autonomia da vontade do credor, para dizer-lhe
dependente de um sistema que o obriga a aguardar indefinidamente o momento do
pagamento do seu crédito. Negar a negociação público-privada porque do outro lado está
um representante da Administração Pública, sob o discurso de proteção do cidadão, é
prejudicial para o Poder Público e absolutamente contraditório com a realidade de livre
negociação do precatório no mercado privado.
Sem dúvidas, depois da intensa leitura de textos científicos das mais diferentes
espécies, uma conclusão é certa: a doutrina, em sua grande maioria, enxerga a dívida
pública judicial com olhos mais paternos se comparada à mesma dívida formada entre
pessoas privadas.814
Todavia, esquece-se de que, sendo créditos, os precatórios estão sujeitos aos
riscos próprios de qualquer valor a receber, representado pela incapacidade financeira ou
pela ausência de vontade do devedor honrar com a sua obrigação reconhecida
judicialmente. Diante deste cenário, o que resta fazer? Questionar a ausência de vontade
política do gestor público, atacando a imoralidade havida por detrás do inadimplemento do
precatório, ou agir com a razão e procurar entender onde, verdadeiramente, está a origem
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Autor corriqueiramente citado é: WILLEMAN, Flávio de Araújo. Acordos administrativos, decisões
arbitrais e pagamentos de condenações pecuniárias por precatórios judiciais. Disponível em:
http://download.rj.gov.br/documentos/10112/392202/DLFE6509.pdf/07ArcodosAdministrativosDecisoesArb
itrais.pdf. Acesso em 19 de agosto de 2016. Posição contrária é defendida por: DALLARI, Adilson de Abreu.
Acordo para recebimento de crédito perante a fazenda pública. Revista de Direito Administrativo, Rio de
Janeiro, v. 239, p. 177-192, 2005.
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do problema dos inadimplementos públicos? O foco escolhido por este capítulo,
desconsiderado pelo STF, foi o do cenário insustentável das prerrogativas processuais da
Fazenda Pública em Juízo.
Identificou-se no julgamento da comentada ADI, ainda, uma relevante
contradição: a manutenção da constitucionalidade da cessão de crédito no mercado privado
em detrimento da vedação do acordo direto na relação público-privada. Não é razoável
que, para proteger os direitos do credor, o Poder Judiciário entenda inconstitucional a
negociação público-privada, mas admita como legal, por outro lado, a exploração do
precatório por investidores privados.815
Qual é a lógica em justificar o enrijecimento da negociação público-privada
envolvendo os precatórios, calcado na moralidade e na isonomia, mas manter livre, por
outro lado, a negociação entre privados por meio da liberdade da cessão de crédito no
mercado? Em outras palavras, por que a disponibilidade do direito ao crédito é limitada na
relação jurídica público-privada e, no caso da relação jurídica exclusivamente privada, o
credor é livre para negociar o valor que desejar, sem nenhuma regulação estatal que o
proteja em seus direitos? Que sentido faz a defesa dos direitos do credor quando o assunto
é acordo direto em precatório, porém, quando o tema é cessão de crédito no mercado
privado, não exista qualquer óbice para que o credor negocie o recebimento antecipado do
débito com desconto de 90%, por exemplo?
Salvo um grande engano, são realidades jurídicas absolutamente idênticas816, mas
que na relação jurídica público-privada sofrem duros acautelamentos jurídicos do Poder
Judiciário e do próprio Legislativo, voltados a coibir a negociação no âmbito
administrativo.
Antes que se tenha uma leitura deturpada da crítica ora apresentada, uma nota de
esclarecimento se faz oportuna: porque defensor da negociação público-privada,
obviamente esse trabalho não se opõe ao direito do credor de negociar o seu crédito no
mercado privado. O que se critica é o fato de uma mesma realidade jurídica ser tratada pelo
Supremo com duas soluções judiciais distintas. Melhor explicando: nada há de especial na
relação público-privada, sobretudo em termos de proteção constitucional do cidadão, que
já esteja sendo praticado na relação exclusivamente privada, com o aval do STF, e que não
possa ser reprisado em âmbito administrativo.

815
816

DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Op. cit., p. 372.
Idem.
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Do contrário, se o problema for analisado sob o prisma da proteção dos interesses
do credor em não ser prejudicado por um calote institucionalizado que o force a buscar um
acordo, também a negociação de precatório no mercado privado deveria ser restringida
pelo STF. Afinal, tanto em uma realidade quanto em outra (seja ela público-privada ou
exclusivamente privada) os efeitos da demora no pagamento são exatamente os mesmos:
condicionar aquele que deseja o rápido pagamento a ir buscar uma forma substitutiva de
recebimento antecipado, dispondo do seu direito ao crédito mediante uma negociação.
A consequência deste tratamento jurisprudencial dicotômico é o engessamento da
negociação público-privada e o fomento a um mercado privado de precatórios, com ampla
liberdade de negociação entre pessoas privadas, que, para além de esquentar a economia,
não traz nenhum benefício direto e imediato para o interesse público.
A razão é simples. Com a permissão constitucional para que o credor ceda o seu
crédito no mercado, quem se privilegia imediatamente disto é o cessionário privado. O
crédito, para todos os efeitos, continua o mesmo, de modo que a Fazenda Pública
permanece devedora do mesmo valor. Já no caso da negociação público-privada o
benefício direto do acordo aproveita também o próprio ente público, que se abre para
negociar com o credor um valor antecipado, mediante certo desconto. A economia
proveniente desta negociação favorecerá diretamente o interesse público.817
Nesse sentido, a crítica se estende para os percentuais admitidos na relação
jurídica público-privada e na relação jurídica exclusivamente privada. Lembrando sempre
que o direito disponível é o mesmo nas duas realidades, na primeira o credor é proibido de
fornecer um desconto maior do que 40% do valor atualizado do precatório. Já no mercado
privado não há qualquer limite. As partes negociam livremente e ajustam o desconto que
melhor atender aos interesses dos envolvidos.
O congelamento do deságio pelo STF, além de não ter qualquer parâmetro
justificado, mostra-se incompatível com a natureza negocial dos acordos administrativos e
com a disponibilidade do direito de crédito.818
Assim, parece contraditório dizer que o interesse do credor precisa ser defendido
na relação público-privada para que ele não seja prejudicado em eventual postura
“draconiada” da Fazenda Pública, mas quando se trata de negociação com o mercado

817

Entendimento contrário é trazido por Marçal Justen Filho e Carlos Valder do Nascimento, cf.: JUSTEN
FILHO, Marçal; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Op. cit., p. 91 e 92.
818
“Se o deságio é grande, é porque o Poder Judiciário não obriga o Executivo a honrá-los; houvesse garantia
do recebimento, o deságio seria menor.” (VAZ, José Otávio de Vianna. Op. cit., p. 124).
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privado, o STF se negue a impor limites para o deságio, mantendo aberta a porteira da
“liberdade negocial”.819
Resta, então, a pergunta: a quem verdadeiramente importa o enrijecimento cada
vez maior da negociação público-privada? À Fazenda Pública, ao credor ou ao mercado?
Evidentemente que ao mercado, pois quanto maior é o tempo para o pagamento, mais os
credores se interessarão pela cessão do crédito e maior lucro terão os grandes
investidores.820
Daí ser possível constatar a falta de razoabilidade do repúdio criado no entorno da
admissão ou não da negociação público-privada, com respaldo na prevenção de desvios de
conduta de agentes públicos. É muito mais eficiente que se admita a realidade, mas que
tomem certas cautelas jurídicas para tornar a negociação objetiva, transparente, isonômica,
impessoal e respeitosa da finalidade pública, do que simplesmente ignorar este
imprescindível instrumento de ação pública, dizendo-o “porta aberta para desvios de
condutas”.
No caso dos precatórios, a admissão da negociação público-privada (acordo direto
em sua essência) promoverá a economia para os cofres públicos, com benefício imediato
para os credores, na medida em que a fila andará com maior celeridade e a economia
advinda do acordo permitirá o pagamento de mais credores.
O excesso de burocratização do procedimento inibe o interesse do credor em
buscar o ente público para firmar um acordo. Burocratização esta inexistente, via de regra,
no mercado privado. Portanto, é fundamental que haja esta percepção dos órgãos e
entidades do Estado para que instituam um processo de negociação eficiente, de modo a se
permitir ampla eficiência ao acordo.
Não é razoável que a Administração Pública crie uma série de etapas
procedimentais e exigências jurídicas que nada contribuem para a celeridade do ajuste e
para a promoção de sua segurança e previsibilidade. Do contrário, ainda que tenha maior
prejuízo no mercado privado, o credor vai sempre preferi-lo à Administração Pública, pois
sabe que lá, firmado o acordo sem grandes empecilhos de ordem burocrática, em poucos
dias o dinheiro estará disponível e o seu interesse estará satisfeito.

819

DANTAS, Francisco Wildo Lacerda. Op. cit., p. 372.
“Nesse cenário, criou-se a certeza de que tais precatórios se tinham tornado impagáveis e, em
consequência disso, surgiu a solução mágica de serem eles alienados a poderosos grupos empresariais que os
adquiriam a preço vil para se compensarem perante a Fazenda Pública que os havia emitido, no valor
nominal, naquilo que se tornou um negócio fabuloso, praticado apenas por grandes grupos empresariais
apoiados por grandes escritórios de advocacia.” (Ibidem, p. 371 e 372).
820
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Por essas razões, não se concorda com a defesa de que o acordo direto fere a
isonomia.

A

Constituição

precisa

fornecer

instrumental

jurídico

pautado

na

consensualidade para o credor que queira receber antecipadamente o seu crédito, dispondo
de parte do montante que originalmente teria o direito de receber. Não há quebra da
isonomia nisto. Outros que porventura recusem a proposta de acordo continuarão com seus
direitos resguardados aguardando na fila. O importante aqui, para afastar o argumento
contrário, é que o acordo seja aberto para todos os credores.821
Também, não parece correto afirmar que o acordo fomenta o inadimplemento
público. A Constituição prevê a existência de duas contas separadas e incomunicáveis:
uma para o pagamento da ordem cronológica e a outra para quitação via acordos diretos.
Metade do orçamento destinado aos precatórios será para o pagamento regular e a outra
para o substitutivo. Se o dinheiro destinado ao pagamento por meio de acordo acabar, não
se transfere valores da conta regular para pagar acordos. São verbas vinculadas e com
destinação específica.822 Então, se o adimplemento dos acordos for mais rápido do que o da
ordem cronológica, no novo exercício a conta da ordem cronológica receberá a mesma
verba que deveria receber, ainda que passe a conter maior saldo do que a conta dos
acordos. O mais importante disso tudo é ressalvar a incomunicabilidade entre os
orçamentos destinados para a ordem cronológica e para os acordos.823
A propósito, pode-se questionar: quais os benefícios para o devedor público
causados pela aceleração do pagamento via acordos, já que o dinheiro economizado não
pode retornar para o orçamento geral e nem para o pagamento da ordem cronológica? A
821

Oferecido e não aceito. Aceitar o acordo é uma deliberalidade própria de cada credor que não pode obstar
o direito dos demais aceitarem e firmarem o acordo. Portanto, para que a isonomia esteja resguardada, basta o
oferecimento da proposta e a recusa expressa ou tácita do credor. Cf.: VAZ, José Otávio de Vianna. Op. cit.,
p. 124. Em sentido contrário, cf.: GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 110; JUSTEN FILHO, Marçal;
NASCIMENTO, Carlos Valder do. Op. cit., p. 82.
822
Parágrafo quinto do art. 97 do ADCT.
823
Pensamento contrário é manifestado por Vicente Greco Filho: “quanto ao argumento de que o pagamento
por ocorrência de transação não prejudica os demais, se feito com verba de outra dotação, não é ele válido.
Em primeiro lugar porque, se havia dotação em outra rubrica orçamentária para pagamento do credor com
quem se fez o acordo, essa dotação poderia ser transferida para a de pagamento de sentenças judiciais, e os
credores precedentes seriam pagos antes; em segundo lugar porque, trazendo o acordo algum benefício para o
credor, traria também para outros que não tiveram oportunidade de apreciá-lo; em terceiro, a própria
antecipação já é um benefício, e se é vantagem para um é desvantagem para os demais; e, finalmente, como
as dotações não podem indicar nomes e casos, o pagamento de credor posterior deixa de reforçar o numerário
para o credor com precedência, porque se há credores aguardando é porque não existe, até aquele momento,
dinheiro que baste e que, no caso, foi, por meio aparentemente legal, desviado. A eventual vantagem do
erário não justifica a preterição, podendo, aliás, essa vantagem sequer existir na realidade ou ser irrisória.
Parece-nos, pois, que, a partir do trânsito em julgado da sentença, o pagamento de qualquer credor, ainda que
em virtude de transação, caracteriza escolha ilegítima, viola o direito de precedência e autoriza o sequestro,
salvo se a Fazenda oferecer igual acordo para todos os credores e todos aceitarem, pagando-se na ordem de
entrada dos precatórios”. (GRECO FILHO, Vicente. Op. cit., p. 89, 90 e 91).
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resposta é que num curto prazo de tempo, muito menor do que anteriormente, quando se
previa a única forma de quitação por meio da ordem cronológica, o estoque de precatórios
diminuirá. Progressivamente, menor será o montante destinado anualmente aos precatórios
e, como consequência, mais dinheiro sobrará para investimento em outros setores públicos
essenciais.
Portanto, ainda que não se possa transferir para a fila geral os valores
economizados com pagamentos via acordos diretos, ficando eles mantidos na mesma conta
especial, com a aceleração do pagamento e a diminuição do estoque, anualmente menos
quantias precisarão ser reservadas aos precatórios, assumindo outra destinação de interesse
coletivo.
Por fim, oportuno salientar o uso de argumentos genéricos pelo STF para
fundamentar a inconstitucionalidade do acordo direto, como por exemplo, dizendo-o
ofensivo aos princípios da impessoalidade e da moralidade.
Divergindo do Supremo, entende-se que o princípio da impessoalidade não pode
ser substrato jurídico impeditivo da negociação público-privada. Os requisitos para o
acordo devem ser objetivos e constar em Lei. Não há escolha de casos ou pessoas. Todos
podem acordar, bastando que desejem e se enquadrem nas condições legais.
Aliás, é justamente com base neste temor, de quebra da moralidade, da
transparência e da impessoalidade, que os teóricos clássicos se levantam contra qualquer
teoria defensora da relação jurídica público-privada negocial.
Como mencionado acima, o Ministro Luís Roberto Barroso se mostrou
absolutamente contrário à negociação “caso a caso”, pois ela seria, supostamente, uma
porta aberta para “coisas erradas”. Essa visão consagra a crítica de que o STF mal
compreendeu a natureza jurídica do acordo direto, valendo-se de argumentos retóricos,
simplistas e preconceituosos contrários à negociação. Sem qualquer fundamento lógico,
falou-se que a negociação público-privada abre portas para coisas erradas. Quais são elas?
O julgamento foi raso e não trouxe resposta.
A expressão “negociação”, lamentavelmente, ganhou a pecha de “desmando”,
“corrupção”, “favorecimento”, “desvio”, “imoralidade” e “pessoalidade”. Oportuno, para
coibir a propagação deste pensamento equivocado, que ao invés de se recusar o argumento
negocial, procure-se compreendê-lo para adequá-lo à realidade pública brasileira.
Sem dúvidas, os benefícios trazidos pela relação jurídica negocial são muito
maiores do que os ônus eventuais da sua absoluta rejeição. Principalmente ao permitir a
despressurização da máquina pública com a abertura dos agentes públicos para o manuseio
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de fórmulas jurídicas criativas e inovadoras voltadas ao atingimento da finalidade pública,
para além da estrita legalidade.
Um dos primeiros passos é retirar (ou ao menos amenizar o tanto quanto possível)
o subjetivismo individual das partes. A meta é, a partir da finalidade legal, manter a
negociação, ainda que inevitavelmente subjetiva, nos trilhos da norma, direcionando os
interesses dos sujeitos para a vontade da Lei.
Por tudo o que foi dito, conclui-se haver um déficit jurisprudencial-normativodoutrinário a respeito da teoria dos acordos administrativos que precisa de urgente atenção
dos pensadores do Direito.
Com respeito por quem pensa diferente, não parece concebível que o próprio
Poder Judiciário, responsável por fomentar a alteração da cultura do litígio por formas
consensuais, desconheça o regime jurídico dos acordos administrativos para defender e
fazer incluir na Constituição Federal um modelo de acordo fantasiado de negociação, mas
por dentro eivado de autoritarismo e unilateralidade.
3.5

Síntese do capítulo
Começou-se este terceiro capítulo afirmando que a causa de existir do precatório

está na execução judicial por quantia certa contra a Fazenda Pública. O precatório, assim,
compreende a etapa administrativa de organização do pagamento da condenação judicial
proveniente do trânsito em julgado da execução judicial por quantia certa contra a Fazenda
Pública, estando previsto no art. 100 da Constituição.
São motivos de existência do precatório: a) a moralização dos pagamentos de
débitos judiciais, com a tentativa de colocar fim à advocacia administrativa; b) a criação de
um sistema de pagamento objetivo, isonômico e impessoal; c) o equilíbrio das novas
despesas públicas com todo o sistema jurídico-orçamentário; e d) a organização
constitucional das relações entre os Poderes.
As principais questões teórico-normativas do precatório podem ser resumidas: i)
na criação de uma ordem cronológica de pagamento pautada na antiguidade do crédito; ii)
na previsão de grupos preferenciais com direito ao recebimento em menor tempo que os
demais; iii) na fixação de obrigação orçamentária prevendo ao ente público o dever de
incluir na despesa do próximo exercício os precatórios apresentados até o dia 1º de julho;
iv) na vinculação da Receita Corrente Líquida de cada ente federado devedor; v) na
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atualização do precatório, após a sua expedição, pelo IPCA-E; vi) na previsão de duas
contas bancárias, sendo metade para o pagamento tradicional e a outra para a quitação via
acordos diretos; e vii) na designação do Poder Judiciário para administrar os recursos
públicos.
Em seguida, ao se correlacionar precatório e dívida pública, questionou-se se a
causa de inadimplemento dos precatórios estaria na escassez de recursos financeiros dos
entes federados ou repousaria na conveniência política fomentada pela densa carga de
privilégios processuais da Fazenda Pública devedora. Ao aprofundar a questão, conclui-se
que o argumento da falta de recursos desnuda uma posição de conveniência e conforto do
gestor público em usar a impenhorabilidade do bem público para justificar a manutenção
do inadimplemento de precatórios. Desta forma, defendeu-se que o não pagamento da
dívida pública não decorre diretamente do procedimento estabelecido pelo precatório, mas
na maneira com a qual a Lei e o Direito enxergam a figura patrimonial do Estado. Daí a
necessidade de flexibilização das garantias patrimoniais da Fazenda Pública, como forma
de oportunizar maior eficiência à gestão do orçamento público.
O capítulo avançou até a “fuga dos precatórios”. O principal objetivo almejado
neste tópico, ao demonstrar o tratamento desigual oferecido pela Lei para alguns credores
do Estado, foi descontruir argumentações falaciosas justificadoras do tratamento
diferenciado e defender o seguinte: ou se admite o privilégio da fuga para todos, ou se
proíbe de uma vez o tratamento segregado dos credores do Estado. Ficou evidenciado que
a mera existência de fórmulas jurídicas seletivas, voltadas a retirar determinada classe de
credores da submissão ao precatório, escancara a falência do regime de impenhorabilidade
de bem público. Assim, embora tenha se entendido que a fuga dos precatórios é um
caminho sem volta, defendeu-se que o problema precisa começar a ser resolvido por sua
base e não por seu cume.
Depois de brevemente abordados os mecanismos constitucionais substitutivos ao
pagamento de precatório, chegou-se, finalmente, ao acordo direto. Foi argumentado que o
acordo direto é o instrumento mais utilizado pelos entes federados para substituir o
pagamento tradicional dos precatórios, justificando, em números, a sua relevância.
O regime jurídico-constitucional do acordo direto é compreendido, basicamente,
pelas seguintes diretrizes normativas: a) respeito absoluto à ordem cronológica dos créditos
e, por consequência, à impessoalidade e à isonomia; b) deságio máximo de 40% sobre o
valor atualizado do crédito; c) vinculação a uma conta bancária específica destinatária de
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50% de todos os recursos direcionados para o pagamento de precatórios; e d) delegação de
competência procedimental e regulamentadora para os entes devedores brasileiros.
Ao final, expôs-se a visão do STF sobre o tema. Ao se demonstrar que o acordo
direto foi analisado com certa indiferença ao tempo do exame de constitucionalidade da
EC n. 62 de 2009, criticou-se a pouca importância concedida pelo Supremo à teoria dos
acordos administrativos, sobretudo pela expressa rejeição da negociação público-privada
com base em um suposto risco de desvio de conduta das partes negociantes. Tal postura
conservadora da mais alta Corte de Justiça do país desnuda um caminho jurisprudencial
contrário aos avanços legislativos necessários a fomentar, em um Estado de Direito,
relações jurídicas consensuais.
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4.

DESENHO

INSTITUCIONAL-PROCEDIMENTAL

DOS

MODELOS DE ACORDO DIRETO EM PRECATÓRIOS
ADOTADOS POR ENTES FEDERADOS BRASILEIROS
Compreendidos os fundamentos dogmáticos sobre os quais se pautam os acordos
administrativos público-privados, bem como a teoria jurídico-constitucional dos
precatórios requisitórios judiciais, em cujos mecanismos substitutivos de pagamento da
dívida pública estão inseridos os acordos diretos, autorizados pela EC n. 62 de 2009 e
consolidados pelas EC n. 94 de 2016 e 99 de 2017, cumpre ao quarto capítulo deste
trabalho o estudo do desenho institucional-procedimental dos modelos de acordo direto em
precatórios adotados atualmente por entes federados.
Para uma melhor compreensão deste capítulo é recomendável que o leitor retome
as explicações contidas na seção Metodologia, cujo método detalhado pode ser resumido
na aplicação de uma matriz que avaliará, por meio de análise de conteúdo, a intensidade da
presença dos parâmetros fundamentais, sugeridos no segundo capítulo, nos modelos de
acordo direto. O resultado concreto, obtido a partir dessa proposta, é o seguinte:
Tabela 1 – Proposta de Matriz Metodológica824

MATRIZ METODOLÓGICA
Premissa analítica

Peso valorativo

Consenso

0-1

Paridade jurídica

0-1

Sinalagmatismo

0-1

Deferência mínima ao
interesse privado

0-1

Efeitos jurídicos vinculantes

0-1

Transparência

0-1

Procedimentalização
objetiva

0-1

824

Correspondência
normativa/procedimental

Total

Esta e todas as demais tabelas, assim como as figuras e os gráficos, foram construídas pelo autor.
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Procedimentalização
imparcial

0-1

Previsão de garantias

0-1

Predisposição de respeito à
boa-fé objetiva, confiança
legítima e segurança
jurídica

0-1

RESULTADO

10

4.1

ESCALAS

ADERÊNCIA

0-2,5

Inexistente

3-5

Mínima

5,5-7,5

Parcial

8-10

Integral

O desenho institucional do acordo direto no Município de São Paulo
Em nível nacional, o Município de São Paulo é um dos entes federativos de maior

experiência no fomento e na realização de acordos diretos com os credores para o
pagamento de precatórios. Em 2010 foi criada a Câmara de Conciliação de Precatórios no
âmbito da Procuradoria Geral do Município (PGM), autorizada por meio do Decreto n.
52.011.
O mencionado ato normativo estabeleceu, em seu art. 2º, que a competência legal
para a realização dos acordos pertence à Procuradoria Geral do Município por intermédio
da Câmara de Conciliação de Precatórios. Disciplinou no art. 4º que a convocação de
titulares de créditos de precatórios para a celebração de acordo será feita por meio de
Edital organizado pela Câmara conciliatória, cuja responsabilidade estaria também na
fixação das condições e dos requisitos do acordo.
O art. 7º do referido Decreto afirma, ainda, que a celebração do acordo pelo
credor importa em imediata renúncia expressa a qualquer discussão acerca dos critérios de
apuração do valor devido, inclusive em relação a eventuais saldos remanescentes. Além
disso, nada obstante ser de competência exclusiva da Procuradoria Municipal a realização
do acordo, uma vez firmado, a sua eficácia é condicionada à posterior homologação de
seus termos pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
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Ponto interessante a ser destacado no Decreto aqui analisado é a vinculação
expressa do acordo direto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Não tardou até que alterações fossem feitas e um novo Decreto fosse publicado
pelo Município de São Paulo. Trata-se do Decreto n. 52.312 de 13 de maio de 2011, cujas
modificações cuidaram de revogar parcialmente as disposições do antigo ato normativo.
Neste novo diploma legal, vigente até hoje em razão de sucessivas adaptações de seu texto,
consta como condição prévia de celebração do acordo a adesão do credor ao deságio
(desconto) de 40% do valor atualizado do crédito. Isto é, para ter o direito de iniciar
qualquer diálogo negocial com o Município de São Paulo, o credor deve abrir mão de
pouco menos da metade atualizada do seu crédito.
Além disso, foram identificados os legitimados para celebrar acordo com a
Administração Pública. São eles: os credores originários, bem como seus cessionários e
respectivos sucessores causa mortis.825
No Decreto n. 52.312 de 2011, a despeito de anteriormente ter-se deixado para a
Câmara de Conciliação a definição das condições do Edital de convocação, os itens do ato
convocatório foram integralmente esgotados, disciplinando-se que nele deverão constar: a)
os critérios e requisitos de ordenamento e de desempate dos precatórios e b) o
procedimento e o prazo para apresentação das propostas dos credores.
Neste sentido, se os valores dos créditos habilitados forem superiores ao montante
disponível para os acordos, a classificação de preferência entre os credores partirá dos
precatórios de natureza alimentar, priorizando os credores portadores de doença grave e
depois os maiores de sessenta anos, até se chegar nos precatórios de natureza comum, com
respeito à ordem cronológica regular.
Segundo o ato infralegal de 2011, depois de encerrada a fase de adesão,
encerradas eventuais questões atinentes ao desempate, as propostas serão contempladas
desde que não extrapolem a disponibilidade financeira existente na conta especial
administrada pelo Tribunal de Justiça.
Com o término da fase de seleção dos créditos aptos a serem adimplidos por meio
de acordo, a Câmara de Conciliação enviará um comunicado ao Departamento de
Precatórios do Tribunal de Justiça de São Paulo para conferência da lista, atualização dos

825

Desde que comprovem a existência de pedido de habilitação nos autos judiciais.
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valores, aplicação contábil do deságio indicado, autorização de pagamento e quitação do
precatório.
Em 2016 foi publicado um terceiro Decreto, sob n. 57.357, para a alteração única
do art. 1º do Decreto n. 52.312 de 2011. Por meio dele criou-se uma escala de deságios
prefixados. Desta forma, revogou-se a antiga previsão de deságio congelado de 40% para
todo e qualquer crédito em precatório e se implementou o seguinte escalonamento: a) 25%
para os créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento dos anos de
2001 e anteriores; b) 30% para os créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de
pagamento entre os anos de 2002 a 2005; c) 35% para os créditos de precatórios inscritos
na ordem cronológica de pagamento entre os anos de 2006 a 2015; e d) 40% para os
créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento a partir do ano de
2016.
4.1.1

A forma procedimental
Como dito anteriormente, a forma procedimental do acordo direto em precatórios

no Município de São Paulo é disciplinada por meio de Editais de convocações elaborados e
publicados pela Câmara de Conciliação subordinada à PGM.
Não serão aqui analisados, um a um, os atos convocatórios porque são todos
padronizados e repetidos. Será dada preferência de análise para os Editais mais recentes,
pois é a partir deles que se pode extrair uma dimensão atual da realidade dos acordos no
Município de São Paulo.
É praxe da Câmara de Conciliação de São Paulo realizar a convocação de todos os
credores em precatórios do Município, do Instituto de Previdência Municipal, da Autarquia
Hospitalar Municipal e do Serviço Funerário, para somente depois de recebidas as
propostas classificá-las dentro das preferências e do limite econômico disponível para o
pagamento.
Também é comum os Editais fixarem, nos mesmos moldes do Decreto normativo
de 2016, a escala de deságios, reproduzindo os percentuais acima referenciados.
Quanto à forma de realização de proposta, os instrumentos convocatórios impõem
o preenchimento de um formulário disponível no endereço eletrônico da Prefeitura
Municipal, fixando prazo para protocolo do requerimento juntamente com os documentos
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estabelecidos em Edital. Ademais, como condição da proposta, o credor deverá provar a
desistência de eventuais recursos judiciais que busquem o aumento do valor do crédito.
Os chamamentos preveem, ainda, um prazo de cinco dias, após a divulgação da
lista preliminar, para a apresentação de impugnação pelo credor quanto aos valores
calculados unilateralmente pela PGM.
Um diferencial dos Editais em relação aos Decretos normativos é que nos atos
convocatórios aprofunda-se a competência administrativa do Poder Judiciário, prevendo-se
que todo o procedimento para pagamento do acordo será organizado pelo Tribunal de
Justiça, cabendo ao Município tão somente a indicação das retenções tributárias.
Em suma, no Munícipio de São Paulo o organograma procedimental do acordo
direto em precatório pode ser assim definido:
Figura 1 – Organograma procedimental do acordo direto em precatório do Município de São Paulo
Edital de
convocação

Habilitação
(escolha)

Classificação

Pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO

PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO

4.1.2

Homologação

Aplicação da matriz metodológica
Tabela 2 – Matriz metodológica do Município de São Paulo

MATRIZ METODOLÓGICA
Premissa analítica
Consenso

826

Peso
valorativo
0-1

Correspondência
normativa/procedimental
 Art. 4º do Decreto
52.011/2010.826
 Art. 11 do Decreto
52.011/2010.827

Total

n.
n.

0

“Art. 4º. A convocação de titulares de créditos de precatórios para a celebração de acordo direto far-se-á
por meio de edital, elaborado pela Câmara de Conciliação de Precatórios, o qual fixará as condições e
requisitos a serem observados e será divulgado no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura do
Município de São Paulo na Internet, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da sessão de
conciliação.”
827
“Art. 11. Caberá ao Procurador Geral do Município disciplinar, por portaria, os procedimentos a serem
observados pela Câmara de Conciliação de Precatórios.”
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Paridade jurídica

828

0-1

 Art. 1º do
57.357/2016.828
 Item
3.1
01/2018.829
 Item
4.1
01/2018.830
 Art. 7º do
52.011/2010.831
 Art. 11 do
52.011/2010.832

Decreto

n.

do

Edital

do

Edital

Decreto

n.

Decreto

n.

0

“Art. 1º. A Câmara de Conciliação de Precatórios, instituída na Procuradoria Geral do Município pelo
Decreto nº 52.011, de 17 de dezembro de 2010, fica autorizada a celebrar acordos diretos com credores de
precatórios da Administração Direta, do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, da Autarquia
Hospitalar Municipal e do Serviço Funerário do Município de São Paulo, mediante aplicação do deságio de: I
– 25% (vinte e cinco por cento), para os créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento
dos anos de 2001 e anteriores; II – 30% (trinta por cento), para os créditos de precatórios inscritos na ordem
cronológica de pagamento entre os anos de 2002 a 2005; III – 35% (trinta e cinco por cento), para os créditos
de precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento entre os anos de 2006 a 2015; IV – 40%
(quarenta por cento), para os créditos de precatórios inscritos na ordem cronológica de pagamento a partir do
ano de 2016.”
829
“3.1. As propostas de acordo deverão ser instruídas com os seguintes documentos: I – formulário de
pedido de acordo, conforme minuta padrão gerada pelo sistema eletrônico; II – nos casos de propostas
formuladas pelos sucessores ‘causa mortis’, deverá acompanhar a proposta: a – o pedido de habilitação dos
herdeiros nos autos da ação de execução; b – a decisão que deferiu a habilitação quando já deferida: c – a
indicação do grau de parentesco e a distribuição dos quinhões, para fins de correta tributação e futura emissão
dos informes de rendimentos; III – nos casos de cessão de crédito, deverá acompanhar a proposta de acordo a
cópia do instrumento de cessão protocolado em juízo, conforme artigo 100, §14 da Constituição Federal e
Comunicado nº 60/2012 do DEPRE, nos precatórios de competência do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo; IV – procuração atualizada de cada credor ou sucessor outorgada ao advogado habilitado na ação que
originou o precatório, com poderes específicos para celebrar acordo direto. No caso de credor analfabeto ou
que por qualquer motivo não possa assinar, a procuração deverá ser outorgada por instrumento público. V –
cópia do CPF e do RG, no caso de titulares de precatórios alimentares maiores de 60 (sessenta) anos; VI –
comprovação de que a condição de portador de doença grave foi reconhecida pelo Tribunal competente; VII
– somente será admitido o fracionamento de precatórios alimentares, com comprovação dos poderes de
representação de cada credor com conta individualizada, ou de todos seus sucessores; VIII – no caso de
precatórios de outras espécies, é indispensável a participação de todos os titulares do crédito, uma vez que
não haverá desmembramento do crédito, salvo os honorários sucumbenciais.”
830
“4.1. Das propostas deverão obrigatoriamente constar: I – se o interessado se enquadra nos requisitos de
prioridade ou não; II – a indicação do ente devedor (PMSP, IPREM, AHM ou SFMSP); III – se os honorários
advocatícios estão incluídos na proposta e, em caso positivo, se a proposta refere-se à cota parte do(s)
credor(es) proponente(s) ou à totalidade dos honorários requisitados no precatório, hipótese em que a
proposta deverá ser feita em nome do advogado, inclusive nos precatórios de outras espécies. Em caso de
sociedade de advogados, deverá ser indicado o CNPJ respectivo, para fins de tributação, com solicitação
expressa nesse sentido; IV – a comprovação da desistência de eventuais recursos pendentes do credor
visando à retificação do precatório que impliquem em aumentar o valor do crédito; V – que o interessado tem
ciência de que o pagamento será processado exclusivamente pelo Tribunal competente, a quem incumbirá a
atualização do crédito e aplicação do deságio concedido pelo titular do precatório, na forma do Item I do
Edital; VI – a concordância do credor com a retenção do Imposto de Renda pelo Juízo da Execução, se
devido, quando do levantamento do valor, conforme memória de cálculo apresentada pelo Município de São
Paulo, nos termos da Lei Federal nº 7713, de 22 de dezembro de 1988 e IN RFB nº 1145/11, nº 1500/14 e nº
1558/2015; VII – a concordância tratada no inciso anterior também abarca o reconhecimento da incidência
do Imposto de Renda, se devido, sobre os juros de mora (desconto de imposto autorizado no Mandado de
Segurança nº 0097434-38.2013.8.26.0000, TJ/SP).”
831
“Art. 7º. Os valores dos precatórios a serem objeto de acordo serão atualizados pelos critérios adotados
pela Procuradoria Geral do Município. Parágrafo único. A celebração de acordo implicará renúncia expressa
a qualquer discussão acerca dos critérios de apuração do valor devido, inclusive no tocante ao saldo
remanescente, se houver.”
832
Op. cit.
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833

Sinalagmatismo

0-1

Deferência mínima ao
interesse privado

0-1

Efeitos jurídicos
vinculantes

0-1

 Item
3.1
do
Edital
833
01/2018.
 Item
4.1
do
Edital
01/2018.834
 Item
9.3
do
Edital
01/2018.835
 Item
9.6
do
Edital
836
01/2018.
 Art. 7º do Decreto n.
52.011/2010.837
 Art. 4, caput e §1º do
Decreto n. 52.312/2011.838
 Item
3.1
do
Edital
839
01/2018.
 Item
4.1
do
Edital
01/2018.840
 Item
9.3
do
Edital
01/2018.841
 Art. 6º do Decreto n.
52.011/2010.842
 Item
3.1
do
Edital
01/2018.843
 Item
7.1
do
Edital
01/2018.844
 Art. 9º do Decreto n.
52.011/2010.845
 Item
9.7
do
Edital
01/2018.846

0

0,5

0

Op. cit.
Op. cit.
835
“9.3. O pagamento do acordo implicará plena quitação pelo credor.”
836
“9.6. O credor não poderá desistir da proposta de acordo após publicação da lista definitiva de acordos
deferidos e envio ao Tribunal competente para pagamento.”
837
Op. cit.
838
“Art. 4º. Concluída a verificação dos pedidos, a Câmara de Conciliação de Precatórios indicará, no prazo e
em atenção ao ordenamento e aos critérios de desempate indicados no edital, as propostas contempladas,
observados os limites de disponibilidade financeira existente na conta especial do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. § 1º. O resultado será divulgado no Diário Oficial da Cidade e no Portal da Prefeitura
do Município de São Paulo na Internet, cabendo à Câmara de Conciliação de Precatórios a comunicação
imediata ao Departamento de Precatórios – DEPRE, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que
promoverá a conferência, atualizando o valor e autorizando o pagamento e a quitação dos precatórios ou
créditos individualizados.”
839
Op. cit.
840
Op. cit.
841
Op. cit.
842
“Art. 6º. Fica vedada a celebração de acordo direto nas hipóteses de precatórios sujeitos a discussão
judicial ou recurso, salvo desistência de eventuais recursos pendentes.”
843
Op. cit.
844
“7.1. Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, após a divulgação da lista preliminar, para eventuais
impugnações, as quais deverão ser apresentadas no protocolo do Departamento Judicial da Procuradoria
Geral do Município, localizado na Avenida Liberdade, n.º 103, 2º. Andar, no horário das 10:00 às 17:00
horas.”
845
“Art. 9º. Aprovado o acordo pela Câmara de Conciliação de Precatórios, a Municipalidade requererá sua
homologação judicial e a transferência, pelo Tribunal de Justiça, do valor devido para a conta vinculada à
ação judicial.”
834

267

Transparência

846

0-1

Procedimentalização
objetiva

0-1

Procedimentalização
imparcial

0-1

Previsão de garantias

0-1

 Item 5º do Edital 01/2018.847
 Item 8º do Edital 01/2018.848
 Art. 2º do Decreto n.
52.312/2011.849
 Item
6.1
do
Edital
850
01/2018.
 Item
6.2
do
Edital
01/2018.851
 Art. 10 do Decreto n.
52.011/2010.852
 Art. 4º, §2º, do Decreto n.
52.312/2011.853
 Item
9.7
do
Edital
01/2018.854
 Item
3.1
do
Edital
01/2018.855
 Item
9.3
do
Edital
01/2018.856
 Item
9.6
do
Edital
01/2018.857
Inexistente.

0,5

1

0,5

0

“9.7. Após o envio dos acordos ao Tribunal competente para homologação, cessam as atribuições do
Município com relação aos pagamentos dos acordos.”
847
“5º. Serão destinados ao pagamento das propostas contempladas os valores disponíveis na segunda conta
administrada pelo Tribunal de Justiça, reservada ao pagamento de precatórios por meio de acordos, nos
termos do Decreto nº 54.789, de 24 de janeiro de 2014.”
848
“8º. Serão contempladas todas as propostas que possam ser pagas até o limite dos depósitos realizados na
segunda conta administrada pelo Tribunal de Justiça, destinada ao pagamento de precatórios por meio de
acordos.”
849
“Art. 2º. A convocação dos credores de precatórios a que se refere o artigo 1º deste decreto far-se-á por
meio de edital de convocação expedido pela Câmara de Conciliação de Precatórios e fixará: I – (revogado); II
– os critérios de ordenamento das propostas e de desempate; III – os requisitos, o procedimento e o prazo
para apresentação das propostas dos credores de precatório.”
850
“6.1. Ao fim de cada mês, será formado o lote de propostas a serem analisadas pela Câmara de
Conciliação de Precatórios da PGM, que habilitará e classificará os pedidos conforme os critérios abaixo
indicados, em lista preliminar que será divulgada no portal da PMSP na Internet.”
851
“6.2. A classificação das propostas será feita de acordo com os seguintes critérios: I – portadores de
doenças graves e maiores de 60 (sessenta) anos titulares de precatórios alimentares, ordenados segundo a
ordem cronológica do precatório. A condição de prioridade se refere ao credor originário vivo ou, se falecido,
aos seus sucessores; II – ordem cronológica dos precatórios, de acordo com seus exercícios, sendo conferida
prioridade a todos os precatórios alimentares no interior de cada exercício.”
852
“Art. 10º. Os acordos deverão respeitar os princípios constitucionais que orientam a atividade
administrativa, em especial, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência.”
853
“§ 2º. O acordo poderá não produzir efeitos se constatadas irregularidades relativas à legitimidade do
habilitante ou a outros pressupostos essenciais relacionados ao respectivo crédito.”
854
Op. cit.
855
Op. cit.
856
Op. cit.
857
Op. cit.
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Predisposição de
respeito à boa-fé
objetiva, confiança
legítima e segurança
jurídica
RESULTADO

0-1

 Item
3.1
01/2018.858
 Item
9.2
01/2018.859
 Item
9.6
01/2018.860

do

Edital

do

Edital

do

Edital

10

0

2,5

Confrontadas as premissas da matriz metodológica com o modelo de acordo
praticado pelo Município de São Paulo, conclui-se pela inexistência de correlação entre a
prática normativa e procedimental dos acordos diretos em precatórios com a teoria dos
acordos administrativos delineada nesta dissertação.
4.2

O desenho institucional do acordo direto no Estado de São Paulo
Diferente do que se verifica no Município de São Paulo, o acordo direto no Estado

de São Paulo é tema ainda embrionário, de pouca práxis administrativa pela Procuradoria
Geral do Estado (PGE).861 Somente em 2016, por meio do Decreto n. 62.350 de 26 de
dezembro, autorizaram-se e disciplinaram-se os acordos diretos com os credores.
Não há maiores novidades normativas e procedimentais do Decreto estadual com
as disciplinas reguladas pelo Município de São Paulo. O art. 3º do referido ato normativo
designa a PGE como competente para firmar os acordos, com o condicionamento dos seus
efeitos, todavia, à posterior validação do termo pelo Poder Judiciário, encarregado do
processamento dos pagamentos. Em outras palavras, os acordos são destituídos de validade
jurídica até que sejam, finalmente, homologados pelo Tribunal de Justiça.
Os credores legitimados para a realização do acordo estão descritos no art. 4º do
Decreto n. 62.350 de 2016: a) conjunto de credores, quando o precatório tiver sido
expedido por valor global, sem a determinação do quinhão de cada um; b) credor
individual, quando o precatório tiver sido expedido em favor de mais de um credor, com a
determinação do quinhão de cada um; e c) os sucessores a qualquer título, desde que
858

Op. cit.
“9.2. O procedimento para pagamento dos acordos será estabelecido pelo Tribunal competente, cabendo
ao Município de São Paulo a indicação das retenções obrigatórias (imposto de renda e contribuições
previdenciárias ao IPREM e HSPM).”
860
Op. cit.
861
Apesar da pouca experiência, a menção ao Estado de São Paulo tem grande importância pelo fato de ser
ele, ao lado do Município, o maior devedor de precatórios do Brasil, cifra que em 2014 já atingia a casa dos
R$ 46.710.478.081 (quarenta e seis bilhões, setecentos e dez milhões, quatrocentos e setenta e oito mil e
oitenta e um reais), o que corresponde a quarenta e nove por cento do total da dívida pública brasileira em
precatórios. Cf.: Disponível em http://s.conjur.com.br/dl/preatorios-cnj.pdf. Acesso em 10 de maio de 2018.
859
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comprovada a ocorrência de substituição de parte nos autos judiciais que originaram o
precatório. Para todos estes credores, o Decreto condiciona que o precatório seja de valor
certo, líquido e exigível, sem a existência impugnação ou pendência de recurso judicial.
As condições da proposta são, desde logo, previamente delimitadas pelo ato
infralegal. Somente serão aceitas as ofertas que propuserem um desconto congelado de
40% sobre o valor atualizado do crédito, nos termos do sistema de cálculos próprio da PGE
de São Paulo.
Tal qual no Município de São Paulo, o parágrafo único do art. 6º do Decreto n.
62.350 de 2016 condiciona o pagamento final à existência de disponibilidade financeira do
ente. Nesta hipótese, havendo insuficiência de dinheiro para pagar todos os acordos, será
respeitada uma ordem de preferência dos créditos.
O art. 8º do comentado Decreto concede prazo de noventa dias para a PGE
examinar e se manifestar a respeito das propostas, podendo ser prorrogado, caso sejam
necessárias mais diligências para a instrução da manifestação. Somente, então, é que os
termos serão encaminhados para o Tribunal de Justiça revisar e processar o pagamento.
4.2.1

A forma procedimental
O Estado de São Paulo não optou pela publicação de Edital de convocação para

anunciar aos credores a abertura dos acordos diretos. Ponderou por abreviar as
formalidades e anunciou no endereço eletrônico da PGE a possibilidade de recebimento de
propostas entre os dias 04 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2020.862
Embora não seja formalmente um Edital de convocação, o comunicado contido no
endereço eletrônico da PGE faz as vezes de um ato convocatório. Lá estão a explicação de
como o credor pode formalizar a proposta, o desconto prévio que o interessado deverá
obrigatoriamente aceitar e qual é a previsão de pagamento.
Quanto à formalização da proposta, o comunicado informa que somente serão
aceitas ofertas assinadas por advogados legalmente constituídos pelas partes nas ações
originárias dos precatórios. O percentual imposto ao credor, como comentado acima, é de
40% sobre o valor atualizado do crédito, não havendo distinção quanto ao tempo do
precatório.

862

Cf.: http://www.pge.sp.gov.br/acompanhe/precatorios_perguntas.html. Acesso em 12 de maio de 2018.
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Sobre os documentos necessários, a PGE exige: i) procuração concedida ao
advogado, no processo de origem do precatório, em que constem poderes específicos para
fazer o acordo; ii) comprovante de que o credor é o titular do crédito em que pretende fazer
acordo; iii) certidão de trânsito em julgado do processo de origem do precatório, ou outro
equivalente, que comprove ser definitivo o crédito, e não mais haver discussão judicial em
relação a ele; iv) contrato de honorários com o advogado, para reserva do percentual que a
este tiver sido reservado, de modo que o acordo seja feito somente sobre o crédito
disponível.
Por fim, quanto à previsão de pagamento, em tom genérico, não assumindo
qualquer compromisso, a PGE informa uma estimativa de no máximo noventa dias da data
da assinatura do acordo.
4.2.2

Aplicação da matriz metodológica
Tabela 3 – Matriz metodológica do Estado de São Paulo

MATRIZ METODOLÓGICA
Premissa analítica

863

Peso
valorativo

Consenso

0-1

Paridade jurídica

0-1

Correspondência
normativa/procedimental
 Art. 5º do Decreto n.
62.350/2016.863
 Item 5º do Comunicado
eletrônico.864
 Parágrafo único do Art. 5º do
Decreto n. 62.350/2016.865
 Item 5º do Comunicado
eletrônico.866

Total
0

0

“Art. 5º. O acordo poderá ser celebrado mediante proposta de desconto de 40% (quarenta por cento) sobre
a totalidade do crédito do proponente, em valor atualizado, conforme calculado pelo Sistema Único de
Controle de Precatórios da Procuradoria Geral do Estado, pelos critérios por esta utilizados na atualização do
valor e determinação das deduções legais a título de contribuições e impostos, ficando vedada a proposição
de acordo sobre apenas parte do valor devido ao credor.”
864
“5º. O desconto do acordo depende do ano do precatório? Não. O desconto é de 40% sobre o crédito
atualizado, e o percentual é o mesmo independente da sua posição na fila, valendo lembrar que contribuições
ao INSS, SPPREV, IPESP, IAMSPE e Cruz Azul, quando houver, bem como Imposto de Renda, quando
incidente sobre o valor a receber, serão calculados somente depois de aplicado o desconto (ou seja, sobre os
60% do crédito após a dedução do desconto de 40%), observando a regra aplicável a cada caso (e, em
especial, a ocorrência de recebimento acumulado de parcelas mensais em atraso, que comporta isenção) e as
suas condições pessoais (idade e eventual moléstia grave ou deficiência, que seja causa de isenção).”
865
“Art. 5º. (...). Parágrafo único. A impugnação do valor calculado pela Procuradoria Geral do Estado, salvo
nas hipóteses de erro material e/ou inexatidão de cálculo, inabilitará o credor para a celebração de acordo, e
implicará na remessa da discussão acerca do montante devido ao juízo do processo de origem do precatório,
para apreciação e decisão quanto às razões jurídicas do credor.”
866
Op. cit.
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867

Sinalagmatismo

0-1

Deferência mínima ao
interesse privado

0-1

Efeitos jurídicos
vinculantes

0-1

Transparência

0-1

Procedimentalização
objetiva

0-1

 Parágrafo único do Art. 5º do
Decreto n. 62.350/2016.867
 Item 8º do Comunicado
eletrônico.868
 Parágrafo único do Art. 5º do
Decreto n. 62.350/2016.869
 Item 5º do Comunicado
eletrônico.870
 Art. 3º do Decreto
62.350/2016.871

n.

 Art. 6º, caput e p. único, do
Decreto n. 62.350/2016.872
 Item 6º do Comunicado
eletrônico.873
 Item 8º do Comunicado
eletrônico.874
 Art. 4º do Decreto n.
62.350/2016.875
 Art. 7º do Decreto n.
62.350/2016.876

0

0

0

0

0,5

Op. cit.
“8º. Em quanto tempo devo receber? A PGE cuidará do rápido exame e encaminhamento ao tribunal que
expediu o precatório, para que este providencie sua validação e final pagamento, o que estimamos possa
ocorrer em não mais que 90 dias da data do acordo, lembrando porém que o rápido exame depende em muito
de seu cuidado na instrução do pedido, e que o pagamento e a final liberação do valor sempre dependerão dos
tribunais.”
869
Op. cit.
870
Op. cit.
871
“Art. 3º. Observadas as disposições do presente decreto, os acordos a que se refere o artigo 2º poderão ser
firmados pela Procuradoria Geral do Estado, a requerimento dos credores dos precatórios, condicionados os
efeitos dos acordos que vierem a ser celebrados à posterior validação destes pelo juízo da origem, juízo
conciliatório e/ou órgão judiciário encarregado do processamento dos pagamentos, como dispuser cada
tribunal em relação aos precatórios por ele expedidos.”
872
“Art. 6º. Os acordos celebrados serão comunicados ao tribunal que expediu o precatório, para sua
validação pelo órgão judiciário competente e posterior pagamento pelo tribunal, a ser efetuado na medida dos
recursos disponíveis e limitados a estes. Parágrafo único. Caso os recursos disponíveis em conta do tribunal
não sejam suficientes para atender à totalidade dos proponentes, serão estes atendidos na ordem de
preferência dos seus créditos ou, em caso de empate, ao que primeiro tiver apresentado proposta, aferida a
precedência pelos dados de protocolo do requerimento.”
873
“6º. Como sei o valor que vou receber? Seu advogado (ou você mesmo, diretamente, quando não houver
um na ação de origem do precatório - vide questão 2, acima) pode consultar o valor no site da PGE, e com
base nisso lhe dar uma estimativa do valor a receber. Até a formalização do acordo, os valores da PGE
correspondem ao bruto a receber (principal do credor, sem a dedução de contribuições nem do importo de
renda), pois só saberemos o líquido ao aplicarmos o desconto, após seu advogado informar os dados
necessários à correta dedução das contribuições e cálculo do imposto de renda (contribuições ao INSS,
SPPREV, IPESP, IAMSPE e Cruz Azul, quando houver, bem como Imposto de Renda, quando incidente
sobre o valor a receber, serão calculados observando a regra aplicável a cada caso, tendo em conta a natureza
da verba, o recebimento de parcelas em atraso, e as condições pessoais do credor, em caso de idade, moléstia
grave s/ou deficiência, que sejam causa de isenção), valendo lembrar que impostos e contribuições incidem
somente sobre os valores efetivamente recebidos (sobre os 60% a receber, após a aplicação do desconto), e
não sobre o total do crédito. Na dúvida, consulte sempre a PGE.”
874
Op. cit.
875
“Art. 4º. Poderá propor acordo o titular de precatório de valor certo, líquido e exigível, em relação ao qual
não exista impugnação, nem pendência de recurso ou defesa, e que decorra de processo judicial tramitado
regularmente, no qual em relação ao crédito ofertado igualmente não exista impugnação, nem pendência de
recurso ou defesa, em quaisquer de suas fases.”
868
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 Item 1º do
eletrônico.877

Procedimentalização
imparcial

Previsão de garantias

Predisposição de
respeito à boa-fé
objetiva, confiança
legítima e segurança
jurídica
RESULTADO

Comunicado

0-1

 Parágrafo único do Art. 5º do
Decreto n. 62.350/2016.878

0

0-1

 Parágrafo único do Art. 5º do
Decreto n. 62.350/2016.879
 Art. 6º, caput e p. único, do
Decreto n. 62.350/2016.880
 Art. 8º do Decreto n.
62.350/2016.881

0

0-1

 Parágrafo único do Art. 5º do
Decreto n. 62.350/2016.882
 Art. 8º do Decreto n.
62.350/2016.883

0

10

0,5

Confrontadas as premissas da matriz metodológica com o modelo de acordo
praticado pelo Estado de São Paulo, conclui-se pela inexistência de correlação entre a
prática normativa e procedimental dos acordos diretos em precatórios com a teoria dos
acordos administrativos delineada nesta dissertação.
4.3

O desenho institucional do acordo direto no Estado de Minas Gerais
Uma importante nota preliminar em relação ao Estado de Minas Gerais é o seu

pioneirismo no Brasil no tema da negociação de precatórios, com a criação, ainda em

876

“Art. 7º. Caberá ao órgão competente do tribunal proceder ao pagamento do credor, retendo os impostos e
contribuições devidos e efetuando o recolhimento dos encargos decorrentes, na forma da lei, com a
consequente extinção da execução de origem do precatório, em relação ao credor pago.”
877
“1º. Quero fazer acordo no meu precatório, como faço o pedido? O pedido é feito pelo portal da PGE, por
intermédio do seu advogado na ação de origem do precatório.”
878
Op. cit.
879
Op. cit.
880
Op. cit.
881
“Art. 8º. As propostas de acordo serão apresentadas à Procuradoria Geral do Estado, que terá 90 (noventa)
dias para examiná-las e se manifestar a respeito, para o posterior encaminhamento das deferidas ao órgão
competente do tribunal, podendo tal prazo ser prorrogado se necessárias diligências para a instrução da
manifestação a ser dada a respeito.”
882
Op. cit.
883
Op. cit.
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2003, da Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado, pela
Resolução n. 417.884
Nos termos do art. 1º da referida Resolução, a Central de Conciliação de
Precatórios é órgão vinculado à Presidência do Tribunal de Justiça e tem como objetivo
facilitar as composições amigáveis entre as partes, relativamente à atualização dos valores
a serem pagos e outras questões que possam ser objeto de acordo. O parágrafo único do
mesmo dispositivo dispõe que as conciliações são mediadas por um Juiz Conciliador,
designado pelo Presidente do Tribunal de Justiça. De acordo com o inciso primeiro do art.
62 da Resolução n. 519 de 2007, são atribuições do Juiz Conciliador a promoção da
conciliação entre as partes em relação a precatórios, priorizando os de pequeno valor,
segundo parâmetros estabelecidos em norma própria.
Portanto, há pelo menos quinze anos, em Minas Gerais, acredita-se no acordo
direto como instrumento de resolução consensual de conflito.
Após o advento da EC n. 62 de 2009, o Estado de Minas Gerais autorizou, em
2010, seus agentes públicos realizarem acordos diretos em precatórios. Por meio da Lei
estadual n. 19.407 de dezembro de 2010, o ente estabeleceu como competentes para a
celebração dos pactos a Advocacia Geral do Estado (AGE), que deverá representar o
Estado perante os Juízos de Conciliação do Tribunal de Justiça. Ou seja, toda a condução
das tratativas junto aos credores ocorre por intermédio da Central de Conciliação do
Tribunal de Justiça, e não pela PGE, como se dá no Município e no Estado de São Paulo.
A Lei em comento estabeleceu, assim, que a sua regulamentação ocorreria pela
publicação de uma Resolução conjunta, elaborada pelo Advogado Geral do Estado, pelo
Secretário de Estado da Fazenda e pelo Presidente do Tribunal de Justiça, a qual fixaria os
procedimentos do acordo e os critérios de seleção dos credores, estabelecendo, desde logo,
a preferência para aqueles que apresentarem o maior deságio ou, em caso de deságios
iguais, para os credores de maior idade.
O art. 2º da Lei estadual n. 19.407 de 2010 organizou a regra de legitimação do
cessionário poder participar dos procedimentos de acordo direto. Ficou estabelecido que a
884

“A Central de Precatórios tem vínculo à Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, sendo
coordenada pelo juiz Ramom Tácio de Oliveira. Foi a primeira Central implantada na Justiça Comum do
país, com criação em 2003, para solucionar em conciliações a dívida de precatórios dos entes públicos, em
razão do seu acúmulo. (...). Entre 2006 e 2009, a Administração direta e indireta do Estado pagou nas
conciliações dívida próxima de 2 bilhões e meio de reais. Cerca de 130 municípios mineiros puseram em dia
os seus precatórios e, muitos outros, extinguiram débitos anteriores a 2008. Foram conciliados 170 milhões
da dívida municipal.” Disponível em: http://ftp.tjmg.jus.br/presidencia/central_precatorios/. Acesso em 12 de
maio de 2018.
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cessão de precatório somente terá efeitos depois da efetiva comprovação, ao Tribunal de
Justiça, da ciência da cessão pela entidade devedora. Ademais, estabeleceu-se que a cessão
de precatório não altera a sua natureza, alimentícia ou comum, nem a sua ordem
cronológica.
Em 22 de março de 2011 foi publicado o Decreto n. 45.564 regulamentando a Lei
estadual 19.407 de 2010. Pouco foi dito, no entanto. Apenas que os débitos líquidos e
certos constituídos contra o credor de precatório poderão ser compensados, de outras
formas, por meio de acordos diretos. A procedimentalização, segundo o Decreto, deveria
ficar ao encargo da Resolução conjunta mencionada acima. Todos os dez artigos do ato
normativo cuidaram, essencialmente, da regulamentação da compensação de precatórios
no âmbito do Estado de Minas Gerais.
4.3.1

A forma procedimental
Publicou-se, então, a Resolução-Conjunta n. 01 de 2011, alterada posteriormente

pela Resolução-Conjunta n.02 de 2015, com o objetivo de se estabelecer normas de
procedimento e fixar critérios de habilitação destinados à viabilizar a realização de acordos
diretos com credores de precatórios, alimentícios ou comuns, relativos às Administrações
Direta e Indireta do Estado de Minas Gerais.
De acordo com a Resolução, os acordos diretos são firmados pela AdvocaciaGeral do Estado junto ao Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios da Presidência do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual noticiará, em Diário Oficial, a
abertura de processo de habilitação dos credores interessados em acordar com o ente o
recebimento antecipado do crédito. Para tanto, o Juízo de Conciliação deverá informar a
data de início e encerramento do recebimento das propostas e os valores disponíveis em
caixa para os pagamentos dos precatórios por meio de acordos.
Para concorrer aos acordos, o credor deverá protocolar junto à Central de
Conciliação de Precatórios (CEPREC) do Tribunal de Justiça pedido de habilitação que
contenha a sua qualificação pessoal, os dados relativos ao precatório e a proposta de
deságio de no mínimo 25% e no máximo 40% do valor atualizado do crédito.885
885

Segundo o § 2º do art. 4º da Resolução n. 01 de 2011, parcialmente alterada pela Resolução n. 02/2015:
“para a habilitação ao acordo direto o percentual de deságio será considerado sobre o valor de face do
precatório, enquanto que para o pagamento no acordo direto, o percentual de deságio será aplicado sobre o
crédito do precatório atualizado, na forma definida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos das Ações
Diretas de Inconstitucionalidade”.
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Conforme aduz o art. 5º do comentado ato infralegal, o Juízo Auxiliar de
Conciliação de Precatórios da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais definirá
os nomes dos credores aptos a participar dos acordos diretos, publicando, após essa
definição, no Diário de Justiça, a pauta das audiências a serem realizadas para a
concretização dos acordos.886
O procedimento de classificação foi consignado pela Resolução da seguinte
maneira: na ordem de precedência dos credores e na elaboração da pauta de audiências
serão levados em conta os percentuais dos deságios oferecidos, primeiramente nos
precatórios de natureza alimentar e, em segundo lugar, nos precatórios de natureza comum,
iniciando-se do maior deságio e seguindo-se, em ordem decrescente, até o menor.
Assim, dentro da classe da natureza do crédito, desde que respeitado o percentual
de deságio oferecido, terá precedência na pauta, sucessivamente, o pedido do credor
portador de doença grave e do credor que contar com 60 anos de idade ou mais na data do
requerimento de habilitação nos acordos diretos. Havendo empate entre os credores
portadores de doença grave ou que contarem com 60 anos de idade ou mais na data do
requerimento de habilitação nos acordos diretos, terá preferência aquele credor cujo
precatório for o mais antigo na ordem de precedência cronológica.
O primeiro Edital convocatório do Estado de Minas Gerais para a habilitação e
classificação dos credores interessados em participar das audiências de acordos diretos, a
que se tem notícia, é datado de 05 de março de 2012. Posteriormente, foram publicados
Editais, anualmente, até 2017, sendo este o último ano de convocação até o momento. Os
termos do primeiro chamamento foram mantidos até o Edital n. 01 de 2015, cujas
alterações se deram no percentual de deságio (desconto) e na ordem de classificação dos
credores.
De acordo com as recentes convocações publicadas pelo Estado, no prazo fixado,
a habilitação do credor deve ser feita por petição dirigida ao Juízo da CEPREC do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, por meio de protocolo físico, contendo, além dos requisitos
previstos na Resolução-Conjunta 01 de 2011, posteriormente alterada pela de n. 02 de
2015: i) a qualificação do credor; ii) os dados relativos ao precatório; iii) e proposta com
percentual de desconto no valor mínimo de 25% e máximo de 40% sobre o valor
atualizado do crédito.887
886

Somente serão realizadas audiências se houver recursos suficientes para o pagamento dos acordos diretos.
Até o Edital n. 01 de 2015 vigorava a imposição de proposta com percentual mínimo de deságio no valor
de 50% sobre o montante atualizado do crédito.
887
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Nessa fase, o ente federado impõe que a proposta apresentada seja inalterável
durante o curso do processo de escolha dos precatórios. Além disso, disciplina
unilateralmente que o pedido de habilitação, por si só, não garante ao credor inscrito o
direito de participar dos acordos diretos.
Finalizada a etapa de habilitação, o momento da classificação ocorrerá, levando-se
em consideração, primeiro, os percentuais de deságios dos precatórios de natureza
alimentar, do maior para o menor, e, em seguida, dos precatórios de natureza comum.
Além disso, sem deixar de considerar o percentual de deságio, dentro de cada natureza
haverá uma segunda classificação, na qual terá preferência o credor portador de doença
grave, seguido pelo credor com sessenta anos ou mais. Havendo empate entre membros
desses grupos, será dada prioridade ao precatório mais antigo, como já afirmado.
Após a fase classificatória, os nomes escolhidos serão publicados no Diário de
Justiça, com as pautas das audiências de conciliação. Trata-se apenas de uma formalidade
para justificar a data de pagamento dos créditos. Dito de outro modo, a audiência de
conciliação não é um momento de negociação entre as partes acordantes, mas sim a
oportunidade na qual o Estado de Minas Gerais fará o adimplemento dos valores
acordados.
Embora os Editais mineiros também condicionem os pagamentos à existência de
disponibilidade financeira, os valores não são omitidos dos credores. Consta
expressamente no ato convocatório as cifras disponíveis em caixa para o pagamento das
propostas.
Ao final, o Estado de Minas Gerais estipula um prazo de validade para os acordos,
cujo vencimento resulta na perda de efeito jurídico do procedimento, extinguindo-se
completamente os atos anteriormente realizados.
O organograma procedimental do acordo mineiro em precatório pode ser assim
estruturado:
Figura 2 – Organograma procedimental do acordo direto em precatório do Estado de Minas Gerais
CENTRAL DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS
DO TJMG
Edital de
convocação

PAGAMENTO

Habilitação

Audiência de
conciliação

Classificação
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4.3.2

Aplicação da matriz metodológica
Tabela 4 – Matriz metodológica do Estado de Minas Gerais

MATRIZ METODOLÓGICA
Premissa analítica

888

Peso
valorativo

Consenso

0-1

Paridade jurídica

0-1

Correspondência
normativa/procedimental
 §4º do art. 1º da Lei
19.407/2010.888
 Art.4º
da
ResoluçãoConjunta n. 01/2011, alterada
pela Resolução-Conjunta n.
02/2015.889
 §1º do Art.4º da ResoluçãoConjunta n. 01/2011, alterada
pela Resolução-Conjunta n.
02/2015.890
 Item
3.1
do
Edital
01/2017.891
 Item
2.3
do
Edital
01/2017.892
 Item
2.4
do
Edital
893
01/2017.
 Item 9º do Edital 01/2017.894

Total

0

0

“§ 4°. Resolução conjunta do Advogado-Geral do Estado, do Secretário de Estado de Fazenda e do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado estabelecerá os procedimentos necessários à realização dos
acordos diretos e os critérios de habilitação dos credores, com preferência para aqueles que concederem
maior deságio ou, em caso de deságio equivalente, para aqueles que tiverem idade mais avançada.”
889
“Art. 4º. Para concorrer aos acordos, o credor deverá protocolar junto à Central de Conciliação de
Precatórios, CEPREC, do Tribunal de Justiça, pedido de habilitação que contenha: I – a qualificação do
credor; II – dados relativos ao precatório; III – a proposta de deságio oferecida pelo credor.”
890
“§ 1º. Para concorrer ao processo de habilitação dos acordos diretos com o Estado de Minas Gerais, o
credor deve apresentar em seu pedido de habilitação proposta com percentual mínimo de deságio, no valor de
25% (vinte e cinco por cento), e, máximo, no valor de 40% (quarenta por cento), sobre o seu crédito.”
891
“3.1. Na habilitação, ordem de precedência dos credores e na elaboração da pauta de audiências serão
levados em conta os maiores percentuais dos deságios oferecidos, pagando-se primeiramente os precatórios
de natureza alimentar, seguidos dos precatórios de natureza comum, de mesmo deságio. Os pagamentos se
iniciarão do maior deságio seguindo-se, em ordem decrescente, até o menor.”
892
“2.3. A proposta apresentada é inalterável durante o curso deste processo (habilitação, seleção e
pagamento).”
893
“2.4. O pedido de habilitação, por si só, não garante ao credor inscrito o direito de participar dos acordos
diretos.”
894
“9º. A seleção, por si só, para a participação nos acordos diretos, não garante ao credor selecionado o
direito ao recebimento do seu crédito, pois o pagamento do crédito depende dos recursos financeiros
vinculados a este processo nº 01/2017, levando-se em conta o valor do crédito divulgado por ocasião da
escolha do credor somado à atualização desse crédito conforme previsto no item 3.3.”
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895

Sinalagmatismo

0-1

 Item
2.2
do
Edital
895
01/2017.
 Item
2.4
do
Edital
01/2017.896
 Item 9º do Edital 01/2017.897

Deferência mínima ao
interesse privado

0-1

 Item
3.5
898
01/2017.

Efeitos jurídicos
vinculantes

0-1

Transparência

0-1

Procedimentalização
objetiva

0-1

do

Edital

 Itens 5º e 5.1 do Edital
01/2017.899
 Item 9 do Edital 01/2017.900
 §5º do art. 1º da Lei
19.407/2010.901
 Art. 3º da ResoluçãoConjunta n. 01/2011, alterada
pela Resolução-Conjunta n.
02/2015.902
 Item 4º do Edital 01/2017.903
 Art. 5º da ResoluçãoConjunta n. 01/2011, alterada
pela Resolução-Conjunta n.
02/2015.904
 §2º e §3º do Art. 5º da
Resolução-Conjunta
n.
01/2011,
alterada
pela
Resolução-Conjunta
n.
02/2015.905

0

0,5
0

1

1

“2.2. O formulário de inscrição é de utilização obrigatória, sob pena de indeferimento do pedido, contendo
campos para preenchimento das seguintes informações (Resolução-Conjunta Nº 01/2011/TJMG/SEF/AGE,
alterada pela Resolução Conjunta nº 02/2015/TJMG/SEF/AGE): a) qualificação do credor, e apresentação do
número do CPF ou CNPJ, bem como cópia da Carteira de Identidade; b) dados relativos ao precatório; c)
proposta com percentual de deságio no valor mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) e máximo de 40%
(quarenta por cento) sobre o seu crédito.”
896
Op. cit.
897
Op. cit.
898
“3.5. A formalização do acordo dependerá da concordância expressa de ambas as partes, credor e devedor,
com o cálculo utilizado para a atualização do valor a ser pago no precatório, inadmitindo-se ressalvas de
qualquer espécie.”
899
“5º. Este processo n. 01/2017 tem o seu período de validade até 31 DE JULHO DE 2018; 5.1. Vencido
esse prazo, decai e fica sem efeito, para quaisquer fins de direito, a seleção dos credores originária deste
processo n. 01/2017.”
900
Op. cit.
901
“§ 5°. O extrato das audiências referentes aos acordos diretos para pagamento de precatórios será
publicado no diário oficial do Estado.”
902
“Art. 3º. O Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, publicará, no Diário do Judiciário eletrônico - DJe, o comunicado de abertura do processo
necessário à habilitação aos acordos diretos com o Estado de Minas Gerais, informando: I – a data de início e
encerramento do recebimento dos pedidos; II – os valores disponíveis; e III – o período de referência e
validade do processo respectivo.”
903
“4º. Está vinculado a este processo nº 01/2017, sem prejuízo de possíveis outros recursos da conta
especial, o valor de até R$ 188.000.000,00 (cento e oitenta e oito milhões de reais).”
904
“Art. 5º. O Juízo Auxiliar de Conciliação de Precatórios da Presidência do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais definirá os nomes dos credores aptos a participarem dos acordos diretos, publicando, após essa
definição, no DJe, a pauta das audiências a serem realizadas para concretização dos acordos.”
905
“§ 2º. Na habilitação e ordem de precedência dos credores e na elaboração da pauta de audiências serão
levados em conta os percentuais dos deságios oferecidos, primeiramente nos precatórios de natureza

279

Procedimentalização
imparcial

0-1

Previsão de garantias

0-1

 Item 2º do Edital 01/2017.906
 Item 3º do Edital 01/2017.907
 Item
3.1.2
do
Edital
01/2017.908
 Item
2.3
do
Edital
01/2017.909
 Item
2.4
do
Edital
910
01/2017.
 Item
3.5
do
Edital
01/2017.911
 Itens 5º e 5.1 do Edital
01/2017.912
 Item 9 do Edital 01/2017.913
 § 1º do Art. 5º da ResoluçãoConjunta n. 01/2011, alterada
pela Resolução-Conjunta n.
02/2015.914
 Item
3.4
do
Edital
915
01/2017.

0

0

alimentar e, em segundo lugar, nos precatórios de natureza comum, iniciando-se do maior deságio e
seguindo-se, em ordem decrescente, até o menor; § 3º. Dentro da classe da natureza do crédito, e respeitado o
percentual de deságio oferecido, terá precedência na pauta, sucessivamente, o pedido: I – do credor portador
de doença grave; II – do credor que contar com 60 anos de idade ou mais na data do requerimento de
habilitação nos acordos diretos; III – havendo empate entre os credores portadores de doença grave ou que
contarem com 60 anos de idade ou mais na data do requerimento de habilitação nos acordos diretos, terá
preferência aquele credor cujo precatório seja mais antigo na ordem de precedência cronológica.”
906
“2º. A habilitação do credor deve ser feita através do formulário de inscrição disponibilizado no site deste
TJMG pelo link http://www.tjmg.jus.br/portal-tjmg/processos/precatorios/conciliacao-de-precatorios-editaisde-acordos-diretos.htm, com protocolo direto na CEPREC, situada na Rua Goiás, 229, 2º andar, Centro, Belo
Horizonte (MG).”
907
“3º. O Tribunal de Justiça, através do Juízo da CEPREC, definirá os nomes dos credores aptos a
participarem das audiências dos acordos diretos, publicando, após essa definição, no Diário do Judiciário
Eletrônico (DJE), a pauta das audiências a serem realizadas para a concretização dos acordos.”
908
“3.1.2. Dentro da classe da natureza do crédito, e respeitado o percentual de deságio oferecido, terá
precedência na pauta, sucessivamente, o pedido: I – do credor portador de doença grave; II – do credor
portador de deficiência; III - do credor que contar com 60 anos de idade ou mais na data do requerimento de
habilitação nos acordos diretos, tendo preferência na classe dos idosos, os credores maiores de 80 anos,
conforme Lei Federal n. 13.466/17; IV havendo empate entre os credores dos incisos I, II e III, terá
preferência aquele credor cujo precatório seja mais antigo na ordem de precedência cronológica.”
909
Op. cit.
910
Op. cit.
911
Op. cit.
912
Op. cit.
913
Op. cit.
914
“§ 1º. A elaboração da pauta de audiências dos acordos diretos dependerá da existência de recursos
depositados para esse fim.”
915
“3.4. A pauta das audiências e o pagamento dos créditos dependem dos recursos financeiros vinculados a
este processo nº 01/2017, levando-se em conta o valor do crédito divulgado por ocasião da escolha do credor
somado à atualização desse crédito conforme previsto no item 3.3.”
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Predisposição de
respeito à boa-fé
objetiva, confiança
legítima e segurança
jurídica
RESULTADO

0-1

 Item
3.2
01/2017.916

do

10

Edital

0,5

3,0

Confrontadas as premissas da matriz metodológica com o modelo de acordo
praticado pelo Estado de Minas Gerais, a conclusão obtida é pela aderência mínima com a
teoria dos acordos administrativos delineada nesta dissertação.
4.4

O desenho institucional do acordo direto no Estado do Rio Grande do Sul
No Estado do Rio Grande do Sul a regulação da autorização constitucional para a

realização de acordos diretos em precatórios ocorre, primeiramente, por meio da Lei
estadual n. 14.751 de 15 de outubro de 2015, responsável por instituir a Câmara de
Conciliação de Precatórios.
Nos termos da comentada Lei, a Câmara de Conciliação será coordenada pela
Procuradoria Geral do Estado (PGE), cuja competência será a de compor, mediante
acordos diretos, o pagamento de precatórios devidos pelo Estado do Rio Grande do Sul e
por suas autarquias e fundações.
A conciliação ocorre por meio da convocação direta de credores previamente
selecionados pela PGE, por meio da publicação de um Edital contendo as condições de
adesão ao acordo e os nomes dos credores convocados para a rodada de conciliação.
De acordo com o art. 3º da Lei estadual n. 14.751 de 2015, o procedimento de
conciliação, objeto do Edital convocatório, deverá respeitar obrigatoriamente os seguintes
parâmetros: i) obediência rigorosa à ordem cronológica de inscrição do precatório; ii)
pagamento com redução de até 40% do valor do precatório; iii) possibilidade de
pagamento parcelado, em prazo não superior a dois anos, nas condições avençadas na
norma; iv) incidência dos descontos legais sobre o valor conciliado; e v) quitação integral
da dívida objeto da conciliação e renúncia a qualquer discussão acerca dos critérios de
cálculo do percentual apurado e do valor devido.

916

“3.2. O pagamento do crédito ocorrerá na Central de Conciliação de Precatórios do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais - CEPREC, a partir do mês de MARÇO de 2018, em audiência que será divulgada previamente
no Diário do Judiciário Eletrônico (DJE) para conhecimento do credor selecionado.”
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Na sequência, a citada Lei assevera que, formalizado o acordo, o instrumento de
conciliação (o termo de acordo) será encaminhado para a aprovação do Procurador Geral
do Estado, com posterior envio para homologação do Tribunal de Justiça.
Está expresso no parágrafo único do art. 5º da Lei estadual n. 14.751 de 2015 o
procedimento de homologação judicial do termo de acordo, como condição para o
cumprimento das obrigações assumidas pelo Poder Executivo com o credor.
Por fim, o legislador estadual optou por submeter a regulação dos procedimentos
conciliatórios ao Regimento Interno da Câmara de Conciliação de Precatórios do Estado do
Rio Grande do Sul.
Assim, em cumprimento à competência regulatória fixada em Lei, no dia 24 de
novembro de 2015 foi publicada a Resolução n. 99 de autoria do Procurador Geral do
Estado da época, Sr. Euzébio Fernando Ruschel.
Logo no art. 1º da referida Resolução, o ente federado trouxe a definição
normativa de institutos chaves dos acordos diretos no Estado do Rio Grande do Sul, tais
como “ato convocatório”, “rodada de conciliação”, “câmara de conciliação de precatórios”,
“conciliação” e “acordo de precatório”. Veja-se:

Ato convocatório

Rodada de Conciliação

Câmara de Conciliação de
Precatórios
Conciliação

Acordo de Precatório

Ato de chamamento dos credores de determinado lote de
precatórios, segundo a ordem cronológica das listas próprias
de inscrição em orçamento de cada Tribunal, para que se
habilitem na respectiva rodada de conciliação.
Compreende o período em que (a) serão recebidas as
manifestações de interesse na conciliação, em atendimento ao
ato convocatório; (b) serão analisados os precatórios em que
manifestado interesse em conciliar; (c) será́ apresentada
proposta ao credor; (d) havendo aceitação, será́ homologado o
acordo e encaminhado para pagamento pela Presidência do
Tribunal competente.
Órgão instituído pela Lei estadual n. 14.751 de 2015,
coordenado pela Procuradoria-Geral do Estado, com atribuição
de processar a sistemática de conciliação de precatórios,
mediante acordo com os credores.
Procedimento que se desenvolve perante a Câmara de
Conciliação de Precatórios e que tem por objetivo a celebração
de acordo de precatório.
Resultado positivo da conciliação de crédito de precatório,
firmado por credor e devedor e homologado pelo juízo
responsável pelo pagamento.

O art. 2º da Resolução n. 99 de 2015 versa sobre o Edital de convocação,
afirmando que por meio dele os credores e os seus advogados, regularmente cadastrados

282

em lotes selecionados pela lista de ordem cronológica, serão convidados a aceitar, em
prazo previamente fixado, a proposta de acordo direto para o recebimento do precatório.
O ato convocatório deverá conter: a) a identificação do Tribunal de Justiça
competente para o pagamento; b) o ano de inscrição em orçamento; c) o número atribuído
ao precatório pelo Tribunal de Justiça; d) a identificação das partes e seus representantes
judiciais, conforme os registros do Poder Judiciário; e e) a condição de redução de 40% do
valor do crédito para o acordo de pagamento.
Em relação à conciliação, a Resolução n. 99 de 2015 aponta ser de competência
privativa do Procurador Geral do Estado, ou do agente público por ele delegado, acordar
com o particular o pagamento antecipado do crédito. As tarefas atribuídas à Câmara de
Conciliação incluem, dentre outros, receber manifestações de interesse na conciliação,
analisar os aspectos materiais e formais dos precatórios, apresentar as propostas de valores
e elaborar o termo de acordo.
Na parte destinada à conciliação, a Resolução ora examinada dispõe que a
manifestação do credor a respeito do acordo deverá se dar mediante o preenchimento de
um formulário disponibilizado no endereço eletrônico da PGE, que fará a verificação
prévia da liquidez e da titularidade do precatório. Conforme o parágrafo segundo do art. 8º
do referido ato normativo infralegal, os requerimentos que estiverem em desconformidade
com o ato convocatório serão indeferidos de plano. Além disto, identificando-se algum
elemento impeditivo para o pagamento via acordo, os autos do processo de precatório
serão restituídos pela Procuradoria Geral do Estado ao Tribunal de Justiça com
impugnação.
Caso o credor convocado não manifeste interesse no acordo, o desinteresse será
comunicado processualmente pela PGE, retornando o crédito para a posição originária da
ordem cronológica.
Constatada a aptidão do crédito para a conciliação, a proposta de acordo será
formalizada entre as partes, constando: i) a identificação do precatório que consubstancia o
crédito; ii) a qualificação das partes acordantes; iii) o valor bruto apurado; iv) o valor
conciliado; v) os descontos legais incidentes; vi) o valor líquido a ser pago ao credor; e
vii) a descrição da cadeia dominial sucessória.
Em seguida, depois de formalizada a minuta de termo de acordo, a proposta será
enviada ao endereço eletrônico indicado no formulário para manifestação de interesse do
credor. Havendo aceitação, o acordo deverá ser assinado pelas partes e passar pela
aprovação do Procurador Geral do Estado e pela homologação do Poder Judiciário para
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somente então ocorrer o pagamento. Descumprido o prazo de dez dias, após o envio da
mensagem por correio eletrônico (e-mail), para o aceite da proposta, será considerado
recusado o convite de acordo pelo credor.
Consoante assevera o art. 12 da Resolução n. 99 de 2015, a celebração do acordo
implicará em renúncia a qualquer discussão acerca dos critérios de cálculo do percentual
apurado, do valor devido ou dos descontos incidentes e o pagamento importará quitação
integral da dívida objeto da conciliação.
4.4.1

A forma procedimental
Em virtude da densa normatização do procedimento pelos atos normativos

infralegais, o Edital de convocação publicado pelo Estado do Rio Grande do Sul é curto e
objetivo.917
O objeto é a convocação dos credores especificados no lote próprio ao
chamamento para aderirem à oferta de pagamento do precatório via acordo, mediante o
desconto de 40% do seu valor atualizado.
O credor selecionado deverá informar o seu aceite, por meio do preenchimento do
formulário disponível no endereço eletrônico da PGE, no prazo expressamente
especificado no Edital. Em seguida, como dito acima, a PGE realiza a análise prévia do
precatório, cujo eventual óbice ensejará a restituição dos autos do processo ao Tribunal de
Justiça com impugnação. Não havendo oposição, encaminha-se, no endereço eletrônico (email) informado no formulário, a proposta do acordo contendo o valor bruto apurado, o
desconto de 40%, os demais descontos legais incidentes (Imposto de Renda, por exemplo),
o valor final líquido ofertado ao credor e o prazo de dez dias para manifestação de aceite
ou recusa. Se houver recusa, expressa ou tácita, o precatório retornará para a posição
original da ordem cronológica.
Caso haja concordância do credor com os termos da proposta, este será
comunicado, por telefone, para comparecer em reunião conciliatória organizada pela
Câmara de Conciliação de Precatório. Não possuindo condições de comparecer, o Edital
faculta ao credor encaminhar, por correspondência, o termo de acordo assinado. Ato
contínuo, os acordos passarão pela aprovação do Procurador-Geral e, em seguida, serão
encaminhados para homologação e pagamento pelo Tribunal de Justiça.
917

O Edital analisado neste item é o último publicado pelo ente federado, n. 6 de 2018 (TJRS/TRT4).
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Visualmente, o organograma procedimental do modelo de acordo direto em
precatório, implementado pelo Estado do Rio Grande do Sul, pode ser assim descrito:
Figura 3 – Organograma procedimental do acordo direto em precatório do Estado do Rio Grande
do Sul
CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE
PRECATÓRIOS DA PGE

Edital de
convocação

Manifestação
de interesse
pelo credor

Recusa

Aceite
Reprovação

Impugnação

Verificação
do precatório
pela PGE
Aprovação

Elaboração e
apresentação da
proposta de
acordo ao credor

Retorno do
precatório para a
ordem cronológica

Recusa

Aceite

Assinatura, aprovação do
Procurador Geral e remessa
para a homologação do
Judiciário

PAGAMENTO
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4.4.2

Aplicação da matriz metodológica
Tabela 5 – Matriz metodológica do Estado do Rio Grande do Sul

MATRIZ METODOLÓGICA
Premissa analítica

Consenso

Paridade jurídica

918

Peso
valorativo

0-1

0-1

Correspondência
normativa/procedimental
 Art.
3º
da
Lei
14.751/2015.918
 Art. 3º da Resolução
99/2015.919
 Art. 11 da Resolução
99/2015.920
 §2º e 3º do art. 8º
Resolução n. 99/2015.921

Total

n.
n.

0

n.
da

0

“Art. 3º. A conciliação, mediante ato de convocação do credor do precatório devidamente publicado no
Diário Oficial do Estado, será provocada pela Procuradoria-Geral do Estado e observará os seguintes
parâmetros: I – obediência rigorosa à ordem cronológica de inscrição do precatório; II – pagamento com
redução de até 40% (quarenta por cento) do valor do precatório, observados os critérios definidos no
Regimento Interno de que trata o art. 6.º desta Lei; III – possibilidade de pagamento parcelado, em prazo não
superior a 2 (dois) anos, para precatório cujo valor obtido após a redução prevista no inciso II deste artigo
exceda a 1/3 (um terço) dos recursos repassados mensalmente ao Poder Judiciário previstos no art. 97, § 2.º e
§ 8.º, inciso III, do ADCT; IV – incidência dos descontos legais sobre o valor conciliado; e V – quitação
integral da dívida objeto da conciliação e renúncia a qualquer discussão acerca dos critérios de cálculo do
percentual apurado e do valor devido.”
919
“Art. 3º. O ato convocatório discriminará os precatórios compreendidos no lote para a rodada de
conciliação e conterá́ : a) a identificação do Tribunal competente para o pagamento; b) o ano de inscrição em
orçamento; c) o número atribuído ao precatório pelo Tribunal; d) a identificação das partes e seus
representantes judiciais, conforme os registros do Tribunal; e) a condição de redução de 40% (quarenta por
cento) do valor do crédito para o acordo de pagamento.”
920
“Art. 11. Estando o precatório apto à conciliação, a proposta de acordo será formalizada segundo
disciplinado nesta seção. § 1º. Da proposta de acordo constará: I – a identificação do precatório que
consubstancia o crédito; II – a qualificação das partes acordantes; III – o valor bruto apurado, o valor
conciliado, os descontos legais incidentes e o valor líquido a ser pago ao credor; IV – a descrição da cadeia
dominial sucessória, se ocorrente uma das hipóteses previstas nos artigos 15 e 16 deste Regimento; § 2º. A
proposta será enviada ao endereço eletrônico indicado no formulário para manifestação de interesse, com
confirmação de leitura; § 3º. Considerar-se-á realizada a intimação do credor no dia da confirmação de leitura
da proposta; § 4º. Não ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, considerar-se-á realizada a
intimação no dia do término do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio eletrônico da
proposta; § 5º. Na hipótese dos §§ 3º e 4º deste artigo, caso a confirmação de leitura ou término do prazo de
10 dias corridos se dê em dia não útil, considerar-se-á realizada a intimação no primeiro dia útil seguinte; §
6º. O credor e o advogado deverão comunicar à Câmara de Conciliação de Precatórios qualquer mudança de
endereço, inclusive eletrônico; § 7º. Se o credor ou o advogado não cumprirem o disposto no parágrafo
anterior, serão consideradas válidas as intimações enviadas ao endereço eletrônico constante no formulário
indicado no caput do art. 8º; § 8º. Não havendo manifestação do credor no prazo estabelecido, reputar-se-á
recusada a proposta; § 9º. A recusa, expressa ou tácita, será informada nos autos por petição acompanhada da
proposta respectiva, retornando o precatório à sua posição originária da ordem cronológica.”
921
“Art. 8º. (...). § 2º. Os requerimentos que não atenderem aos requisitos do ato convocatório serão
indeferidos de plano; § 3º. Identificado impeditivo ao acordo, os autos serão restituídos ao Tribunal com
impugnação.”
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922

Sinalagmatismo

0-1

Deferência mínima ao
interesse privado

0-1

Efeitos jurídicos
vinculantes

0-1

Transparência

0-1

Procedimentalização
objetiva

0-1

 §5º do art. 12 da Resolução
n. 99/2015.922
 Art. 9º da Resolução n.
99/2015.923
 Parágrafo único do art. 9º da
Resolução n. 99/2015.924
 §2º, 3º e 4º do art. 11 da
Resolução n. 99/2015.925
 Art. 12 da Resolução n.
99/2015926
 Parágrafo único do art. 5º da
Lei n. 14.751/2015.927
 Incisos II e III do art. 1º da
Resolução n. 99/2015.928
 Art.
5º
da
Lei
n.
929
14.751/2015.
 Art
6º
da
Lei
n.
14.751/2015.930
 Parágrafo único do art. 2º da
Resolução n. 99/2015.931

0

0,5

0
1

1

“Art. 12. (...). § 5º. A celebração do acordo implicará renúncia a qualquer discussão acerca dos critérios de
cálculo do percentual apurado, do valor devido ou dos descontos incidentes, e o pagamento importará
quitação integral da dívida objeto da conciliação.”
923
“Art. 9º. O termo de acordo, como instrumento da conciliação, será́ firmado pelo devedor e pelo credor,
por si ou por intermédio de seu advogado, e, uma vez homologado pelo juízo responsável, será́ juntado aos
autos do requisitório.”
924
“Art. 9º. (...). Parágrafo único. Não havendo interesse do credor na conciliação, o fato será́ informado nos
autos por petição acompanhada da proposta respectiva, retornando o precatório à sua posição originária da
ordem cronológica.”
925
“§ 2º. A proposta será enviada ao endereço eletrônico indicado no formulário para manifestação de
interesse, com confirmação de leitura. § 3º Considerar-se-á realizada a intimação do credor no dia da
confirmação de leitura da proposta. § 4º Não ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior, considerarse-á realizada a intimação no dia do término do prazo de 10 (dez) dias corridos contados da data do envio
eletrônico da proposta.”
926
“Art. 12. Aceita a proposta ou solicitados esclarecimentos, designar-se-á reunião na sede da Câmara de
Conciliação, ocasião em que o credor comparecerá pessoalmente ou por seu advogado; § 1º. Eventuais
esclarecimentos também poderão ser dirimidos por telefone ou por correspondência eletrônica; § 2º. Havendo
impossibilidade de comparecimento à reunião, o termo de acordo poderá ser encaminhado pelos Correios ou
por outro meio equivalente ao endereço da sede da Câmara de Conciliação; § 3º. Na hipótese do parágrafo
anterior, constará na assinatura do termo de acordo o reconhecimento de firma, por autenticidade, do credor
ou de seu representante legal, ou do advogado com poderes para transigir, receber e dar quitação; § 4º. Aceita
a proposta, o credor firmará o termo de acordo, que será submetido ao Procurador-Geral do Estado, nos
termos do art. 5º, e posteriormente encaminhado ao juízo responsável para homologação e pagamento.”
927
“Art. 5º. (...). Parágrafo único. A homologação é condição para o cumprimento das condições avençadas
no acordo.”
928
“Art. 1º. (...). II – Ato Convocatório: ato de chamamento dos credores de determinado lote de precatórios,
segundo a ordem cronológica das listas próprias de inscrição em orçamento de cada Tribunal, para que se
habilitem na respectiva rodada de conciliação; III – Rodada de Conciliação: compreende o período em que
(a) serão recebidas as manifestações de interesse na conciliação, em atendimento ao ato convocatório; (b)
serão analisados os precatórios em que manifestado interesse em conciliar; (c) será́ apresentada proposta ao
credor; (d) havendo aceitação, será́ homologado o acordo e encaminhado para pagamento pela Presidência do
Tribunal competente.”
929
“Art. 5º. Uma vez formalizado, o instrumento de conciliação será levado à chancela do Procurador-Geral
do Estado e à homologação do Juízo responsável pelo pagamento do precatório do respectivo tribunal.”
930
“Art. 6º. A organização e os procedimentos relacionados à atuação da Câmara de Conciliação de
Precatórios serão regulados por Regimento Interno aprovado em Resolução do Procurador-Geral do Estado.”
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Procedimentalização
imparcial
Previsão de garantias
Predisposição de
respeito à boa-fé
objetiva, confiança
legítima e segurança
jurídica
RESULTADO

0-1
0-1

0-1

 Art. 5º da Resolução
99/2015.932
 Art. 7º da Resolução
99/2015.933
 Art. 3º da Resolução
99/2015.934
 §2º e 3º do art. 8º
Resolução n. 99/2015.935
 Incisos II e III do art. 1º
Resolução n. 99/2015.936
 §2º e 3º do art. 8º
Resolução n. 99/2015.937
 Art. 12 da Resolução
99/2015.938
 Incisos II e III do art. 1º
Resolução n. 99/2015.939

n.
n.
n.

0

da
da

0,5

da
n.

0,5

da

10

3,5

Confrontadas as premissas da matriz metodológica com o modelo de acordo
praticado pelo Estado do Rio Grande do Sul, a conclusão obtida é pela aderência mínima
com a teoria dos acordos administrativos delineada nesta dissertação.
4.5

O desenho institucional do acordo direto no Estado do Paraná
Das legislações e dos procedimentos analisados, o modelo de acordo seguido pelo

Estado do Paraná é o mais minucioso. Isto não quer dizer, todavia, que seja consensual,
paritário

ou

deferente

minimamente

ao

direito

do

credor.

Significa

que

a

procedimentalização é densa e detalhada.

931

“Art. 2º. (...). Parágrafo único. O ato convocará os credores de precatórios e seus advogados regularmente
cadastrados em lotes constituídos a partir da lista de ordem cronológica de cada Tribunal, e fixará prazo para
manifestação de interesse na conciliação.”
932
“Art. 5º. As conciliações ocorrerão na Câmara de Conciliação de Precatórios, cabendo privativamente ao
Procurador-Geral do Estado, ou a quem ele delegar, firmar os acordos.”
933
“Art. 7º. Compete à Câmara de Conciliação de Precatórios: I – sugerir a edição de ato convocatório de
conciliação, nos termos da seção anterior; II – receber as manifestações de interesse na conciliação; III –
analisar os precatórios, verificando seus aspectos formais e materiais, na forma do artigo 8°, § 1°, deste
Regimento; IV – apresentar a proposta de valores e elaborar o termo de acordo, que será́ firmado pelas partes
e homologado pelo juízo responsável pelo pagamento; V – dirimir conflitos e questionamentos relacionados à
execução deste Regimento e da Lei 14.751/2015.”
934
Op. cit.
935
Op. cit.
936
Op. cit.
937
Op. cit.
938
Op. cit.
939
Op. cit.

288

As normas gerais que regem os acordos diretos no Estado do Paraná são a Lei
estadual n. 17.082 de fevereiro de 2012 e o Decreto n. 5.007 de junho de 2012.
O modelo paranaense adota uma sistemática diferente dos demais modelos
estudados até aqui. Ao contrário de publicar Edital de convocação dos credores, o ente
optou pela publicação de um Decreto para cada rodada de conciliação.940
A Lei n. 17.082 de 2012 é dividida em cinco capítulos, o primeiro sobre acordos
diretos, o segundo dispondo a respeito de regras da primeira rodada de conciliação, o
terceiro em relação às políticas fazendárias (parcelamento de débito tributário), o quarto
tratando da remissão tributária e o quinto fixando as disposições gerais. Importam, para o
presente trabalho, conhecer os dois primeiros capítulos da referida norma legal.
No capítulo primeiro, a Lei estadual institui no Estado do Paraná o acordo direto
de precatório, asseverando ser ele o resultado da conciliação envolvendo débitos do ente
federado e de sua Administração Indireta. Ainda, cria a Câmara de Conciliação de
Precatórios no âmbito da Procuradoria Geral do Estado, constituída pela participação de
um membro representante da Procuradoria, outro da Secretaria da Fazenda e de um agente
público da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.
Nos termos do parágrafo segundo do art. 2º da comentada Lei, a Câmara de
Conciliação de Precatórios é o órgão competente para: a) propor o ato convocatório de
conciliação, publicizado na forma de Decreto; b) realizar a triagem dos requerimentos para
acordo; e c) emitir parecer conclusivo elaborado por Procurador do Estado membro da
Câmara ou de outro que tenha sido designado para esse fim, encaminhando-o ao
Procurador Geral.
Nas condições determinadas em Lei, são legitimados para participar da
conciliação o cessionário, se o ato convocatório autorizar, o inventariante, o herdeiro e o
cônjuge supérstite (sobrevivente) do credor originário.
Os Decretos (ou atos convocatórios, segundo a Lei) estipularão os critérios e as
condições do acordo direto, estabelecendo parâmetros diferenciados de conciliação, de
acordo com a natureza e o valor do crédito, a natureza da demanda que originou o crédito e
o ano de inscrição do precatório no orçamento estadual. Ainda, delimitarão o universo de
créditos objetos da rodada de conciliação.941

940

Até o momento foram realizadas quatro rodadas conciliatórias fundamentadas, portanto, sob quatro
Decretos diferentes.
941
Nos termos do art. 13 da Lei n. 17.082 de 2012, não podem ser objeto de conciliação os créditos
decorrentes de precatórios suspensos por decisão judicial e créditos sobre os quais incidam constrição

289

Sobre os atos convocatórios, o caput do art. 7º da Lei estadual n. 17.082 de 2012
assenta que eles poderão ser revogados e substituídos a qualquer tempo ou perder vigor
depois de escoado o prazo de vigência ou quando se esgotarem os recursos destinados
àquela conciliação.
A norma prevê que as concessões a serem feitas pelos credores serão
especificadas no Decreto convocatório, destacando, dentre outras condições:942 a) o
pagamento com deságio em percentual fixo; b) o pagamento de acordo com oferta de
maior deságio;943 e c) a modificação nos critérios de readequação do valor nominal da
dívida.
O modo de adesão aos acordos pelos credores ocorre pela apresentação de
requerimento de conciliação endereçado para a Câmara de Conciliação de Precatórios,
juntamente com os documentos exigidos em ato normativo regulamentador.
Cabe à Câmara de Conciliação a verificação, por meio de parecer preliminar, da
titularidade e da liquidez do precatório. Havendo aceitação da proposta,944 a Câmara fará a
instrução do procedimento com os cálculos do valor atualizado do crédito, do valor para o
acordo e do montante dos tributos a serem retidos. Na sequência, será elaborada a versão
final do termo de acordo para a aprovação final do Procurador Geral do Estado.
Finalmente, os documentos seguem para homologação e pagamento do Tribunal de Justiça.
Assim como nos demais modelos, encerrando o primeiro capítulo, a Lei estadual
n. 17.082 de 2012 disciplina que a celebração do acordo implicará a quitação integral do
débito conciliado, com a renúncia a qualquer discussão acerca dos critérios de cálculo do
percentual apurado e do valor devido.
Antes de partir para a análise do aspecto procedimental do acordo direto
paranaense, importante conceber, preliminarmente, a forma de sua regulamentação.

judicial, exceto se a conciliação tiver como finalidade o pagamento dos débitos e créditos tributários
especificados na norma.
942
Foi disciplinado pelo §2º do art. 8º da Lei n. 17.082 de 2012 que tais regras não se aplicam à primeira
rodada de conciliação.
943
Neste caso, segundo a norma, haverá prefixação de deságio mínimo. Em regra, não estão inseridos na
modelagem de acordo direto do Estado do Paraná, como preferenciais aos demais créditos, os precatórios de
natureza alimentar.
944
De acordo com o §3º do art. 16 da Lei examinada, caso a Câmara de Conciliação de Precatórios verifique
que o requerimento não atende aos requisitos legais, ou conclua por sua intempestividade, o procedimento
será encaminhado para formulação imediata de parecer conclusivo para indeferimento liminar pelo
Procurador-Geral do Estado. Se isto ocorrer, faculta-se ao interessado, nos termos do §2º do art. 14 da mesma
Lei, por pedido formalmente dirigido à Primeira Câmara de Conciliação de Precatórios, o requerimento de
substituição por um ou mais créditos de precatórios, de natureza alimentar ou comum.
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No dia 22 de junho de 2012 foi publicado o Decreto n. 5.007 regulamentando os
dispositivos da Lei estadual n. 17.082 de 2012. O ato seguiu a mesma dinâmica estrutural
da norma regulamentada. No capítulo primeiro, ele apresenta as diretrizes gerais sobre os
acordos diretos em precatórios e, no segundo, traz os preceitos específicos da primeira
rodada de conciliação. Muitos dos dispositivos contidos na Lei foram repetidos pelo ato
normativo infralegal, razão pela qual serão aqui mencionados apenas os inéditos.
O Decreto n. 5.007 de 2012 serviu de inspiração para o procedimento de acordo
respaldado na Resolução n. 99 de 2015 do Rio Grande do Sul. Tal qual reproduzido por
aquela Resolução, o ato normativo paranaense estabeleceu, logo em seu início, a definição
infralegal de “precatório”, “ato convocatório”, “rodada de conciliação”, “conciliação”,
“câmara de conciliação de precatórios” e “acordo direto de precatório”. Veja-se:

Precatório

Ato convocatório
Rodada de conciliação
Conciliação

Câmara de conciliação de
precatórios
Acordo direto de precatório

Requisição de pagamento, feita por qualquer órgão do Poder
Judiciário, que consubstancia dívida do Estado do Paraná, suas
autarquias ou fundações, reconhecida em decisão transitada
em julgado, desde que seu valor global não se enquadre no
limite para obrigação de pequeno valor, nos termos do artigo
100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, combinado com
artigo 97, § 12, I, do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e artigo 1º, caput, do Decreto Estadual nº 846, de
14 de março de 2003.
Ato que veicula as regras de determinada rodada de
conciliação e que convoca os interessados a dela participar.
O período durante o qual vigem os parâmetros e demais regras
previstas no ato convocatório.
O procedimento que se desenvolve perante a Câmara de
Conciliação de Precatórios, e que tem por objetivo atingir
acordo direto de precatório.
O órgão da Administração Direta do Estado do Paraná
responsável por apreciar os requerimentos de conciliação e
elaborar parecer conclusivo pelo deferimento ou
indeferimento.
O resultado bem sucedido da conciliação de crédito de
precatório, firmado entre o credor e o Procurador-Geral do
Estado, nos termos dos artigos 2º e 24, caput, deste Decreto.

Para as principais definições acima, o Decreto n. 5.007 de 2012 reservou uma
seção própria. Quanto à Câmara de Conciliação de Precatórios, além das regras já
disciplinadas por Lei estadual, o ato normativo deixa clara a competência privativa do
Procurador Geral do Estado para decidir em definitivo pelo deferimento ou indeferimento
dos requerimentos de acordos diretos.
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Sobre os credores legitimados para propor acordos e os respectivos créditos, o
Decreto fixou as disposições para a participação de advogados com créditos constituídos
na forma de honorários, de litisconsortes e substitutos processuais, dos cessionários e de
cônjuges e herdeiros (quando do falecimento do credor originário).
Além disso, o Decreto repisou a ordem contida na Lei estadual de que, salvo
disposição em contrário, a conciliação deve ter por objeto a totalidade do crédito
individual.
Ainda, tratou-se com maior clareza sobre os créditos que não poderão ser objetos
de conciliação, quais sejam: os decorrentes de precatórios suspensos pelo Poder Judiciário;
aqueles cuja titularidade não seja certa, líquida ou exigível; nos quais incida constrição
judicial; e os de natureza alimentar em que tenha sido reconhecida judicialmente
preferência constitucional.
Em relação ao ato convocatório, afora o conteúdo legal já acima apresentado,
consta expresso no Decreto n. 5.007 de 2012 que o futuro ato normativo infralegal
publicado pelo Poder Executivo para convocar credores para o acordo poderá se valer de
parâmetros gerais e abstratos, tais como a natureza e o valor do crédito, a natureza da
demanda que originou o crédito, o ano de inscrição do precatório no orçamento estadual,
ou parâmetro que objetive concretizar políticas fazendárias, para estabelecer concessões
diferenciadas para créditos distintos na mesma rodada e delimitar o universo de créditos a
ser objeto da rodada de conciliação. Se o ato convocatório utilizar como parâmetro o valor
do crédito, poderá o interessado renunciar ao excedente, seja para participar da rodada de
conciliação, seja para oferecer concessões que entenda mais vantajosas.
Ademais, conforme regula o art. 16 do Decreto n. 5.007 de 2012, o ato
convocatório especificará as concessões a serem feitas pelo credor, que poderão, entre
outras, representar o pagamento com deságio em percentual fixo ou com oferta de maior
desconto e a modificação nos critérios de readequação do valor nominal da dívida, tais
como, supressão de encargos compensatórios e alteração de índices de correção e da taxa
de juros.
4.5.1

A forma procedimental
Como dito acima, a fase procedimental dos acordos diretos é disciplinada no

segundo capítulo da Lei estadual n. 17.082 de 2012, precisamente nos arts. 14 a 17. Neles
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a Lei traz as regras da primeira rodada de conciliação em precatórios do Estado do Paraná.
Para esta convocação a norma limitou os acordos diretos somente para os credores
originários ou cessionários945 de precatórios requisitórios não pagos e inscritos até o
orçamento do ano de 2010, que possuíssem débitos de ICMS, IPVA e ITCMD com a
Fazenda Pública Estadual e que tivessem celebrado termo de acordo de parcelamento dos
tributos.
Estabeleceu-se que os requerimentos de acordos seriam apreciados em ordem
sucessiva. Primeiro, o maior valor nominal da parcela postergada, somados todos os
termos de acordo de parcelamento. Segundo, o maior valor do débito total parcelado,
somados todos os termos de acordo de parcelamento. Terceiro, o maior valor percentual da
parcela postergada e, quarto, a ordem cronológica de inscrição do precatório objeto de
conciliação, do mais antigo para o mais novo.
O prazo de apresentação do requerimento de acordo da primeira rodada, com os
documentos exigidos pelo art. 16 da Lei n. 17.082 de 2012,946 foi de cinco meses após o
início de vigência da norma. Depois de constatada a conformidade do crédito com os
requisitos legais, o credor e o seu advogado foram intimados a comparecer em até dez dias
na PGE para assinar o termo de acordo, o qual continha os dados do precatório
requisitório, o valor total atualizado do crédito, os dados das partes acordantes, a descrição
da cadeia dominial sucessória, o percentual e a quantia objeto de conciliação e as cláusulas
de aceitação pelo interessado dos valores e percentuais apurados e de quitação integral do
débito do Estado.
De um modo geral, os acordos diretos também foram procedimentalizados pelo
citado Decreto n. 5.007 de 2012. Neste propósito, excetuadas as questões contidas em Lei
estadual, estipulou-se que os requerimentos deveriam passar por triagem para aferição de
seus parâmetros mínimos e de suas tempestividades. Uma vez constatada a ausência de
pressuposto, ou sua intempestividade, o procedimento seria encaminhado à Câmara de
945

Neste caso, a cessão deveria ter ocorrido até 09 de dezembro de 2010.
Foram eles: a) certidão original do registro de empresário individual ou do contrato social consolidado,
onde estivesse especificado quem é o representante legal da empresa; b) cópia autenticada do documento
oficial de identidade do representante legal da empresa e do instrumento procuratório respectivo, com firma
reconhecida, cópia autenticada do documento oficial de identidade do outorgado; c) requerimento de cópia
integral e autenticada do precatório requisitório, a ser efetivada junto ao Tribunal de Justiça, que as
encaminhará diretamente à Procuradoria Geral do Estado, mediante o pagamento dos serviços de fotocópia e
autenticação; d) original ou cópia autenticada da certidão expedida pelo Tribunal de Justiça ou em não sendo
o credor originário da certidão de escritura pública de cessão, desde o credor original até o último
cessionário, demonstrando a cadeia dominial sucessória, atestando a certeza, liquidez, exigibilidade e
titularidade do crédito; e) cópia do termo de acordo de parcelamento tributário exigido pela citada norma; f)
cópia do formal de partilha e da sentença homologatória respectiva, ou da autorização judicial específica, se o
crédito apresentado se enquadrar nas hipóteses dos dispositivos da mesma Lei.
946
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Conciliação de Precatórios para formulação de parecer conclusivo para indeferimento
liminar pelo Procurador Geral do Estado.
Consta em Decreto, ainda, a obrigação da Câmara de Conciliação de respeitar o
princípio da impessoalidade durante a análise dos pedidos de acordo, atendendo a ordem
previamente definida pelo ato convocatório.
Outra previsão peculiar do ato regulamentador é a concessão de prazo de quinze
dias para o credor sanar o defeito identificado na fase de triagem do requerimento de
acordo, quando for possível realizá-lo, ou se manifestar sobre as questões suscitadas na
análise preliminar.
Com a regulamentação ficou definido que o termo de acordo reproduzido na
primeira rodada deve ser padronizado aos demais acordos diretos. Portanto, neles deverão
constar: a) a identificação do precatório que consubstancia o crédito; b) o percentual do
crédito objeto de conciliação, se este não representar a totalidade do precatório; c) o valor
atualizado do crédito; d) o valor devido; e) os dados das partes acordantes; f) a descrição
da cadeia dominial sucessória, se ocorrente uma das hipóteses previstas em Decreto.
Por fim, o Decreto n. 5.007 de 2012 confirmou a homologação e o pagamento do
acordo pelo Tribunal de Justiça e instituiu que o depósito do valor final obtido será feito
com os recursos financeiros destinados especificamente à modalidade “acordo direto”,
oriundos do repasse orçamentário previsto na Constituição Federal.
Como salientado, além das questões gerais envolvendo os acordos diretos, o
Decreto n. 5.007 de 2012 também estabeleceu, em conjunto com a Lei n. 17.082 de 2012,
as diretrizes da primeira rodada de conciliação. Todavia, por apego à objetividade,
considerando que grande parte dos pontos regulamentados foi integralmente copiada da
Lei originária, remete-se a procedimentalização para os requisitos acima descritos.
A segunda rodada de conciliação teve respaldo procedimental no Decreto n. 3.124
de dezembro de 2015.947 Para o que importa ao objeto desta análise de conteúdo, o novo
Decreto inovou na instituição de um deságio prefixado de 40% e na delimitação dos
legitimados ao grupo de credores originários dos precatórios, excluindo dos acordos
diretos, desta forma, os cessionários.

947

Novamente, para não ser redundante e privilegiando sempre a objetividade, os dispositivos destacados
serão somente aqueles não previamente disciplinados por qualquer dos atos normativos outrora analisados.
Esta sistemática será adotada também no cotejo da terceira e última rodada de conciliação implementada pelo
Estado do Paraná.
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O credor originário que já estava participando da rodada anterior poderia
participar desta segunda desde que tivesse anexado junto ao requerimento de adesão, além
dos documentos referenciados no Decreto n. 3.124 (os mesmos elencados em Lei
estadual), pedido formal de desistência da rodada de conciliação realizada sob as bases do
Decreto n. 5.007 de 2012.
A Câmara de Conciliação de Precatório analisou os pedidos de conciliação na
ordem cronológica de inscrição do precatório objeto de conciliação, do mais antigo para o
mais novo. Ficou estabelecido que se houvesse qualquer controvérsia referente à
documentação acostada pelo credor, a Câmara deveria antes reservar os valores destinados
à celebração do acordo, para então dar continuidade à análise dos demais requerimentos.
O Decreto n. 3.124 de 2015 trouxe em seu anexo um modelo de termo de acordo
no qual constou a forma de cálculo do valor final a ser pago ao credor, com o deságio e as
demais retenções e recolhimentos tributários e o prazo de trinta dias, após a homologação
pelo Tribunal de Justiça, para a realização do pagamento.948
Outra condicionante que permite extrair mínima segurança jurídica do ato
convocatório de 2015 esteve contida no seu parágrafo terceiro do art. 12, que assegurava
ao credor o recebimento parcelado do crédito objeto do acordo, caso ao final do
procedimento não restasse recurso disponível para o seu adimplemento. O Decreto,
entretanto, não fixou prazo para quitação e nem indicou o número de parcelas máximas ou
mínimas admitidas.
A terceira rodada de conciliação é datada de março de 2018 e possui respaldo no
Decreto n. 8.942. A novidade deste ato normativo, para além dos procedimentos reprisados
dos atos infralegais anteriores, foi a instituição de um procedimento de comunicação
eletrônica entre a Câmara de Conciliação e o advogado representante do credor.949
Ainda sob a vigência da terceira rodada, foi publicada no dia 10 de março de
2018, por meio do Decreto n. 11.019, a quarta rodada de conciliação em precatório. Fato
marcante deste novo ato normativo é a aceitação de acordo com credores cessionários, e
não apenas os originários, como antes previsto. Os requisitos jurídicos do acordo com
credor cessionário foram, praticamente, repetidos da Lei estadual n. 17.082 de 2012.

948

Tal prazo está também no corpo normativo do Decreto n. 3.124 de 2015, especificamente no §1º do art.

12.
949

O art. 8º do Decreto n. 8.492 de 2018 fixou que toda a comunicação será feita por meio eletrônico,
dirigida ao endereço de e-mail do advogado que houver sido indicado no requerimento, contando-se os
prazos a partir da confirmação de leitura, a ser juntada ao expediente administrativo.
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De maneira sintetizada, o organograma procedimental do modelo de acordo de
precatório do Estado do Paraná pode ser descrito da seguinte forma:
Figura 4 – Organograma procedimental do acordo direto em precatório do Estado do Paraná
CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DA PGE

DECRETO
(ato convocatório)

Requerimento de
acordo pelo credor
legitimado

Elaboração do termo de
acordo pela Câmara de
Conciliação e
encaminhamento para o
parecer conclusivo do
Procurador Geral do Estado

Deferimento

Encerramento
do
procedimento

Parecer
preliminar da
Câmara de
Conciliação

Indeferimento

Descumprido

Deferimento
Homologação
pelo Tribunal
de Justiça

Indeferimento

Encerramento
do
procedimento

Prazo para
regularização
do impeditivo
identificado
Cumprido

PAGAMENTO

4.5.2

Aplicação da matriz metodológica
Tabela 6 – Matriz metodológica do Estado do Paraná

MATRIZ METODOLÓGICA

950

Premissa analítica

Peso
valorativo

Correspondência
normativa/procedimental

Total

Consenso

0-1

 Art. 6º da Lei estadual n.
17.082/2012.950
 Art. 8º da Lei estadual n.

0

“Art. 6º. A rodada de conciliação será veiculada através de decreto do Poder Executivo, que tem a
competência para estipular seus critérios e condições.”
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Paridade jurídica

0-1




951

17.082/2012.951
Art. 11 da Lei estadual n.
17.082/2012.952
Art. 24 do Decreto n.
5.007/2012.953
Art. 1º do Decreto n.
8.942/2018.954
P. único do art. 18 do
Decreto n. 11.019/2018.955
§2º do art. 14 do Decreto n.
11.109/2018.956
Art. 6º da Lei estadual n.
17.082/2012.957
Art. 8º da Lei estadual n.
17.082/2012.958
Art. 19 do Decreto n.
5.007/2012.959

0

“Art. 8º. As concessões a serem feitas pelos credores serão especificadas no ato do Chefe do Poder
Executivo, nos termos do art. 6º, desta Lei, que poderá se valer, dentre outras, das seguintes condições: I –
pagamento com deságio em percentual fixo; II – pagamento de acordo com oferta de deságio maior; III –
modificação nos critérios de readequação do valor nominal da dívida.”
952
“Art. 11. Instruído o feito com cálculos do valor atualizado do crédito, do valor para o acordo (art. 8º) e do
montante dos tributos a serem retidos, será lavrado termo de acordo, a ser assinado pelo Procurador-Geral do
Estado e pelo advogado do interessado, e homologado pelo Tribunal de Justiça, ao qual competirá efetuar o
pagamento. § 1º. O pagamento será feito com os recursos financeiros destinados especificamente à
conciliação, oriundos do repasse constitucional previsto no art. 97, § 6º, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; § 2º. Quando do levantamento do montante, devem ser observadas as regras
referentes às retenções e recolhimentos previdenciários e tributários fixados em sentença, inclusive o
montante devido a título de custas judiciais; § 3º. A celebração do acordo para pagamento implicará a
quitação integral do débito conciliado e renúncia a qualquer discussão acerca dos critérios de cálculo do
percentual apurado e do valor devido.”
953
“Art. 24. Deferido o requerimento, o interessado, representado na forma do artigo 18 deste Decreto, será
intimado a comparecer à Procuradoria Geral do Estado para firmar acordo. Parágrafo único. O acordo será
reduzido a termo, do qual constarão: I – a identificação do precatório que consubstancia o crédito; II – o
percentual do crédito objeto de conciliação, se este não representar a totalidade do precatório; III – o valor
atualizado do crédito; IV – o valor devido; V – os dados das partes acordantes; VI – a descrição da cadeia
dominial sucessória, se ocorrente uma das hipóteses previstas nos artigos 8º e 9º deste Decreto.”
954
“Art. 1º. O Estado do Paraná efetuará o pagamento, na modalidade de Acordo Direto, com deságio de
40% (quarenta por cento), dos créditos de titularidade de credores originários que não tenham cedido, ainda
que parcialmente, o crédito, e sobre os quais não penda recurso ou defesa judicial, observada a ordem de
preferência dos credores (art. 102, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), consoante
regras dispostas no presente Decreto.”
955
“Art. 18. (...). Parágrafo único. O requerimento de adesão à conciliação deverá ser instruído com os
seguintes documentos (...).”
956
“§ 2º. Para fins exclusivamente de conciliação em relação ao valor incontroverso do crédito oferecido, o
interessado e aderente deverá desistir de qualquer tipo de discussão acerca do valor incontroverso, na via
administrativa ou judicial.”
957
Op. cit.
958
Op. cit.
959
“Art. 19. Aquele que detiver crédito que se enquadre nos parâmetros estabelecidos pelo ato convocatório,
nos termos do artigo 15, caput, II, deste Decreto, deverá apresentar requerimento de conciliação perante a
Câmara de Conciliação de Precatórios, acompanhado dos documentos exigidos pela Lei Estadual nº 17.082,
de 9 de fevereiro de 2012, por este Decreto e pelo ato convocatório. Parágrafo único. Os requerimentos
passarão por triagem, para aferição de pressupostos mínimos e de sua tempestividade; constatada a ausência
de pressuposto, ou sua intempestividade, o procedimento será encaminhado à Câmara de Conciliação de
Precatórios para formulação imediata de parecer conclusivo para indeferimento liminar pelo ProcuradorGeral do Estado.”
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17.082/2012.968
 Art. 8º da Lei estadual n.
17.082/2012.969
 Art. 22 do Decreto n.
11.019/2018.970
 §2º do art. 14 do Decreto n.
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“Art. 22. A adesão à conciliação e a celebração do acordo implicará expressa renúncia, pelo requerente a
qualquer discussão judicial e/ou administrativa acerca dos critérios/parâmetros dos cálculos de atualização
aplicados ao crédito incontroverso a ser conciliado, assim como lhe obriga a desistir a qualquer tipo de
discussão judicial envolvendo direta ou indiretamente o(s) credito(s) apresentado, tendo o requerente,
também, pleno conhecimento de que assume toda e qualquer responsabilidade criminal e civil em caso de
eventual demanda judicial movida por terceiros, em curso ou que venha a ser ajuizada futuramente, cujo
objeto esteja relacionado com o crédito oferecido, inclusive, por exemplo, decorrente de múltiplas cessões
e(ou) constrição judicial aqui não noticiada.”
961
Op. cit.
962
“Art. 16 (...). § 5º. O termo de acordo de pagamento conterá os dados do precatório requisitório e seu
valor total atualizado, os dados das partes acordantes, a descrição da cadeia dominial sucessória, o percentual
e o valor objeto de conciliação e implica aceitação pelo interessado dos valores e percentuais apurados e
quitação integral do valor devido pelo Estado do Paraná, nos termos do art. 11, § 3º, desta Lei.”
963
“Art. 26. A celebração do acordo implicará renúncia a qualquer discussão acerca dos critérios de cálculo
do percentual apurado e do valor devido, e o pagamento importará na quitação integral do crédito
conciliado.”
964
“Art. 10-A (...). § 2º Será dada ciência ao interessado da decisão e do parecer conclusivo em que ela se
apoia.”
965
“Art. 21. Se a Câmara de Conciliação de Precatórios verificar o não atendimento de requisito legal ou
regulamentar, intimará o interessado para, no prazo de 15 dias, salvo disposição diversa do ato convocatório,
sanar o defeito, quando este for passível de ser regularizado, ou se manifestar sobre questões levantadas na
análise preliminar.”
966
“Art. 12 (...). § 3º. Nos casos em que, homologado o acordo, não houver, na conta bancária criada para
viabilizar esta Rodada de Negociação, recursos suficientes para a quitação integral do débito em parcela
única, o pagamento dar-se-á de maneira parcelada, à medida em que forem sendo depositados pelo Estado os
recursos destinados para a modalidade Acordo Direto.”
967
Op. cit.
968
“Art. 7º. Todos os atos convocatórios poderão ser revogados e substituídos por outros a qualquer tempo,
através de Decreto do Poder Executivo, ou perderão vigor depois de escoado o prazo de vigência ou quando
se esgotarem os recursos destinados àquela conciliação.”
969
Op. cit.
970
Op. cit.
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Op. cit.
“Art. 4º. Aquele que detiver crédito que se enquadre nos parâmetros estabelecidos neste Decreto deverá
apresentar requerimento de conciliação perante a Terceira Câmara de Conciliação de Precatórios (CCP3),
acompanhado dos documentos exigidos neste Decreto. Parágrafo único. Ausentes os pressupostos mínimos, o
procedimento será encaminhado à Terceira Câmara de Conciliação de Precatórios (CCP3) para formulação
imediata de parecer conclusivo para indeferimento liminar pelo Procurador-Geral do Estado.”
973
“Art. 6º. Os pedidos de acordo serão apresentados no Protocolo Central da Procuradoria Geral do Estado
em Curitiba ou em qualquer uma de suas sedes, e direcionados à Terceira Câmara de Conciliação de
Precatórios (CCP3), por intermédio do modelo constante do Anexo I deste Decreto, entre 12 de março e 30
de abril de 2018.”
974
“Art. 7º. Esgotado o prazo previsto no art. 6º deste Decreto, a Terceira Câmara de Conciliação de
Precatórios (CCP3) analisará os pedidos de conciliação, nos termos do artigo 102, § 1º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Parágrafo único. Não sendo o caso de indeferimento liminar do
pedido nos termos do parágrafo único do art. 4º deste Decreto, havendo necessidade de complementação de
documentos ou de esclarecimento de questão relevante, necessidade de diligências judiciais ou
administrativas, assim como análise mais detalhada do processo judicial ou administrativo, e desde que seja
feita a reserva do valor necessário ao eventual pagamento do precatório, é possível que se prossiga na análise
e pagamento dos demais requerimentos.”
975
“Art. 8º. Toda a comunicação será feita por meio eletrônico, dirigida ao endereço de e-mail do advogado
que houver sido indicado no requerimento (art. 6º, parágrafo único, IX, deste Decreto), contando-se os prazos
a partir da confirmação de leitura, a ser juntada ao expediente administrativo.”
976
“Art. 9º. A Terceira Câmara de Conciliação de Precatórios opinará (CCP3), em parecer conclusivo a ser
assinado por pelo menos um Procurador do Estado, um membro da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA)
e um membro da Secretaria de Estado da Administração e Previdência (SEAP), pelo deferimento ou
indeferimento do requerimento de conciliação. Parágrafo único. O parecer conclusivo será encaminhado ao
Procurador-Geral do Estado, a quem compete deferir ou indeferir o requerimento.”
977
“Art. 10. Deferido o requerimento, o acordo será reduzido a termo e o interessado será intimado por meio
eletrônico, na forma do art. 8º deste Decreto, para, em até dez dias úteis, comparecer à sede da Procuradoria
Geral do Estado e subscrevê-lo, podendo se fazer representar por seu advogado constituído no pedido de
conciliação, caducando o seu direito ao acordo se não assinar o termo nesse prazo.”
978
“Art. 12. O termo de acordo será submetido ao Tribunal do qual se originou o precatório, para
homologação e pagamento.”
979
“Art. 13. A rodada utilizará os recursos disponibilizados para a modalidade ‘Acordo Direto’, oriundos do
repasse constitucional previsto no art. 97, § 6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
depositados em conta específica (banco 104, agência 3984, conta 940574-5), gerida pelo Tribunal de Justiça;
§ 1º. Os recursos da conta mencionada no caput serão também destinados para o remanescente da segunda
rodada de acordo direto e eventuais diferenças da ordem crescente de valores mencionada no § 2º deste
artigo; § 2º. Para fins de pagamento de créditos de precatórios na modalidade regulada por este Decreto será
aplicada também a integralidade dos recursos financeiros existentes na conta ‘Ordem Crescente de Valores –
EXECUTIVO’ (banco 104, agência 3984, conta 813981-2), vinculada ao Tribunal de Justiça, que
anteriormente ao julgamento final da modulação das ADI's 4357/DF e 4425/DF (25/03/2015) era utilizada
para fins de pagamento à vista de precatórios, na modalidade ordem única e crescente de valores, regulada
972
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pelo Decreto Estadual 10.032/2014, iniciando-se os pagamentos pelos recursos nesta existentes; § 3º. Caso
sejam utilizados todos os recursos existentes na conta mencionada no § 1º deste artigo no pagamento de
acordos diretos e haja, eventualmente, em razão de pendências decorrentes de pagamentos realizados ou
iniciados antes do julgamento final da modulação dos efeitos das ADI's 4357/DF e 4425/DF, necessidade de
quitação de valores remanescentes na modalidade ‘Ordem Crescente de Valores’, serão utilizados, para estes
eventuais pagamentos, recursos da conta ‘Acordo Direto’; § 4º. Consolidada a lista geral de credores nos
termos do art. 7º deste Decreto, caso o montante total dos pedidos de conciliação não seja superior ao saldo
das contas mencionadas no caput e no § 2º deste art. 13, a quitação de precatórios oriundos de tribunais
diversos será feita de forma desvinculada; § 5º. Se, por algum motivo, não for utilizado o valor total existente
na conta ‘atos do Poder Executivo’ reservado para pagamentos resultantes de acordos diretos celebrados no
âmbito da primeira rodada de negociação (Decreto n. 5.007/2012), o saldo total remanescente será destinado
ao pagamento de precatórios na forma regulada por este Decreto.”
980
“Art. 10. Aquele que detiver crédito que se enquadre nos parâmetros estabelecidos pelo ato convocatório
deverá apresentar requerimento de conciliação perante a Câmara de Conciliação de Precatórios,
acompanhado dos documentos exigidos por esta Lei e pelo ato convocatório, sendo utilizado, para efeito de
cálculo dos precatórios, os parâmetros de correção e juros de mora fixados em sentença ou Lei, combinados
com a Súmula Vinculante nº 17, do Supremo Tribunal Federal e com o § 12, do art. 100, da CF/1988,
alterado pela Emenda Constitucional nº 62/2009.”
981
“Art. 10-A. Caberá à Câmara de Conciliação de Precatórios emitir parecer conclusivo sobre o
requerimento, em que, fundamentadamente, opinará sobre a aceitação ou não do crédito oferecido e, no caso
de aceitação, indicará o percentual do crédito do credor originário a ser quitado.”
982
Op. cit.
983
Op. cit.
984
Op. cit.
985
“Art. 20. Ressalvado o disposto no artigo 19, parágrafo único, deste Decreto, a Câmara de Conciliação de
Precatórios analisará os pedidos de conciliação na ordem definida pelo ato convocatório, a qual será
estabelecida por critério que respeite o princípio da impessoalidade.”
986
Op. cit.
987
Op. cit.
988
“Art. 16 (...). § 1º. Havendo qualquer controvérsia referente à documentação acostada pelo requerente, a
Câmara de Conciliação de Precatórios poderá, após a reserva dos valores destinados à celebração do acordo,
dar continuidade à análise dos demais requerimentos, observada a ordem constante do caput.”
989
“Art. 12 (...). § 1º. O pagamento será feito, dentro de 30 (trinta) dias da homologação do acordo, com os
recursos financeiros destinados especificamente à modalidade Acordo Direto, oriundos do repasse
constitucional previsto no artigo 97, § 6º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”
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Confrontadas as premissas da matriz metodológica com o modelo de acordo
praticado pelo Estado do Paraná, a conclusão obtida é pela aderência mínima com a teoria
dos acordos administrativos delineada nesta dissertação.
4.6

Síntese do capítulo
Encerrada a etapa de análise individual dos modelos de acordos, é possível traçar

uma conclusão sistematizada a partir dos resultados obtidos com a matriz metodológica.
Conforme revelado pelo gráfico 01 abaixo, nenhum ente federado pesquisado
revelou-se aderente parcial ou integralmente com os parâmetros gerais sugeridos no
segundo capítulo desta dissertação.
Denota-se das escalas propostas que os Estados de Minas Gerais, Rio Grande do
Sul e Paraná encontram-se minimamente aderidos à teoria dos acordos administrativos
público-privados. Enquanto isso, por outro lado, o Município e o Estado de São Paulo
receberam avaliação que os colocou na escala de aderência inexistente. Ou seja, o regime
do acordo administrativo público-privado não encontra correspondência nos acordos
diretos em precatório das Fazendas Públicas de São Paulo. Veja-se:

990

Op. cit.
“Art. 29. A rodada terá como limite global de recursos o montante disponibilizado para a modalidade
Acordo Direto até o importe necessário para pagamento dos requerimentos deferidos e que tenham sido
protocolizados dentro do prazo previsto no artigo 31, caput, deste Decreto.”
992
Op. cit.
993
Op. cit.
991
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Gráfico 1 – Resultado final das aderências dos entes federados à dogmática do acordo
administrativo
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Ao se partir para uma verificação mais aprofundada, examinando visualmente o
gráfico 02 abaixo, a primeira conclusão extraída pela aplicação da matriz metodológica é a
de que, dos cinco entes federados analisados, nenhum estrutura os acordos diretos de
maneira consensual, paritária, com direitos e obrigações recíprocos (sinalagmáticos) e
vinculantes.
Dos modelos cotejados, somente o realizado no Estado de São Paulo recebeu
avaliação zero para a premissa “deferência mínima ao interesse privado”. Todos os demais
receberam valoração intermediária, o que significa que, embora todos os acordos sejam
impositivos, minimamente o direito do credor tem sido considerado pelos procedimentos.
Em se tratando de transparência, o Estado de São Paulo ficou com avaliação zero,
o Município de São Paulo recebeu valor intermediário e os demais entes (Minas Gerais,
Rio Grande do Sul e Paraná) obtiveram nota máxima.
Na premissa “procedimentalização objetiva” nenhum modelo foi zerado pela
matriz metodológica. À exceção dos Estados de São Paulo e do Paraná, que se
enquadraram na avaliação intermediária, todos os demais receberam valoração máxima.
Já quanto à imparcialidade do procedimento, somente o Município de São Paulo e
o Estado do Paraná pontuaram. Os Estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do
Sul obtiveram a nota zero.
Os Estados do Rio Grande do Sul e do Paraná foram considerados parcialmente
condescendentes com o fornecimento de garantias negociais ao credor. O Município de
São Paulo e os Estados de São Paulo e de Minas Gerais não pontuaram, significando que
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não preveem em seus modelos nenhuma forma de garantia de recebimento final do crédito
pelo credor.
Finalmente, depois de aplicada a premissa “predisposição de respeito à boa-fé
objetiva, confiança legítima e segurança jurídica”, o resultado obtido foi de que apenas o
Município e o Estado de São Paulo receberam avaliação zero, enquanto os demais entes
federados alcançaram pontuação intermediária. Veja-se:
Gráfico 2 – Comparativo detalhado do atendimento das premissas teóricas do acordo
administrativo por entes federados
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CONCLUSÃO
O desafio principal desta dissertação não esteve propriamente no estudo do acordo
direto em precatório. Para o bem ou para o mal, ele já possui uma previsão normativa. A
grande dificuldade, neste sentido, foi propor os primeiros alicerces de uma base dogmática
para o acordo administrativo que pudessem ser utilizados como parâmetros de verificação
da adequação teórica do acordo direto no âmbito do precatório. O esforço maior se deu,
portanto, em apresentar e defender delineamentos teóricos que pudessem sistematizar o
regime jurídico dos acordos administrativos, refletindo-o para todos os demais tipos ou
espécies de acordos existentes no ordenamento, principalmente para os firmados no âmbito
dos precatórios.
Sob este propósito, os primeiros dois capítulos se dedicaram a construir um
mundo teórico ideal, no qual os acordos administrativos público-privados representam uma
nova forma de ação pública, desenhada integralmente sobre as bases do consensualismo,
da negociação, da paridade e do diálogo, que não encontra paralelo nas tradicionais formas
de atuação da Administração Pública brasileira. O acordo, enquanto negócio jurídico
administrativo, é resultado de uma Administração Pública que aceita e entende saudável o
debate jurídico entre o interesse público e o interesse privado.
Na medida em que consolida uma dimensão de paridade entre os direitos e as
obrigações das partes pública e privada, o consenso surge como parâmetro fundamental do
acordo administrativo. Significa dizer: no regime do acordo administrativo não há mais
direito para um sujeito em detrimento do outro, pois em torno dele orbita uma mesma
juridicidade conformadora de toda a relação jurídica. Daí a exigência de compromissos
recíprocos e vinculantes.
Do mesmo modo, por meio de justificativas objetivas e concretas que
condicionem a eficácia da ação pública exorbitante, o regime do acordo administrativo
reconfigura a lógica segundo a qual “a Administração Pública cumprirá o pactuado se e
quando o interesse público permitir”. Em outras palavras, na dogmática do acordo deverão
existir parâmetros concretos para excluir o subjetivismo e a abstração da situação
excepcional autorizadora da Administração Pública agir de maneira unilateral para
descumprir os termos ajustados ou, ainda, retirar-se antecipadamente do negócio. A
intenção, com isto, é parametrizar não apenas o acordo administrativo e seu aspecto
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negocial, mas também os poderes e os deveres estatais frente aos compromissos
assumidos.
O acordo administrativo, em todas as suas fases, deverá se consumar sem
surpresas, sem armadilhas, sem o sacrifício de direito fundamental e sem o exercício
genérico e abstrato de prerrogativas públicas. Para tanto, o negócio deverá se pautar com
horizontalidade, equilíbrio e paridade; sob o respaldo de regras previsíveis e vinculantes;
por intermédio de um procedimento imparcial; com previsão de garantia ao particular a
respeito do cumprimento do compromisso pelo Poder Público; e com deferência pelos
órgãos de controle quanto às decisões consensuais tomadas pelas partes, desde que não
abusivas, arbitrárias e/ou ilegais.
Outra característica indispensável da teoria do acordo administrativo é o
atendimento ao devido processo legal, em suas feições formal e material. O devido
processo legal é parâmetro de validade e eficácia do acordo administrativo, obrigando que
o processo de negociação seja participativo, dialético e consensual. Ele também estabelece
os limites do controle, ao restringir a revisão do acordo ao exame da observância de seus
parâmetros fundamentais, dentre eles a verificação do respeito ao contraditório e à ampla
defesa. Tal limitação inibe a análise do mérito pelo agente controlador e garante
estabilidade para a medida administrativa consensualmente acordada.
Ademais, na dogmática do acordo administrativo o devido processo legal é
“cheio”, consolidando o entendimento, segundo o qual, não é simplesmente a formação
processual e procedimental que confere validade e eficácia ao processo de negociação
público-privado – uma medida administrativa formalmente perfeita, portanto –, mas o
respeito às garantias constitucionais (explícitas e implícitas) dos compromissários.
Apesar da identificação de relevantes elementos teóricos, no mundo real o acordo
direto em precatório, supostamente uma espécie do gênero “acordo administrativo”,
mostra-se distante do ideal dogmático delineado por este trabalho. Fato que o impede,
inclusive, de ser classificado como “acordo administrativo”.
No terceiro capítulo se evidenciou a disfuncionalidade do precatório perante o
ordenamento jurídico. A atual conjuntura constitucional do instituto torna-o um
procedimento de pagamento inócuo que não cumpre a finalidade para a qual foi criado,
pois a dívida pública não é regularmente adimplida no tempo e no modo previstos na
Constituição Federal.
Nada obstante, constatou-se que o problema do inadimplemento da dívida pública
não repousa propriamente na ineficiência do regime constitucional do precatório, mas no
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paternalismo jurídico-normativo do ordenamento em relação à figura patrimonial da
Fazenda Pública. Neste sentido, não se concorda com o posicionamento que defende a
exclusão do precatório do ordenamento jurídico como solução para a retomada dos
pagamentos da dívida pública judicial.
Ao limitar a fase expropriatória do processo de execução por quantia certa,
mitigando o poder coercitivo do Judiciário, as prerrogativas processuais da Fazenda
Pública devedora acabam por inutilizar os louváveis motivos de criação do precatório
(moralização do pagamento da dívida pública judicial; criação de um regime de quitação
objetivo, isonômico e impessoal; equilíbrio orçamentário das novas despesas; e
organização constitucional da relação entre os Poderes).
Por que impenhorável e inalienável o patrimônio público, nenhuma decisão
judicial condenatória consegue ser eficaz o suficiente para coagir a Fazenda Pública a
pagar por seus débitos. Ou seja, de nada adianta debater o enrijecimento constitucional do
precatório, se a verdadeira causa de inadimplemento da dívida judicial permanecer
intocada. A confirmação desta incoerência está na criação paralela de institutos jurídicos
voltados a superar a blindagem patrimonial da Fazenda devedora, como ocorre com o
Fundo Garantidor das PPPs e como se tem buscado fazer com a Arbitragem.
Nesta realidade, ao procurar amenizar os empecilhos judiciais causados pela
impossibilidade de constrição do patrimônio público, o acordo direto em precatório reaviva
a esperança do credor, fornecendo-lhe uma nova oportunidade de recebimento do crédito
para além da tradicional ordem cronológica. Simultaneamente, ao promover a retomada do
seu pagamento, o acordo garante o resgate da funcionalidade do precatório.
Assim, o acordo direto em precatório se apresenta como uma via de mão dupla,
pois, ao mesmo tempo em que promove a economia para os cofres públicos, beneficia
diretamente os credores, com o aumento da velocidade da quitação da dívida pública
judicial.
Contudo, a inegável importância do acordo direto em promover a modernização
do sistema de pagamento de condenações judiciais não o isenta de uma conclusão crítica.
Os principais questionamentos em relação ao seu regime constitucional decorrem: i) de sua
abstração normativa; ii) do retrocesso de sua regulamentação por meio de ato normativo
infralegal; iii) da exigência indevida de homologação pelo Poder Judiciário; e iv) do
distanciamento do acordo direto da teoria do acordo administrativo.
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Quanto à abstração normativa, tem-se que, ao disciplinar o acordo no âmbito dos
precatórios, a Constituição se limitou a apresentar parâmetros jurídicos muito genéricos.
Versou, basicamente, sobre o dever de respeitar a ordem cronológica, o limite máximo de
desconto (deságio) e a divisão das contas entre o pagamento geral e o substitutivo. Todos
os demais preceitos jurídicos materiais e procedimentais, segundo o constituinte, devem
ficar ao encargo dos entes devedores. Trata-se, portanto, de uma norma vazia, sem um
preenchimento jurídico concreto.
Dessa forma, a ressalva é quanto à delegação de competência para o ente devedor
legislar sobre praticamente todas as questões materiais e procedimentais do acordo direto.
Entende-se que esta abertura normativa torna o acordo em precatório um instituto abstrato
no ordenamento jurídico, pois para cada ente federativo é permitida a criação de um
universo jurídico próprio e individual.
Dito de outro modo, o legislador constituinte derivado falhou quando criou o
acordo direto com respaldo em uma base normativa genérica e abstrata, equivocando-se ao
transferir para o ente devedor a incumbência de pavimentar os caminhos do acordo direto.
Principalmente por serem os entes devedores os maiores interessados em obter vantagens
jurídicas e financeiras com o pagamento substitutivo.
Nos termos da amplitude normativa do atual regime constitucional, ao se
possibilitar que cada ente federado procedimentalize internamente o acordo direto, corre-se
o risco de o instituto perder unidade sistemática, tornando-se poroso.
A norma que fixa o acordo administrativo, independente de sua espécie, precisa
prever os seus requisitos fundamentais, tratando desde logo dos parâmetros jurídicos que
darão solidez e estabilidade para o instituto no Direito. Assim, não parece correta a
delegação de competência discricionária para o ente federativo fixar procedimento geral.
Isto cria insegurança na medida em que o acordo acabará assumindo diferentes identidades
que o fragilizarão enquanto categoria jurídica.
Para melhor ilustrar, no Paraná o acordo direto é procedimentalizado por meio de
Decreto enquanto que em outros Estados, como em São Paulo, os procedimentos são
dispostos em Editais convocatórios. Então, dadas as especificidades do procedimento em
cada região, quem faz acordo em São Paulo pode não saber fazer acordo no Paraná e isto é
nocivo para o próprio acordo direto em precatório porque, embora manejado de modo
distinto, permanece sendo o mesmo instituto jurídico.
Nesta ótica, é possível afirmar que os acordos diretos não precisariam ter
exaustiva previsão constitucional, bastando que fosse criada uma Lei geral, a exemplo do
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que acontece com a Lei Geral de Licitação, disciplinando diretrizes para todos os entes
federativos brasileiros. Tal solução facilitaria a discussão legislativa ao garantir a
atualidade do instituto no ordenamento jurídico, sem a criação de uma excessiva
burocracia legislativa para a sua eventual modificação, hoje dependente de emenda
constitucional. Mas, enquanto isso não acontece, o estudo do acordo e os seus
aperfeiçoamentos devem continuar seguindo o indispensável percurso constitucional.
Em relação à crítica quanto ao retrocesso regulamentar, explicou-se no terceiro
capítulo que no antigo regime jurídico da EC n. 62 de 2009 a Constituição determinava que
o acordo direto fosse regulamentado internamente pelos entes federados por meio de Lei
em sentido formal. Entretanto, conforme esclarecido, no novo regime inaugurado pelas EC
n. 94 de 2016 e n. 99 de 2017 esta regra foi alterada para permitir a regulamentação do
acordo direto por meio de ato normativo infralegal do Poder Executivo.
Para a compreensão da relevância deste ponto, é preciso assimilar a lógica
pensada pelo constituinte quando previu a regulamentação dos acordos por meio de Lei.
O sentido da exigência de regulamentação do acordo direto por meio de Lei
formal era garantir a imparcialidade e a impessoalidade processuais e materiais das
negociações. Queria o constituinte fomentar uma regulamentação dos acordos diretos que
não privilegiasse a Fazenda Pública com medidas jurídicas direcionadas para os interesses
do Poder Executivo (favoráveis ao devedor). Daí a retirada da competência das mãos do
Executivo e a transferência do tema para a responsabilidade do Poder Legislativo.
Entretanto, apesar disso, como se conclui a partir dos desenhos institucionais
analisados no quarto capítulo, ainda sob a vigência da EC n. 62 de 2009, parcela dos entes
federados estudados vinha descumprindo o comando constitucional ao deixar de legislar
formalmente sobre o acordo direto, regulamentando-o por ato normativo infralegal. Esta
prática ilegal, então, ao invés de ser coibida, se sobrepôs e acabou sendo internalizada pelo
texto constitucional.
Daí a conclusão pelo retrocesso jurídico. O novo regime jurídico-constitucional
do acordo direto retrocedeu à correta lógica anterior fixada pela EC n. 62 de 2009 e
delegou a regulamentação do instituto para o Poder Executivo (ente devedor), criando um
risco de direcionamento das balizas jurídicas do acordo direto para o interesse egoístico da
Fazenda Pública devedora, em detrimento dos direitos e interesses do credor.
A defesa de parâmetros fundamentais, de ordem geral, contida no segundo
capítulo, torna-se oportuna justamente para aparar arestas como essas, na medida em que
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proporciona mínima solidez jurídica ao acordo e a todos que dele se valerem,
principalmente o credor de precatório.
Outra relevante conclusão crítica se dá em relação à exigência de homologação do
acordo direto em precatório pelo Poder Judiciário. A Constituição tratou, inicialmente,
apenas das Câmaras de Conciliação em Precatórios subordinadas ao Poder Executivo. O
CNJ, no entanto, ao regulamentar o tema, ampliou o sentido da expressão constitucional
para falar em “Juízo” Auxiliar de Conciliação em Precatório, direcionando para o Poder
Judiciário a competência para comandar a prática do acordo direto. Em confirmação ao
entendimento do CNJ, após o julgamento das ADI n. 4.357 e 4.425, pressionados pelo
STF, ao tratar do departamento responsável por auxiliar a negociação de precatórios, os
parlamentares sucumbiram e internalizaram no texto constitucional a expressão “Juízo”.
A consequência disso é que, para produzir efeitos, o acordo direto depende de
homologação judicial. Tal medida retira a competência exclusiva do Poder Executivo para
firmar acordos no âmbito dos precatórios. Dito de outra maneira, de modo incompatível
com a natureza jurídica dos acordos administrativos, tem-se na Constituição que o acordo
direto em precatório será realizado perante um departamento subordinado ao Poder
Judiciário, condição que anula a vontade negocial das partes, mesmo se tratando de direito
patrimonial e disponível.
Ademais, encerrando a conclusão crítica sobre o regime jurídico do acordo direto,
denotou-se um perigoso distanciamento do instituto em relação à teoria do acordo
administrativo.
Como outrora defendido, o acordo precisa ser atraente para todas as partes. Logo,
é de fundamental importância que os entes percebam que o direcionamento do
procedimento para os seus próprios interesses, negando o respeito a qualquer direito do
credor, é medida que se volta contra a própria Fazenda devedora, porque torna ilegítimo o
ajuste e desestimula o cidadão a buscar o Poder Público para receber o crédito
antecipadamente e com deságio.
A prefixação de um desconto forçado é medida atentatória contra a essência
negocial do acordo administrativo. Falou-se no segundo capítulo sobre a consensualidade
enquanto parâmetro indissociável do acordo e o quanto isto importa para a manutenção da
paridade relacional público-privada. Tudo o que foi lá defendido é negado ou ignorado
pelo regime jurídico-constitucional do acordo direto. O ajuste nada tem de negocial e
paritário, revelando-se autoritário ao se mostrar, na prática, um acordo por adesão.
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Outra grave constatação do autoritarismo e da falta de bilateralidade do acordo
direto está na ausência de inclusão participativa do credor para debater sobre as margens de
desconto. A começar por uma decisão do próprio CNJ, que inicialmente criou um limite de
50%, seguida pela atuação do STF, ao fixar, definitivamente, o percentual de 40%. Desta
forma, o credor, que é a parte mais importante por ser o destinatário primeiro da medida,
não foi ouvido para opinar se o percentual decidido era justo e se aceitava, de fato, o
desconto a ele imputado. Os Poderes Executivo e Judiciário monopolizaram a discussão ao
lado do setor econômico.
Por essas razões, conclui-se que o acordo direto, na forma em que previsto hoje,
em verdade, é um instrumento usado para beneficiar o próprio ente devedor, revelando-se
ilegítimo. A falta de legitimidade decorre justamente da exclusão do credor das discussões
prévias à fixação de um deságio forçado.
Ainda, o texto constitucional falha ao não dispor sobre o dever de vinculação
recíproca entre as partes, deixando de prever garantia ao credor de cumprimento dos
termos do acordo direto pela Fazenda Pública.
Por fim, constatou-se que o uso do termo “conciliação”, para mencionar a criação
de Câmaras ou Juízos de Conciliação de Precatórios, revela-se equivocado à luz da
natureza jurídica negocial dos acordos administrativos e induz os agentes públicos a
acreditarem que acordo direto em precatório seja sinônimo de conciliação. No entanto,
como já se teve a oportunidade de argumentar, acordo e conciliação são institutos jurídicos
infungíveis, não podendo ser confundidos ou tratados como sinônimos.
Tais conclusões teóricas, extraídas do sistema jurídico-constitucional do acordo
direto em precatório, confirmaram-se também na prática, com a análise de conteúdo do
desenho institucional-procedimental dos modelos concretizados por entes federativos
brasileiros.
O primeiro ente público analisado foi o Município de São Paulo. A aplicação da
matriz metodológica constatou a inexistência de correlação entre a prática normativa e
procedimental dos acordos diretos em precatórios com o regime jurídico-dogmático dos
acordos administrativos público-privados.
As razões, para tanto, decorrem do fato de que: a) inexiste consensualidade nos
acordos firmados pelo Município de São Paulo, pois a.1) não há espaço para qualquer
negociação; a.2) a proposta de acordo é prévia e unilateralmente elaborada pelo próprio
ente devedor; e a.3) as condições do negócio, inclusive quanto aos valores, são
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imperativamente impostas aos credores; b) a relação jurídica não é comutativa, denotandose um grande e desproporcional desequilíbrio entre as vantagens da Fazenda Pública e os
encargos do credor privado; c) o acordo direto não é sinalagmático, pois as obrigações são
praticamente exclusivas do credor privado e os direitos quase todos do ente federativo
devedor; d) a relação jurídica não é paritária, inexistindo deferência ou consideração aos
direitos dos credores; e) por último, o procedimento é parcialmente elaborado para
favorecer os interesses da Fazenda Pública devedora, não havendo qualquer indício de
respeito aos princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva.
Algumas sistemáticas adotadas pelo Município de São Paulo merecem atenção. A
primeira delas é a constatação de uma espécie de “autoexoneração” de responsabilidade ao
deixar de garantir solvência financeira para o pagamento dos acordos firmados. Observouse que o ente age com enorme indiferença aos deveres de transparência, tornando o acordo
uma verdadeira “roleta russa precatoriana”.
Outra constatação é a “autoblindagem” do Município de São Paulo quanto a
eventuais responsabilidades decorrentes do procedimento de pagamento do acordo. Apesar
de concluir que a Constituição Federal delegou a administração dos fundos dos precatórios
para os Tribunais de Justiça, o estudo identificou certo oportunismo da Fazenda Pública ao
transferir expressamente todo o ônus da fase final da negociação, precedente do acordo,
para o Poder Judiciário, autoisentando-se de questionamentos futuros em face de eventuais
atrasos ou inadimplementos. Ou seja, um órgão judicial que é mero administrador da conta
pública, torna-se, no modelo analisado, corresponsável por compromissos assumidos
diretamente pelo Município com o credor.
Ainda sobre o resultado do estudo analítico do acordo em precatório no âmbito do
Município de São Paulo, equivalente observação conclusiva ocorre a respeito da
elaboração unilateral do termo de acordo. Nele, além de informações e dados sobre a
natureza, a titularidade, o número e a ordem cronológica do precatório, o credor deve: i)
consentir com todos os dispositivos dos Decretos normativos regulamentadores do
precatório municipal; ii) anuir com o fato de o procedimento de pagamento ser de
responsabilidade do Poder Judiciário; iii) concordar com a retenção na fonte do Imposto de
Renda; iv) autorizar plena quitação e extinção do precatório; e v) aceitar que, não obstante
a assinatura do termo de acordo, somente receberá o crédito caso haja disponibilidade
financeira.
Por último, deve-se salientar a antinomia do modelo de acordo do Município de
São Paulo ao permitir o exercício do contraditório sobre os cálculos realizados pela
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Câmara de Conciliação e, subsequentemente, de maneira contraditória, registrar a
impossibilidade de o credor desistir da proposta após a publicação da lista definitiva e do
seu envio ao Tribunal de Justiça. Constatou-se um perigoso cerceamento de defesa pela
vedação de acesso do credor a qualquer instância de controle e revisão dos procedimentos.
A Fazenda Pública torna-se, com isto, verdadeira soberana na construção procedimental do
acordo direto em precatórios.
Em relação ao Estado de São Paulo, confrontadas as premissas da matriz
metodológica com o modelo institucional-procedimental de acordo praticado pelo ente,
conclui-se pela inexistência de correlação entre a prática normativa e procedimental dos
acordos diretos em precatórios com a teoria dos acordos administrativos público-privados.
Identificou-se: i) a absoluta falta de consenso na fixação das condições da proposta de
acordo; ii) a inexistência de qualquer paridade jurídica que considere minimamente os
direitos dos credores; iii) não haver vinculação jurídica obrigacional entre as partes; iv) que
a procedimentalização do acordo é voltada exclusivamente para a proteção do interesse da
Fazenda devedora; v) que inexiste transparência sobre a disponibilidade financeira, para o
adimplemento dos acordos, tampouco sobre os procedimentos de habilitação e de
classificação das propostas; vi) não haver garantias jurídicas de recebimento do crédito
negociado; vii) finalmente, que os princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e
segurança jurídica são desconsiderados pelo Estado de São Paulo.
Mais uma vez, foi possível denotar a tendência de divisão da responsabilidade
negocial entre os Poderes Executivo e Judiciário, subestimando-se a competência exclusiva
do Poder Executivo para assinar os termos do acordo e assumir obrigações diretas e
vinculantes com o credor.
O Estado de São Paulo mostrou-se mais enfático do que o Município em relação à
restrição dos direitos do credor. Um questionável dispositivo normativo publicado pelo
ente institui que qualquer impugnação ao cálculo final, unilateralmente obtido pela PGE,
ensejará imediata inabilitação do titular do precatório para a celebração do acordo, com a
consequente remessa da discussão para o Poder Judiciário.
Do mesmo modo que no Município, o Estado de São Paulo não apresenta
garantia ao credor de recebimento do valor acordado. A modelagem de convocar e assinar
o termo de acordo, para depois concluir se o ente possui ou não condições de pagar pelo
compromisso assumido, resulta em uma conduta afrontosa aos direitos dos credores e à
boa-fé e incompatível com a lógica negocial dos acordos administrativos público-privados.
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Como se não bastasse, o prazo (prorrogável) de noventa dias previsto em Decreto
para a apreciação das propostas não se mostra consentâneo com os deveres de eficiência e
celeridade da Administração Pública. O credor, que justamente busca o acordo para fugir
da morosidade da ordem cronológica, vê-se diante de instrumento tão incerto e
imprevisível quanto o próprio instituto do precatório. Pela lógica normativa do Estado de
São Paulo, se o Poder Judiciário for muito ágil no gerenciamento dos pagamentos, um
cidadão que com ele firmar um acordo receberá o seu crédito, no mínimo, em cinco meses.
O modelo adotado no âmbito estadual é mais burocrático e menos transparente se
comparado ao disciplinado pelo Município de São Paulo. Todo o acesso eletrônico
depende de cadastro prévio do advogado no portal de precatórios da PGE, para que se
possa acessar um campo de “requerimento de acordo”. O credor, sozinho, não consegue
acessar informações de seu crédito para previamente deliberar sobre as vantagens do ajuste
e então conversar com o seu representante judicial.
Por seu turno, o desenho institucional-procedimental do acordo direto adotado
pelo Estado de Minas Gerais tem exemplos importantes a serem ressalvados e outros a
serem evitados. As medidas elogiáveis se dão quanto: a) à procedimentalização objetiva
das fases de habilitação e classificação das propostas; b) à transparência econômicofinanceira, com a confirmação prévia da existência de saldo financeiro na conta bancária
vinculada aos precatórios para o pagamento das propostas,994 evidenciando, assim, a
existência de um feixe de transparência que precisa ser propagado nos demais entes
federados brasileiros; c) à deferência (ainda tímida) ao interesse privado, a partir da
exigência de concordância expressa do credor quanto aos cálculos dos precatórios, para a
formalização final do acordo; e d) à estipulação de uma data para o pagamento dos ajustes
em audiências de conciliação.
Dentre os modelos de acordos em precatórios analisados, a forma construída pelo
Estado de Minas Gerais é uma das mais transparentes e organizadas. Isto não quer dizer,
todavia, que seja simpatizante ao direito do credor ou que tenha uma procedimentalização
imparcial. De maneira um tanto contraditória, o Estado de Minas Gerais prevê nos Editais
de convocação que, quanto ao cálculo do valor a ser pago, a formalização do acordo
dependerá da concordância expressa de ambas as partes, credor e devedor. Na sequência,
entretanto, assevera serem inadmitidas ressalvas de quaisquer espécies. Ora, ou se abre
994

Veja-se que neste caso o acordo ainda não foi concretizado. Assim, é viável que se condicione o ajuste à
existência de fundo. No Município e no Estado de São Paulo tal diligência não é tomada e a conferência da
existência ou não de disponibilidade financeira se dá apenas depois de encaminhado o procedimento para o
pagamento pelo Tribunal de Justiça.
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definitivamente o diálogo para respeitar o devido processo legal ou se nega a interferência
participativa do cidadão no procedimento do acordo, assumindo-o como imperativo e
autoritário.
O modelo de acordo implementado pelo Estado de Minas Gerais peca ao segregar
os direitos do credor privado, protegendo exclusivamente os direitos da Fazenda Pública
devedora. Isto impede qualquer conclusão que permita classificá-lo como consensual,
paritário, sinalagmático, vinculante e imparcial. Tal se denota pelas disciplinas imperativas
e verticais: i) de condicionamento prévio dos percentuais de negociação; ii) de
classificação das propostas segundo o maior deságio, tornando o procedimento um
verdadeiro leilão; iii) de inexistência de efeito jurídico ao pedido de habilitação do credor;
iv) de ausência de garantia de pagamento do crédito acordado, mesmo após o encerramento
da fase de classificação; v) de prazo certo para a vigência do procedimento, cujo
vencimento torna ineficazes e decaídos os precatórios, habilitados e classificados,
pendentes de pagamentos via acordo; vi) de ausência de participação colaborativa e
cooperativa de agentes públicos representantes do Poder Executivo nas tratativas,
transferindo-se as responsabilidades para o Poder Judiciário.
Quanto ao Estado do Rio Grande do Sul, o estudo do desenho institucionalprocedimental revelou que, assim como os demais, o acordo por ele implementado é
autoritário porque não permite negociação sobre os valores de deságio. Não é, também,
paritário, sinalagmático e nem imparcial, porque direciona todos os deveres aos credores e
todos os direitos ao ente federado devedor.
Há que se ressalvar, por outro lado, o elogiável exemplo de aproximação dialética
tentado pela PGE, ao buscar mínima participação do credor nas chamadas “rodadas de
conciliação”. Mesmo que passível de críticas por manter faticamente métodos e práticas
impositivas, forçando condições realmente não negociadas pelas partes, é louvável a
tentativa de inclusão participativa do credor pelo Estado do Rio Grande do Sul, ao
procedimentalizar os acordos de maneira objetiva e transparente, organizando, no interior
da Câmara de Conciliação de Precatórios, audiências com os credores. Embora, do ponto
de vista técnico, não seja realmente uma conciliação, os encontros organizados pela PGE
permitem aos credores acessos facilitados às informações de seus interesses.
Nesse sentido, frise-se que o Estado do Rio Grande do Sul ponderou por não
convocar, genérica e amplamente, todos os credores para acordo. Optou por separar os
precatórios em lotes, promovendo a convocação já com a prévia delimitação da
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disponibilidade financeira. Isto ameniza a quebra da confiança legítima, fornece maior
segurança e garante minimamente ao credor o recebimento final do crédito, sem surpresas
ou armadilhas.
A conclusão final obtida é pela aderência mínima do acordo direto do Estado do
Rio Grande do Sul ao regime dos acordos administrativos público-privados delineados
nesta dissertação.
Por fim, repetindo os mesmos cenários acima, no desenho institucionalprocedimental de acordo em precatório criado pelo Estado Paraná não se identificou
qualquer indício de consensualidade, paridade jurídica e sinalagmatismo. A prática, dita
“negocial”, segue autoritária e impositiva.
A estrutura implementada pelo Estado do Paraná é complexa e de difícil
compreensão pelo cidadão comum. A razão está na opção política do ente de reunir, numa
mesma Lei, diversos objetos, muitos dos quais estranhos ao procedimento do acordo como,
por exemplo, o parcelamento tributário.
Ademais, a publicação de um procedimento específico via Decreto, para cada
rodada de conciliação, dificulta a identificação de uma uniformidade procedimental do
acordo paranaense. Embora se tenha demonstrado que os Decretos somente repetem o
conteúdo da Lei estadual, alterando detalhes quanto à legitimidade do credor e às formas
de comprovação da liquidez e exigibilidade do precatório, para o cidadão comum se pode
transmitir a informação de que, para cada Decreto, há um novo e diferente regime jurídico
de acordo, ensejando desconfiança e insegurança.
Por outro lado, um ponto positivo a ser destacado é a transparência e a
consequente deferência (mínima) ao interesse privado verificadas por meio da previsão de
prazo para pagamento dos acordos e da fixação de parcelamento dos valores remanescentes
quando não houver saldo para o cumprimento de todas as obrigações assumidas. Nasce,
assim, um começo de racionalidade garantista ao credor, permitindo confiança e segurança
de que o procedimento será encerrado, de um jeito ou de outro, com o acordo honrado pela
Fazenda Pública.
Outra importante conclusão do modelo institucional-procedimental paranaense é a
designação de contraditório em face do parecer preliminar proferido pela Câmara de
Conciliação. Como se viu, após o indeferimento do requerimento de acordo, ao credor é
concedido prazo para a correção de eventual equívoco apontado pela PGE. Sem dúvida,
referida permissão é um feliz indício de respeito ao devido processo legal.
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Por essas razões, a conclusão é pela aderência mínima do acordo direto do Estado
do Paraná com a dogmática dos acordos administrativos público-privados.
Enfim, confrontada a teoria com a prática, o diagnóstico final é de que os acordos
diretos em precatórios adotados atualmente pelos entes federados não podem ser chamados
de “acordo administrativo”, pois são dissonantes com a teoria do acordo administrativo
delineada neste trabalho.
Para suprir essas incompatibilidades jurídico-dogmáticas e equilibrar o regime do
acordo direto com a teoria do acordo administrativo sugerida nesta dissertação, é prudente
a internalização dos parâmetros fundamentais delineados no segundo capítulo aos negócios
firmados no âmbito dos precatórios.
Portanto, para que o acordo direto em precatório possa ser juridicamente
classificado como espécie do gênero “acordo administrativo”, é oportuno o
aperfeiçoamento do texto constitucional, por meio de uma nova emenda constitucional,
prevendo:
A) Que a reserva de consenso seja respeitada, com a criação de um verdadeiro
processo de negociação antecessor à formalização do pacto, nos termos do subtópicos 2.1 e
2.2.3 do segundo capítulo. Crucial, para tanto, é disciplinar para todas as fases do acordo
direto em precatório os parâmetros formais e materiais de um devido processo legal
“cheio”, no qual o credor tenha o direito de participar ativa e influentemente de todas as
decisões e medidas administrativas tomadas ao longo da relação jurídica público-privada;
B) Que as prerrogativas administrativas e os demais direitos e obrigações das
partes compromissárias estejam objetivamente previstos no termo de acordo, contendo:
b.1) a previsão de reciprocidade e consequente equilíbrio entre as vantagens e os ônus dos
sujeitos; b.2) os prazos para o cumprimento das obrigações; b.3) as condições de retirada
da Fazenda Pública do negócio com a expressa determinação dos momentos admitidos
para a adoção de soluções exorbitantes; b.4) as garantias jurídicas e econômicas ao
recebimento do crédito pelo credor e as responsabilidades das partes pelo descumprimento
do acordo;
C) Que ao acordo direto em precatório seja concedido efeito jurídico vinculante,
ficando os envolvidos obrigados juridicamente ao que consensualmente negociaram;
D) A designação do agente público competente para negociar e assinar o ajuste,
sendo concedida imediata eficácia jurídica ao acordo direto, independentemente da
anuência homologatória de terceiros. Dito de outro modo, uma nova emenda constitucional
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deve assegurar que o órgão de controle aja com deferência em relação ao pacto, ficando
impossibilitado de revisar o mérito do acordo, consensualmente negociado, senão para
verificar a observância de seus parâmetros fundamentais.
Ato contínuo, como forma de respeito à paridade jurídica, o debate no entorno da
política legislativa de limitação do deságio precisa ser reaberto com o fim de se promover
um diálogo público-privado entre o Legislativo, o Judiciário, as Fazendas devedoras e,
principalmente,

os

credores

de

precatórios.

Levando-se

em

consideração

a

patrimonialidade e a disponibilidade do direito em discussão, não se pode admitir que o
Poder Judiciário, sozinho, decida qual é o limite máximo de desconto imputado ao credor.
Finalmente, a atual autonomia para a criação de procedimento geral para o acordo
direto, por meio de ato infralegal, concedida sem ressalvas aos entes devedores, precisa de
urgente revisão por causar risco iminente à imparcialidade e à impessoalidade do pacto. É
essencial a calibragem da competência regulamentar do Poder Executivo pelo Poder
Legislativo, com o estabelecimento de parâmetros de observância obrigatória pelos entes
devedores, como forma de garantir uniformidade sistemática ao acordo.
Com isso, ao se aproximar do gênero “acordo administrativo”, espera-se que o
acordo direto possa resgatar as funcionalidades procedimental e material do precatório,
viabilizando o curso normal de seu pagamento.
Anteriormente, a via exclusiva de quitação da dívida pública judicial era a da
ordem cronológica. Assim, mesmo possuindo um direito disponível, o credor se tornava
prisioneiro de um procedimento formalmente rígido. Agora, comemorados trinta anos de
vigência da Constituição, a abertura constitucional para o acordo privilegia a vontade livre
do credor de negociar com a Fazenda Pública devedora o recebimento antecipado do
crédito. Como consequência, o cenário obscuro de outrora, formado pelo inadimplemento
quase absoluto da dívida pública, torna-se iluminado e o precatório retoma, ainda que
parcialmente, a sua função originária. Em suma, o acordo proporciona um novo equilíbrio
para o pagamento do débito judicial, modernizando e trazendo luz sobre o precatório.
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