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Apresentação da obra “Transformações 

do Direito Administrativo: Debates e 

Estudos Empíricos em Direito Administrativo 

e Regulatório”

Fernando Leal1 

José Vicente Santos de Mendonça2

O ano de 2021 foi um período de consolidação. Se 2020 foi o 

ano da disrupção, 2021 representou um sopro de otimismo meio 

dúbio. Vacinas afinal existiam e estavam à disposição da popula-

ção; aulas e pesquisas continuaram de modo virtual, e, em alguns 

casos, em modelos híbridos. Embora a contagiosa variante ômicron 

represente perigo, parece ser menos grave, enquadrando-se na ideia 

geral de uma readequação a um pós-“novo normal”.

E a academia jurídica, que não para, consolidou sua agenda 

de pensar o Direito e suas reformas. No que diz respeito ao Direito 

Administrativo, tendência de destaque é o que se poderia chamar, 

com certo amor pela retórica, de virada empírica. A pesquisa em 

Direito Público abandona, de modo consciente, o amor pelas “gran-

des palavras”, na referência do poeta Augusto Frederico Schmidt,3 

e se volta ao concreto, o específico, o demonstrável. Já começam 

a rarear os artigos jurídicos de que não constam tabelas e gráficos. 

Claro que, como tudo na vida, há exageros e imprecisões em alguns 

exercícios; mas a tendência, no que pode trazer de ruído à pesquisa 

jurídica, também auspicia uma ambiência de maior rigor e impacto. 

É por isso que os estudos empíricos em Direito Administrati-

vo e Regulatório foram o tema da  sexta edição do Seminário de 

Integração entre os Programas de Pós-Graduação stricto sensu da 

1 Professor da FGV Direito Rio. Doutor em Direito pela Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, 
com apoio do serviço alemão de intercâmbio acadêmico (DAAD). Doutor e mestre em Direito 
Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Realizou estágio pós-dou-
toral na condição de pesquisador visitante na Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. E-mail. 
fernando.leal@fgv.br.

2 Professor de Direito Administrativo da UERJ. Doutor e mestre em Direito Público pela UERJ. 
Master of Laws por Harvard. Coordenador do Laboratório de Regulação Econômica da UERJ. 
Procurador do estado e advogado no Rio de Janeiro. E- mail: jose.vicente@terra.com.br.

3 SCHMITD, Augusto Frederico.  Eu te direi as grandes palavras. José Aguilar, 1975.
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Faculdade de Direito da UERJ e da FGV Direito Rio. Tal como na 

edição anterior, não ocorreu na FGV ou na Procuradoria do Estado 

do Rio;  ocorreu nas residências das alunas e alunos e demais parti-

cipantes, e, sobretudo, na internet. Um encontro virtual, transmitido 

ao vivo pelo canal da FGV no YoutTube. Tal como a anterior, a atual 

edição bateu recorde de trabalhos inscritos, consolidando-se a plu-

ralidade de gêneros, origens geográficas, formações. O evento é, a 

cada ano, maior e mais diverso. Um brinde a você!

Seguindo o formato tradicional do evento, nos dias 22 e 24 de 

novembro, professores do Programa de Pós-Graduação em Direito 

da Escola de Direito do Rio de Janeiro da FGV e do Programa de 

Pós-Graduação em Direito da UERJ, alunas e alunos dos programas, 

e participantes de outras instituições interessados nas discussões, 

reuniram-se para trocar impressões sobre pesquisas em andamen-

to e sobre o tema geral. Pela UERJ, apresentaram-se as professoras 

Ana Paula de Barcellos, Patrícia Baptista e Michele Holperin, e um 

dos coorganizadores, o professor José Vicente Mendonça; e, pela 

FGV, a professora Natasha Salinas e os professores Leandro Mo-

lhano e Eduardo Jordão.

A presente obra reúne a produção discente do evento. Os tex-

tos selecionados foram debatidos, em grupos de trabalho, entre 

professores, alunas e alunos. Participaram dessa fase, além de nós 

dois, a professora Patrícia Baptista, a professora Natasha Salinas, 

o professor André Cyrino e o professor Leandro Molhano, a quem 

agradecemos. Sem eles, o evento não seria possível no que tem de 

mais generoso: o feedback sincero e respeitoso às alunas e alunos, 

parceiros nesse empreendimento coletivo que é a academia jurídica.

A qualidade dos textos fala por si. Diversos nos temas e nos 

perfis de seus autores, estamos certos de que sua leitura qualifica-

rá o debate e instigará pesquisas posteriores.

Até o próximo ano! 



ARTIGOS
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Direito regulatório, risco 
e incerteza econômica

Alexander Leonard Martins Kellner
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Direito regulatório, risco e incerteza 

econômica

Alexander Leonard Martins Kellner4

Resumo

A aplicação do direito regulatório pelas autoridades competen-

tes apresenta dois problemas principais: o primeiro se consubstancia 

na citação genérica de prognoses econômicas e métodos quanti-

tativos extrajurídicos sem preocupações empíricas com eventual 

adequação e aplicabilidade ao caso concreto. O segundo problema 

decorre da dúvida persistente quanto à posição do argumento ex-

trajurídico vis-à-vis econômico relativamente ao argumento jurídico. 

A referida dúvida também existe quanto à posição de argumentos 

jurídicos em face de outros argumentos jurídicos, uma vez que em 

situações em que um intérprete jurídico tem de fazer uma escolha 

entre várias fontes jurídicas que dão suporte a tipos de alternativas 

de interpretação distintas, os argumentos jurídicos devem ser clas-

sificados em uma ordem de preferência de acordo com seu peso 

argumentativo quando da decisão.

Palavras-chave: Regulação; Risco; Incerteza; Consequencialismo; 

e Dogmática.

Introdução

O trabalho aqui desenvolvido parte da premissa de que o obje-

tivo central da regulação é controlar riscos econômicos,5 uma vez 

que tal objetivo parece se confundir, ainda que parcialmente, com 

o próprio conceito de regulação.6 

4 Doutorando e mestre em Direito Regulatório pela FGV/Direito Rio. Especialista em Direito 
pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ. Graduado pela UFRJ – 
FND. Advogado. E-mail: alexanderkellner@rocketmail.com

5 O termo econômico aqui é utilizado como gênero que engloba riscos de diversas naturezas 
que são quantificados monetariamente por autoridades regulatórias e revisores de decisões 
regulatórias, a exemplo de juízes e tribunais de contas. Em sentido crítico ao conceito adota-
do: SUNSTEIN, Cass R. Valuing life: humanizing the regulatory state. Chicago University Press, 
2014. p. 248.

6 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin. Understanding regulation: theory, strategy, and practice. 
Oxford University Press, 1999. p. 138.
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É importante enfatizar que, apesar de aplicado diretamente ao 

âmbito regulatório, o direito regulatório não se confunde concei-

tualmente com a regulação. A influência da regulação, quando da 

aplicação do direito regulatório, parece consubstanciar-se na de-

pendência conceitual que o direito regulatório possui de incorporar 

raciocínios prospectivos típicos da seara econômica. O conceito de 

regulação aqui adotado será utilizado em sentido estrito, a exemplo 

das utilizações pela economia neoclássica e pelo direito econômico, 

no sentido de englobar a regulação de serviços públicos e o contro-

le concorrencial dos mercados.7 O conceito de direito regulatório 

será aqui entendido como o continuum de normas (legislativas, 

executivas e/ou judiciais) emitidas pelo Poder Público com a fina-

lidade de controlar o comportamento de agentes econômicos8 e 

eventuais riscos decorrentes.9 

Com base nessa distinção conceitual,10 a aplicação do direito 

regulatório pelas autoridades competentes11 apresenta dois pro-

blemas principais: o primeiro se consubstancia na citação genérica 

de prognoses econômicas e métodos quantitativos extrajurídicos 

sem preocupações empíricas com eventual adequação e aplicabi-

lidade ao caso concreto.12 O segundo problema decorre da dúvida 

7 MATTOS, Paulo Todescan Lessa. Direito, regulação e economia: estudos para o debate bra-
sileiro. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 47 (nota de rodapé 2). 

8 Submetidos ao regime concorrencial ou prestadores de serviços públicos. Juridicamente, o 
tratamento dado pelo ordenamento jurídico brasileiro aos dois casos é extremamente simi-
lar, fato que se extrai da própria redação da Lei no 13.303/16 (Nova Lei das Estatais). 

9 Nesse sentido: WAGNER, Markus. Legal perspectives and regulatory philosophies on natural 
monopolies in the United States and Germany. p. 53. In: SCHULZ, Günther; SCHMOECKEL, 
Mathias; HAUSMAN, William J. Regulation between legal norms and economic reality. Tübin-
gen: Mohr Siebeck, 2014.

10 Exclui-se do conceito adotado a ideia de regulação social. Trata-se de uma opção que não 
parece comprometer metodologicamente as conclusões que serão intentadas, apesar de pas-
sível de críticas por incompletude. Em estratégia semelhante, vide: GEHLEN, Boris; SCHULZ, 
Gunther. National regulatory traditions? Introductory remarks. p. 2. In: SCHULZ, Günther; 
SCHMOECKEL, Mathias; HAUSMAN, William J. Regulation between legal norms and econo-
mic reality. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014.

11 O termo autoridade será utilizado como gênero apto a englobar: reguladores, legisladores e 
juízes, responsáveis por prolatar decisões contingentes em matéria regulatória. Nesse senti-
do: ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, 
incerteza e estado de direito. Revista de Direito Administrativo, v. 243, p. 79-112, p. 106, 2006.

12 As referidas prognoses baseiam-se na relação biunívoca estabelecida entre bem-estar social 
e eficiência econômica. Para uma crítica à relação mencionada, vide: POSSAS, Mario Luiz. 
Economia normativa e eficiência: limitações e perspectivas na aplicação antitruste. p. 211. In: 
POSSAS, Mário L. (Org.). Ensaios sobre economia e direito da concorrência. São Paulo: Sin-
gular, 2002. p. 211-238.
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persistente quanto à posição do argumento extrajurídico vis-à-vis 

econômico relativamente ao argumento jurídico.13 A referida dúvi-

da também existe quanto à posição de argumentos jurídicos em 

face de outros argumentos jurídicos, uma vez que em situações em 

que um intérprete jurídico tem de fazer uma escolha entre várias 

fontes jurídicas que dão suporte a tipos de alternativas de interpre-

tação distintas, os argumentos jurídicos devem ser classificados em 

uma ordem de preferência de acordo com seu peso argumentativo 

quando da decisão.14 Quanto ao conceito de autoridade referido, 

parecem existir 2 (duas) estratégias, ambas coerentes com os ob-

jetivos do trabalho aqui apresentado: (i) a adoção de um conceito 

amplo; e (ii) a adoção de um conceito restritivo. Adota-se um con-

ceito amplo de autoridade, apta a englobar advogados, juízes, 

diretores de agências reguladoras e demais agentes públicos, uma 

vez que tal conceituação parece compatível com a distinção entre 

dogmática e prática jurídica.15 Além disso, a adoção de um concei-

to amplo não parece prejudicar as ideias aqui desenvolvidas, uma 

vez que eventual limitação pode ser feita em momento posterior, 

em eventual revisão crítica.

Ambos os problemas se relacionam com a definição, classifi-

cação e percepção de riscos e incertezas16 que parecem conflitar 

com a necessidade intrínseca ao direito de se dispor de referências 

razoavelmente precisas, quando da aplicação de normas jurídicas.17 

13 Em construção semelhante aplicada ao direito concorrencial: SCHUARTZ, Luís Fernando. 
Quando o bom é o melhor amigo do ótimo. A autonomia do direito perante a economia e a 
política da concorrência. Revista de Direito Administrativo, v. 1, p. 116-117, 2007.

14 Vide: “When a legal interpreter has to make a choice among several legal sources which give 
support to quite diferent kind of interpretation alternatives, the legal sources have to be 
ranked into na order of preference according to their argumentative weight in legal justifica-
tion.” (AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. a treatise on legal justification. Dordrecht: 
D. Reidel Publishing Company, 1987. p. 204-205).

15 AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. A treatise on legal justification. Dordrecht: D. Rei-
del Publishing Company, 1987. p. 14: “I shall begin by examining the relation between legal 
dogmatics and normal legal practice. In this, I shall regard as normal práxis the activity of la-
wyers, the legal information given otherwise in society, the activity of legal advisers in industry 
and commerce, and so on. The administrative acts of nonlawyers also belong to this group; 
examples could be found in the administration of social welfare.”

16 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin. Understanding regulation: theory, strategy, and practice. 
Oxford University Press, 1999. p. 148.

17 POSSAS, Mario Luiz. Economia normativa e eficiência: limitações e perspectivas na aplicação 
antitruste. p. 231. In: POSSAS, Mário L. (Org.). Ensaios sobre economia e direito da concorrên-
cia. São Paulo: Singular, 2002. p. 211-238.
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A referida precisão associa-se à ideia de previsibilidade e confiabi-

lidade que se relacionam com a estabilidade de relações jurídicas.18

A relação entre o direito regulatório e o uso de argumentos eco-

nômicos parece encontrar fundamento no fato de que a regulação 

pode ser interpretada como um instrumento de concretização de 

determinados programas econômicos.19 Essa relação entre regula-

ção e política econômica se torna uma relação necessária diante da 

adoção do conceito restritivo de regulação mencionado, fato que 

parece se fundamentar, ainda que indiretamente, no foco keyne-

siano na investigação do conceito de incerteza.20

É importante mencionar que não se desconhece a possibilida-

de de que determinados casos concretos regulatórios possam ser 

solucionados por argumentos jurídicos apenas. No entanto, o tra-

balho se volta aos casos em que se verifique o uso de argumentos 

econômicos. Fortalece o argumento o fato de que conceitos deriva-

dos do termo regulação, a exemplo de desregulação (deregulation), 

são conhecidos por representar determinadas políticas econômicas, 

a exemplo da liberalização ocorrida no Reino Unido e nos Estados 

Unidos na década de 1980 e na Alemanha na década de 1990.21 No 

âmbito dos referidos casos, os argumentos jurídicos e econômicos 

podem interagir de 2 (duas) formas: (i) pode-se estabelecer um diá-

logo complementar entre os argumentos de cada uma das ciências; 

(ii) pode-se utilizar a ciência econômica e seus argumentos como 

um método de investigação aplicado ao problema.22 

18 Nesse sentido: AARNIO, Aulis. The rational as reasonable. A treatise on legal justification. 
Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1987. p. 7. “In the application of law, in turn, predic-
tability is conductive towards maintaining the stability of legal relations.” 

19 HELLGARDT, Alexander. Regulierung und Privatrecht. Tübingen: Mohr Siebeck, 2016. p. 53. 

20 “The particular Keynesian school discussed here sees Keynes as the founder of its central 
theme: that the process of individual learning and market adjustment in responde to altered 
opinion about the uncertain future is capable of going awry in the environment of uncoordi-
nated and imperfectly informed decision-making provided by market capitalismo. This school 
is thus differentiated at least in emphasis, from the neo-Keynesian, post-Keynesian, and New 
Keynesian schools.” (PHELPS, Edmund S. Seven schools of macroeconomic thought. Oxford 
University Press, 2015. p. 1).

21 SCHORKOPF, Frank. Constitutional principles and regulation in Germany. p. 88. In: SCHULZ, 
Günther; SCHMOECKEL, Mathias; HAUSMAN, William J. Regulation between legal norms and 
economic reality. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014.

22 PORTO, Antônio J. Maristrello. Princípios de análise do direito e da economia. p. 26. In: CAS-
TELAR PINHEIRO, Armando; PORTO, Antônio J. Maristrello; PINHEIRO SAMPAIO, Patrícia 
Regina (Coords.) Direito e economia: diálogos. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2019. 
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O foco desse trabalho é enfatizar a importância de discussões 

metodológicas a respeito do caminho de transformação de uma 

miscelânea de argumentos econômicos em uma decisão jurídica 

(na seara regulatória) vinculante, considerando a necessidade de 

distinção entre os campos do direito e economia e a capacidade 

das instituições envolvidas no processo decisório.23

Em outras palavras, por meio de uma análise teórica da rela-

ção entre soluções prévias, preexistência de relações de prioridade, 

ônus de argumentação e ônus de prova,24 o trabalho busca susten-

tar o argumento de que a aplicação pela autoridade competente 

do direito regulatório deve funcionar como um delimitador norma-

tivo do que pode ser considerado como um argumento aceitável 

institucionalmente, quando da tomada de decisão na seara da regu-

lação. Isso parece envolver não somente argumentos econômicos 

como também argumentos jurídicos cuja aplicação na seara regu-

latória pode ser problemática.25 A título de exemplo, o inciso V, do 

art. 4o, da Lei Federal no 13.874, de 20 de setembro de 2019, prevê 

que uma decisão regulatória não pode aumentar custos de transa-

ção sem demonstrar eventuais benefícios.26 O referido dispositivo 

parece consagrar a existência de uma relação de prioridade que pa-

rece se consubstanciar na seguinte afirmação: em regra, custos de 

transação não podem ser aumentados pela Administração Pública. 

O interessante é que o próprio dispositivo abre ao decisor a possi-

bilidade de inverter essa relação de prioridade, aumentando custos 

23 O pano de fundo para essa discussão se reflete no estado latente de incerteza em que os 
tomadores de decisão se encontram. Os conceitos de risco/incerteza serão vistos adiante, 
de todo modo, confira-se a seguinte passagem: “In fact, not all probabilities are measurable 
because it is not generally possible to enumerate all the possible states of the world. Hence 
expectations are, in part and to a degree, arbitrary.” (PHELPS, Edmund S. Seven schools of 
macroeconomic thought. Oxford University Press, 2015. p. 3).

24 “Sem embargo, enquanto os ônus de argumentação agem no âmbito de um procedimento de 
argumentação, os ônus da prova auxiliam na verificabilidade de fatos.” (LEAL, Fernando An-
gelo Ribeiro. Ônus de argumentação, relações de prioridade e decisão jurídica: mecanismos 
de controle e de redução de incerteza na subidealidade do sistema jurídico. Tese – Doutora-
do – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2012, 219f. p. 175).

25 A título de exemplo, a citação genérica de argumentos como dignidade da pessoa humana 
(argumento jurídico) pode ser problemática na seara da regulação. 

26 Art. 4o, da Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019. É dever da administração pública e das 
demais entidades que se vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação de norma pú-
blica pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito cumprimento 
à previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de maneira a, indevidamente: 
V – aumentar os custos de transação sem demonstração de benefícios; [...]
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de transação por meio da demonstração de benefícios. Ou seja, a 

possibilidade de inversão de uma preexistente relação de prioridade 

(não aumentar custos de transação) atribui ao decisor certo ônus 

argumentativo que desempenha “um papel fundamental quando 

a manutenção ou inversão de uma relação de prioridade está em 

jogo”.27 A racionalidade da argumentação no exemplo descrito pa-

rece se relacionar diretamente com o ônus probatório envolvido na 

aludida demonstração de benefícios. 

O trabalho parte da noção de que o âmbito regulatório é per-

meado por “soluções prévias” que revelam a “preexistência de 

relações de prioridade”.28 Um ponto que parece importante des-

tacar é o que se entende por fonte das aludidas soluções prévias. 

Em termos gerais, textos legislativos, decisões judiciais e instruções 

normativas exaradas pelo executivo parecem funcionar como fon-

tes mais salientes. No Brasil, o papel de decisões dos Tribunais de 

Contas parece crescer exponencialmente. 

Por outro lado, não há como se desconsiderar a importância de 

estudos econômicos, cálculos econométricos e estatística. Quando 

aplicáveis, dados extrajurídicos vis-à-vis econômicos devem fun-

cionar como fonte para a identificação da existência de soluções 

prévias e preexistência de relações de prioridade. Tais relações de 

prioridade devem ser vinculadas por determinado ônus de argu-

mentação específico (sob pena de sua própria descaracterização), 

fato que desemboca na noção de que o jurista que atua no âmbito 

da regulação possui como principal função a filtragem de argumen-

tos pertinentes na seara da regulação, e ainda, o “gerenciamento 

de tudo aquilo que diz respeito à questão probatória no âmbito dos 

procedimentos definidos em lei”.29 A questão procedimental pro-

27 LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. Ônus de argumentação, relações de prioridade e decisão 
jurídica: mecanismos de controle e de redução de incerteza na subidealidade do sistema ju-
rídico. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 
2012, 219f. p. 174.

28 LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. Ônus de argumentação, relações de prioridade e decisão 
jurídica: mecanismos de controle e de redução da incerteza na subidealidade do sistema ju-
rídico. 2012. 208f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, 2012. 219f. p. 134.

29 SCHUARTZ, Luís Fernando. Quando o bom é o melhor amigo do ótimo. A autonomia do di-
reito perante a economia e a política da concorrência. Revista de Direito Administrativo, v. 
1, p. 116-117, 2007. Vide o seguinte trecho: “A discussão sobre prova (e isso vale não só no 
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batória é extremamente importante para auxiliar o jurista quando 

o mesmo se depara com critérios extrajurídicos de adequação que 

se relacionem aos argumentos oriundos de outras áreas do saber. 

Uma primeira seção se destina a introduzir os conceitos de ris-

co, incerteza e ignorância com a finalidade de explicar a razão pela 

qual a citação genérica de prognoses econômicas30 parece esbar-

rar na falta de previsibilidade, precisão e, portanto, na potencial 

ausência de validade epistêmica, quando do uso de tais prognoses. 

Uma segunda seção destina-se a descrever os principais nichos 

teóricos no campo econômico que tentaram incorporar os concei-

tos de risco e incerteza, com a finalidade de problematizar o uso 

genérico de argumentos econômicos como argumentos de autori-

dade aptos a afastar argumentos tipicamente jurídicos. 

Por fim, uma terceira seção buscar confirmar o argumento prin-

cipal do trabalho (o argumento de que a aplicação pela autoridade 

competente do direito regulatório deve funcionar como um delimi-

tador normativo do que é um argumento institucionalmente válido), 

do ponto de vista do direito regulatório,31 com a análise teórica da 

relação entre soluções prévias, preexistência de relações de priori-

dade e ônus de argumentação. 

I.  Risco, incerteza e ignorância 

Definir o que é risco não é algo trivial, principalmente para um 

jurista, por se tratar de um conceito extrajurídico. Risco de quê? 

Risco quanto aos meios? Risco quanto ao conteúdo? Percebido por 

âmbito do direito da concorrência) envolve basicamente, os seguintes quatro aspectos: (i) 
o que conta como prova e qual seu respective peso relative; (ii) quem tem o ônus da prova; 
(iii) qual o standard de prova aplicável; e (iv) como se determina o ponto de parada do pro-
cesso de instrução”. 

30 A expressão prognose econômica será utilizada em um sentido amplo. A ideia é abarcar argu-
mentos prospectivos baseados na noção de eficiência econômica. O interessante da história é 
que, mesmo na regulação econômica, a própria noção de eficiência parece depender de uma 
série de outros fatores, fato que enfraquece a utilização do argumento de forma isolada. A 
ideia aqui, ainda que mal formulada, é que apenas eficiência não é eficiente, suficiente. Nes-
se sentido, vide: SCHMOECKEL, Mathias. Liberty in or for the market. In: SCHULZ, Günther; 
SCHMOECKEL, Mathias; HAUSMAN, William J. Regulation between legal norms and econo-
mic reality. Tübingen: Mohr Siebeck, 2014. p. 45-46.

31 Uma forma de se refinar o argumento é pensar em argumentos institucionalmente válidos 
do ponto de vista do direito regulatório diretamente aplicável à instituição da qual a aludida 
autoridade regulatória faz parte. 
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quem? As perguntas naturalmente podem se multiplicar e obrigar 

o leitor a buscar uma multiplicidade de respostas distintas. Intuiti-

vamente, porém, a noção de risco revela algo: a possibilidade de 

algo acontecer ou não acontecer. Na verdade, uma prognose eco-

nômica pode ou não se verificar na prática. Tal constatação serve 

para fundamentar a razão pela qual se considera a citação genérica 

de prognoses como um problema. A autoridade regulatória pode 

simplesmente citar algo que jamais irá ocorrer na prática. 

Por outro lado, o conceito de risco também se relaciona com o 

segundo problema apontado na introdução, no caso, a dúvida per-

sistente quanto à posição do argumento econômico relativamente 

ao argumento jurídico. Risco e Incerteza são absorvidos de modo 

distinto pelo Direito: 

O sistema jurídico, complementarmente, “absorve” 

a incerteza por meio de uma estratégia que consis-

te – para usar a expressão de Niklas Luhmann – na 

“vinculação do tempo futuro” (Zeitbindung) por meio 

da criação de normas jurídicas que assumem, inclu-

sive diante das prescrições de objetivos, a estrutura 

de programas condicionais do tipo: “dada a con-

dição x, deve ser a conseqüência y”. Dessa forma, 

reduz-se o futuro àquilo que o aplicador do direito 

se representa, no presente, como futuro, em suma: 

a algo passível de controle intersubjetivo por meio 

da constatação, no presente, das condições especi-

ficadas juridicamente.32

Ou seja, o raciocínio judicial é, em regra, retrospectivo.33 Ao vin-

cular o tempo futuro (Zeitbindung) o argumento jurídico parece, 

ainda que em uma leitura superficial, incompatível com as noções 

de risco e incerteza oriundas do campo econômico, uma vez que 

32 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, in-
certeza e estado de direito. Revista de Direito Administrativo, v. 243, 79-112, 2006. 

33 LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. Ziele und Autorität: Zu den Grenzen teleologischen Rechts-
denkens. Baden-Baden, Nomos, v. 1. p. 249-250, 2014. Tradução livre de: “Ein vorausblickendes 
Entscheidungsverfahren zu stabilisieren hängt in der Tat wesentlich von der Inkorporation 
von Entscheidungsmethoden anderer Wissenschaftsbereiche ab, da das Recht grundsätzli-
ch rückblickend ist und sich hieran auch die Rechtsmethodologie orientiert”.
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estas se relacionam com análises prospectivas. De todo modo, bus-

ca-se compatibilizar o papel do direito no âmbito da regulação, uma 

vez que essa possui uma evidente interação com análises prospec-

tivas oriundas da economia. E como será visto, o papel que o direito 

pode assumir parece diretamente relacionado com as noções de 

risco e incerteza. 

Uma primeira constatação importante é que ao se analisar textos 

relacionados ao tema, o leitor se depara com sobreposições entre 

os termos risco e incerteza.34 No sentido dado por Frank Knight, a 

teoria da incerteza parte do pressuposto de que os agentes econô-

micos não sabem o exato estado futuro de uma série de variáveis 

econômicas relevantes, mas apenas uma distribuição de probabili-

dade objetiva ou subjetiva.35 Com base na informação existente e/

ou incompleta, o agente atua entre os dois extremos,36 em um con-

tinuum de produção de conhecimento gradual com o objetivo de 

encontrar resultados numericamente expressáveis   sobre a ocorrên-

cia de questões futuras.37 Nesse sentido, risco e incerteza diferem 

apenas gradualmente: no caso do risco, a probabilidade é objetiva, 

enquanto no caso da incerteza a probabilidade é subjetiva.38

Em outras palavras, o conceito de risco se refere a situações em 

que as consequências de eventual curso de ação e suas probabili-

dades podem ser identificadas. O conceito de incerteza refere-se 

34 Robert Baldwin e Martin Cave falam em risco objetivo e subjetivo, enquanto Manfred Tiet-
zel fala em risco objetivo (risiko) e incerteza (unsicherheit) subjetiva. Ambos, no entanto, 
parecem estar se referindo à mesma ideia. Comparar: BALDWIN, Robert; CAVE, Martin. Un-
derstanding regulation: theory, strategy, and practice. Oxford University Press, 1999. p. 139; 
e TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie und Unwissen: Überlegungen zur Wirtschaftstheorie 
jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 14. Outra utilização do 
termo incerteza como gênero que se sobrepõe ao risco pode ser encontrada em: ARGUE-
LHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, incerteza 
e estado de direito. Revista de Direito Administrativo, v. 243, 79-112, 2006. Vide o seguinte 
trecho da página 105: “No sistema econômico, tais incertezas decorrem, em grande medida, 
do dinamismo próprio a uma moderna economia de mercado, na qual estruturas produtivas 
se encontram em um permanente processo de revolução acionado endogenamente”. 

35 KNIGHT, Frank H. Risk, uncertainty, and profit. Boston, Mass.: Houghton Mifflin Co., 1933. p. 72.

36 Another important question is “probability of what?” (PECZENIK, Aleksander. On law and re-
ason. Dordrecht, Holland: Kluwer, 1989. p. 26). 

37 TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie und Unwissen: Überlegungen zur Wirtschaftstheorie 
jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 14.

38 A diferença entre probabilidades objetivas e subjetivas estaria na forma de distribuição vis-
-à-vis interpretação dos resultados diante de possibilidades conhecidas. Vide: KNIGHT, Frank 
H. Risk, uncertainty, and profit. Boston, Mass.: Houghton Mifflin Co., 1933. p. 233.
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a situações em que as consequências de um curso de ação podem 

ser identificadas, porém sem qualquer atribuição precisa de pro-

babilidades de sua ocorrência. Por fim, o conceito de ignorância se 

refere a situações em que não só as probabilidades como a própria 

natureza das consequências de um curso de ação não são conheci-

das e não podem ser identificadas pelo agente ou terceiros.

De todo modo, o trabalho vai se referir ao conceito de risco 

como conceito que engloba riscos objetivos e a incerteza como 

conceito que engloba riscos subjetivos, no sentido dado por Ro-

bert Baldwin e Martin Cave.39 Sentido semelhante é referido por 

Thomas Richter, ao tratar da redução de riscos para investidores 

estrangeiros na seara econômica (Risikoreduzierung für internatio-

nale Investoren).40 Apesar da opção destacada, o trabalho não se 

preocupa com eventuais sobreposições,41 ainda mais se conside-

rando que situações de risco podem se tornar (em termos práticos) 

casos de incerteza em razão dos custos envolvidos nos cálculos e 

informações pertinentes. Assim, ao se referir a risco, o trabalho não 

exclui necessariamente situações de incerteza, e vice-versa.

II. Do tratamento dado pelos economistas 

Parece existir certo consenso42 que os economistas em geral, 

com base na metodologia da Escola de Chicago, deram muito mais 

ênfase à verdade analítica e lógica, quando da construção de seus 

modelos, do que à verdade empírica das premissas desses modelos.43 

39 BALDWIN, Robert; CAVE, Martin. Understanding regulation: theory, strategy, and practice. 
Oxford University Press, 1999. p. 139: A related distintcion lies between ‘objective’ and ‘subjec-
tive’ risks. The former seen as scientifically assessable by experts and probabilistic, the latter 
as non-expert perceptions by the lay public. 

40 RICHTER, Thomas. Jahresabschlussprüfung und Prüfungsanforderungen in der Europäischen 
Union. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. Deutsches, Europäisches und Vergleichen-
des Wirtschaftsrecht. 29, 2003. p. 139. 

41 Outro exemplo de uma sobreposição entre os conceitos de risco e incerteza, vide: LUHMANN, 
Niklas. Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität. 4. Auflage. Stuttgart: 
Lucius & Lucius, 2009 (Nachdrucke). p. 93.

42 PHELPS, Edmund. S. Seven schools of macroeconomic thought. Oxford University Press, 2015. 
p. 12. “The theoretical and empirical adequacy of these defences remained under dispute in the 
ensuing years.” Também: BAILY, Martin Neil. Stabilization policy and private economic behavior. 
Brookings Papers on Economic Activity, n. 1, p. 11-50, 1978. FISCHER, Stanley; COOPER, Philip J. 
Stabilization policy and lags. Journal of Political Economy, v. 81, n. 4, p. 847-877, Jul.-Aug 1973.

43 TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie und Unwissen: Überlegungen zur Wirtschaftstheorie 
jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 8.
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A teoria econômica explica e prevê o comportamento dos 

agentes econômicos, com base em certas suposições44 sobre o 

conhecimento no qual esses atores baseiam suas ações. A identifi-

cação das características-chave dos sistemas econômicos permite 

que um número limitado de “tipos ideais” coerentes e distintos de 

organização econômica sejam conceituados, porém não deixam 

de ser, ainda que parcialmente, suposições, uma vez que a exten-

são em que esses conceitos se estabelecem em qualquer economia 

particular permanece limitada. Ocorre que tais suposições são im-

portantes para manter a coerência interna dos modelos econômicos, 

sem, no entanto, aprofundar-se sobre a própria validade empírica 

de eventual aplicação prática.45 

Ao se aprofundar a investigação a respeito da relação entre 

premissas clássicas, como informação completa, riscos/incerteza e 

a formação de expectativas econômicas, identifica-se a existência 

de dois pontos extremos: a suposição de total ignorância, por um 

lado, e a suposição de informações completas, por outro.

O extremo da ignorância completa parece refutável empirica-

mente por implicar em uma conclusão implausível: qualquer ação 

não acidental direcionada à alguma finalidade seria aleatória: tal 

fato “estaria em completa contradição com a experiência e tor-

naria a existência da economia tão impossível quanto a da teoria 

econômica, que, como toda ciência, deve pressupor um mínimo de 

persistência no mundo”.46

No mesmo sentido, o extremo das informações completas en-

contra resistência na noção de que passado, presente e futuro não 

são conhecidos por nenhuma instituição em todos os seus detalhes. 

Ou seja, parece importante pontuar que os agentes econômicos não 

sabem com certeza a ocorrência de determinadas consequências 

44 Melhor exemplo é a ideia de racionalidade absoluta dos agentes econômicos.

45 Vide: WHITLEY, Richard. Divergent capitalisms: the social structuring and change of business 
systems. Oxford University Press, 2000. p. 24. “First, while the identification of the key cha-
racteristics of economic systems enables a limited number of coherent and distinctive ‘ideal 
types’ of economic organization to be conceptualized, the extent to which these become es-
tablisched in any particular economy remains limited.” 

46 TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie und Unwissen: Überlegungen zur Wirtschaftstheorie 
jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 11.
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de suas ações.47 Qualquer tipo de planejamento econômico não 

pode ser visto como algo trivial, uma vez que a informação neces-

sária talvez seja incerta, indisponível na completude exigida e/ou 

sua coleta, armazenamento e processamento podem ser extrema-

mente onerosos. 

Diante dos extremos acima, parece importante analisar como 

os agentes econômicos se adaptam à incerteza e como a incerteza 

pode ser superada ou reduzida por meio de processos de informa-

ção.48 Uma forma de lidar com a obtenção de informações, quando 

da tomada de decisões econômicas, decorre da chamada “teoria 

neoclássica da informação ótima”49 que considera o status da in-

formação disponível aos agentes como uma variável que pode ser 

adquirida ou produzida se os custos correspondentes forem aceitos 

pelo agente. George Stigler levanta a hipótese de que informações 

somente serão produzidas no ponto ótimo de correspondência en-

tre os custos marginais e a receita.50 

Com base na referida teoria neoclássica da informação ótima, os 

modelos econômicos migraram para modelos não determinísticos, a 

exemplo do modelo estocástico. Modelos estocásticos são modelos 

matemáticos que não oferecem soluções únicas, mas apresentam 

uma distribuição de soluções que se relacionam de forma estatís-

tica, segundo uma determinada distribuição de probabilidades.51

No entanto, tais modelos desenvolvidos com base em modelos 

estocásticos não são isentos de críticas, uma vez que a teoria ne-

oclássica “inadmissivelmente trata os elementos dos conjuntos de 

47 Existe de qualquer forma uma ambiguidade na ideia de “causa e efeito”, conforme PECZE-
NIK, Aleksander. On law and reason. Dordrecht, Netherlands: Kluwer, 1989. p. 23. “The word 
‘to cause’ is ambiguous, that is, it has two meanings, (1) to do something that is a necessary 
condition for the result, and (2) to do something that is a sufficient condition for the result, 
regardless whether it also is a necessary condition for it.” 

48 TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie und Unwissen: Überlegungen zur Wirtschaftstheorie 
jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 13.

49 Die neoklassiche Theorie optimaler Information, vide: TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie 
und Unwissen: Überlegungen zur Wirtschaftstheorie jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tü-
bingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 14.

50 STIGLER, George. The economics of information. Journal of Political Economy, v. 69, n. 3, p. 
213-225, p. 216, Jun. 1961.

51 TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie und Unwissen: Überlegungen zur Wirtschaftstheorie 
jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 18.
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informações como homogêneos uns com os outros”52 fato que leva 

ao entendimento heurístico de que a quantidade de informações 

poderia ser representada por uma função constante e crescente, 

no que se refere à utilização de recursos para sua produção. O pon-

to de inflexão é que “a produção de conhecimento desconhecido 

não representa uma função estável e positivamente crescente da 

quantidade de recursos utilizados, a exemplo dos recursos empre-

gados na pesquisa.”53

É com base na ideia de risco e busca por segurança que alguns 

economistas fazem menção à Funktionale Institutionalisierung54 (Ins-

titucionalização funcional), como uma forma, ainda que incompleta, 

de domesticar incertezas com a finalidade de viabilizar a vida eco-

nômica e social. De forma resumida, instituições são responsáveis 

por fixar as Spielregeln55 (regras do jogo) que não definem neces-

sariamente o resultado final do jogo, mas transmitem algum tipo de 

previsibilidade do que um jogador pode esperar. Tal previsibilidade 

relaciona-se diretamente com a ideia de confiança diante da limi-

tação que regras do jogo oferecem. Ninguém pode simplesmente 

agir da forma como bem entende, fato que geraria o caos diante 

da multiplicidade de comportamentos possíveis em face de uma 

mesma situação.56 As regras do jogo se tornam, assim, importantes 

instrumentos para viabilizar uma estabilidade relativa, não só im-

portante ao direito, como também à própria economia.57 

52 TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie und Unwissen: Überlegungen zur Wirtschaftstheorie 
jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 18. 

53 Tradução livre da seguinte passagem: “Die Produktion von unbekanntem Wissen stellt keine 
stetige, positiv steigende Funktion der eingesetzten Ressourcenmenge, beispielweise des Fors-
chungsaufwandes, dar. Dazu wäre die Vorhersagbarkeit bisher unbekannten nomologischen 
Wissens erforderlich...” TIETZEL, Manfred. Wirtschaftstheorie und Unwissen: Überlegungen zur 
Wirtschaftstheorie jenseits von Risiko und Unsicherheit. Tübingen: Mohr Siebeck, 1985. p. 18.

54 SUCHANEK, Andreas. Ökonomische Ethik. 2. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001. p. 23. 

55 SUCHANEK, Andreas. Ökonomische Ethik. 2. Auflage. Tübingen: Mohr Siebeck, 2001. p. 23-27.  
Vide o seguinte trecho da p. 23: “Genau dies meint funktionale Institutionalisierung: die ge-
zielte Gestaltung der Spielregeln gesellschaftlichen Zusammenlebens im Hinblick auf die 
Erreichung menschlicher Zwecke.”.

56 LUHMANN, Niklas. Vertrauen. 4. Auflage. Lucius & Lucius. Stuttgart: UTB, 2009. p. 27: “Wir 
können das Problem des Vertrauens nunmehr bestimmter fassen als Problem der riskanten 
Vorleistung. Die Welt is unkontrollierbarer Komplexität auseinandergezogen, so daß andere 
Menschen zu jedem beliebigen Zeitpunkt sehr verschiedene Handlungen frei wählen können.”.

57 A estabilidade relativa do conceito de autonomia privada, por exemplo, é essencial para o 
funcionamento da economia. Nesse sentido: SCHUARTZ, Luis Fernando. Die Hoffnung auf 
radikale Demokratie. Fragen an die Theorie des kommunikativen Handelns. Frankfurt: Peter 
Lang, 2002. p. 410, nota de rodapé no 141.



24
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

Outra forma utilizada por economistas para lidar com decisões 

em condições de risco, decorre da chamada “Utilidade de média-

-variância”.58 Trata-se de um exemplo de como lidar com risco 

por meio da descrição de distribuições de probabilidades. Alter-

nativamente ao curso de ação baseado em toda a distribuição de 

probabilidades em cada resultado possível, “pressupomos que as 

preferências podem ser descritas por apenas algumas estatísticas 

pertencentes à distribuição probabilística”. 59 A ideia aqui é se esta-

belecer dois parâmetros principais: (i) a média de uma distribuição 

de probabilidades que mede o seu valor médio (valor em torno do 

qual a distribuição está centrada; (ii) a variância de uma distribuição 

que mede a dispersão da distribuição, no caso, como a distribuição 

pode se dispersar ao redor da média:

Probabilidade Probabilidade

Retorno0

A

Retorno0

B

O gráfico A60 representa uma distribuição de probabilidade que 

possui uma média positiva, enquanto o gráfico B representa uma 

média negativa. “A distribuição é mais “dispersa” no painel A do que 

no painel B, o que significa que sua variância é maior.” 61 Os parâ-

metros representados acima não são excludentes. Pode-se pensar, 

por exemplo, em um investidor que diversifica seu risco.

58 VARIAN, Hal R. Microeconomia – Uma abordagem moderna. Tradução da 9a edição. Regina 
Célia Simille de Macedo. Campus Elsevier, 2016. p. 233. 

59 VARIAN, Hal R. Microeconomia – Uma abordagem moderna. Tradução da 9a edição. Regina 
Célia Simille de Macedo. Campus Elsevier, 2016. p. 233. 

60 VARIAN, Hal R. Microeconomia – Uma abordagem moderna. Tradução da 9a edição. Regina 
Célia Simille de Macedo. Campus Elsevier, 2016. p. 235.

61 VARIAN, Hal R. Microeconomia – Uma abordagem moderna. Tradução da 9a edição. Regina 
Célia Simille de Macedo. Campus Elsevier, 2016. p. 235. 
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A descrição efetuada acima comprova que a utilização gené-

rica de argumentos econômicos como argumentos de autoridade 

pode ser problemática, principalmente quando efetuada por juristas 

que não detêm conhecimento epistemológico específico. O obje-

tivo da análise é alertar o jurista de que os economistas divergem 

entre si, com a consequência imediata de que menções genéricas 

a prognoses econômicas não dizem muita coisa.

De todo modo, conforme indicado na introdução, parece exis-

tir um papel ao direito que decorre de tudo o que foi visto até aqui, 

qual seja o de delimitar normativamente o que pode ser considera-

do como um argumento aceitável, quando da tomada de decisão na 

seara da regulação. É o que será aprofundado na próxima secção. 

III.   Soluções prévias, preexistência de relações de 
prioridade e ônus de argumentação 

Com a finalidade de aprofundar discussões relacionadas ao pa-

pel do direito regulatório e das autoridades responsáveis por sua 

aplicação, cabe retomar os dois problemas apontados na introdu-

ção do trabalho. 

Por que a citação genérica de prognoses econômicas e méto-

dos quantitativos extrajurídicos é um problema? A resposta pode 

ser traduzida na noção de que todo e qualquer fato (p. ex.: eficiência 

econômica de uma regulação) não é simplesmente dado ao juris-

ta (autoridade regulatória). Os fatos são construídos por meio de 

indícios levados à autoridade regulatória. Nesse sentido, deve ser 

destacado que, em alguns casos, fatos são “carentes de uma descri-

ção que é linguisticamente mediada e, nesse sentido, inevitavelmente 

afetada, em parte ao menos”62 pela visão de mundo da autoridade 

regulatória responsável pela aplicação do direito ao caso concreto.

Tal constatação leva naturalmente ao segundo problema apon-

tado, no caso a existência da dúvida persistente quanto à posição 

do argumento econômico relativamente ao argumento jurídico. 

62 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim, SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, in-
certeza e estado de direito. Revista de Direito Administrativo, v. 243, 79-112, p. 97, 2006.
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Partindo-se da noção heurística de que o argumento jurídico é 

composto por normas, conclui-se que as normas jurídicas “não es-

tão simplesmente aí, à espera de fatos para posterior subsunção, 

mas são – incompletamente – identificadas e têm o seu sentido con-

cretizado juntamente com o sentido dos fatos” 63 apresentados à 

autoridade regulatória. 

Com base em tal premissa, percebe-se que os fatos econômi-

cos por si sós, não são suficientes para sua caracterização como 

argumentos jurídicos. O problema se intensifica uma vez que tais 

argumentos exógenos ao direito podem servir como disfarce para 

uma postura arbitrária ou simplesmente preguiçosa (genérica, sem 

comprovação empírica) do aplicador do direito regulatório. Fatos 

(argumentos) econômicos serviriam como “soluções prévias”64 que 

sugerem a existência de uma postura inerte por parte de determi-

nadas autoridades responsáveis por aplicar o direito regulatório. 

Da mesma forma que um economista não vai se valer exclusiva-

mente de uma decisão do STF para fundamentar uma regulação 

econômica, o jurista não pode se valer exclusivamente de um fato 

econômico para aplicar de forma “chapada”65 um dispositivo legal. 

Por outro lado, se tais soluções prévias fossem soluções prévias 

jurídicas (metodologicamente adequadas) e não somente eco-

nômicas, o direito regulatório cumpriria o seu papel de filtragem, 

conforme destacado acima. Tais soluções prévias contribuiriam 

para a “preexistência de relações de prioridade” que seriam res-

ponsáveis por auxiliar o “tomador de decisão, na medida em que 

elas criam uma determinada expectativa de solução independen-

temente das variáveis incertas.” 66

63 ARGUELHES, Diego Werneck, FALCÃO, Joaquim, SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, in-
certeza e estado de direito. Revista de Direito Administrativo, v. 243, p. 79-112, p. 97, 2006.

64 LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. Ônus de argumentação, relações de prioridade e decisão 
jurídica: mecanismos de controle e de redução da incerteza na subidealidade do sistema ju-
rídico. 2012. 208f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, 2012. p. 134.

65 NEVES, Iêdo Batista. Vocabulário enciclopédico de tecnologia jurídica e de brocardos latinos. 
Editora Forense, 1997. v. I. A-E, p. 463.

66 LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. Ônus de argumentação, relações de prioridade e decisão 
jurídica: mecanismos de controle e de redução da incerteza na subidealidade do sistema ju-
rídico. 2012. 208f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, 2012. p. 134.
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Tal constatação possui relação direta com os conceitos de risco 

e incerteza discutidos no primeiro item do trabalho. Considerando 

a existência de custos de informação, e ainda, casos de indispo-

nibilidade informacional e/ou incapacidade de processamento de 

informações, percebe-se o valor, ainda que heurístico, da adoção de 

soluções preexistentes por parte da autoridade regulatória. A impor-

tância da delimitação dos argumentos e da vinculação ao ônus de 

argumentação está intimamente relacionada à natureza subótima do 

ambiente no qual as decisões regulatórias são tomadas e justificadas.

A preexistência de relações de prioridade exige a prioridade 

de certas fontes decisórias, o que gera ônus argumentativo para 

a aplicação de argumentos não prioritários. Os limites de justifica-

tiva revelam-se importantes elementos estruturais para promover 

níveis desejáveis   de certeza legal e a moderação racional de reivin-

dicações de correção quando modelos de tomada de decisão que 

usam certos dados de tomada de decisão exógenos ao direito, a 

exemplo de fatos/dados econômicos.67

Identifica-se assim um fardo bidimensional para a operacionali-

zação do que foi dito até agora no âmbito do direito regulatório: por 

um lado, há um ônus forense de justificação que deve ser assumi-

do pela autoridade regulatória, uma vez que todo comportamento 

estatal interventivo no âmbito da regulação deve ser justificado. 

Por outro lado, há um peso dogmático, pois a dogmática do direi-

to regulatório deve cuidar de toda a constelação de argumentos 

utilizados no âmbito regulatório, com a finalidade de identificar, 

discutir e até classificar argumentos válidos e inválidos nos termos 

propostos por esse trabalho.68 

Soluções preexistentes e relações de prioridade dependem di-

retamente da delimitação argumentativa mencionada, uma vez que 

a manutenção ou o afastamento de qualquer relação de prioridade 

vincula-se ao ônus argumentativo do agente. Assim, a delimitação 

67 LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. Ziele und Autorität: Zu den Grenzen teleologischen Rechts-
denkens. Baden-Baden: Nomos, v. 1, p. 345, 2014.

68 Para construção semelhante na seara de direitos negativos de defesa (que em algum grau 
se aplicam diretamente ao agente econômico diante da regulação estatal), vide: POSCHER, 
Ralf. Grundrechte als Abwehrrechte. Reflexive Regelung rechtlich geordneter Freiheit. Tübin-
gen: Mohr Siebeck, 2003. Jus Publicum 98. p. 163.
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do que se entende por um argumento válido acaba por moldar o 

que se entende por ônus de argumentação. Relações de priorida-

de só conseguem desempenhar seu papel “quando se vincula a 

elas ônus de argumentação, uma vez que estes estatuem deveres 

específicos de fundamentação para aqueles que questionam ou 

pretendem manter uma relação de prioridade”. 69

Invariavelmente, trata-se de um delimitador normativo, uma 

vez que julgamentos de valor possuem relação com a definição de 

quais fatos vis-à-vis argumentos seriam relevantes para determinado 

caso concreto.70 De qualquer forma, parece existir certa coerência 

interna na utilização de soluções preexistentes, relações de priori-

dade e ônus de argumentação como forma de fixação das regras 

do jogo quando da aplicação do direito regulatório pelas autori-

dades regulatórias. O ponto aqui é evitar uma reação seletiva do 

direito regulatório aos riscos e incertezas da economia, “por meio 

de adaptações e transformações internas mais ou menos profundas, 

as quais, por sua vez, poderão desestabilizar antigas expectativas 

e funcionar como fontes regeneradoras de incerteza”.71 

É por isso que parece importante justificar o papel da autori-

dade competente como um delimitador normativo do que pode 

ser considerado como um argumento aceitável institucionalmente 

quando da tomada de decisão na seara da regulação. O caminho 

para operacionalizar o que se afirma perpassa por algumas etapas: 

(i) identificação de soluções preexistentes; (ii) identificação das 

relações de prioridade que foram utilizadas nas referidas soluções 

preexistentes; (iii) identificação da existência/inexistência de relações 

de prioridade, distintas, aplicáveis ao caso concreto; (iv) indicação 

do ônus argumentativo necessário para manter ou afastar a apli-

cabilidade de soluções preexistentes e/ou relações de prioridade 

ao referido caso concreto. Por fim, parece importante a fixação de 

69 LEAL, Fernando Angelo Ribeiro. Ônus de argumentação, relações de prioridade e decisão 
jurídica: mecanismos de controle e de redução da incerteza na subidealidade do sistema ju-
rídico. 2012. 208f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro, 2012. p. 135.

70 PECZENIK, Aleksander. On law and reason. Dordrecht: Kluver, 1989, p. 26.

71 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, in-
certeza e estado de direito. Revista de Direito Administrativo, v. 243, 79-112, p. 106, 2006.
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uma regra de parada para verificação se a parte interessada cum-

priu ou não seu ônus argumentativo, mesmo considerando o caráter 

subótimo de tal regra de parada.72 Nesse sentido:

Os procedimentos judiciais poderiam funcionar como 

mecanismos de filtragem, servindo à separação entre ar-

gumentos consistentes e inconsistentes, e entre decisões 

justificáveis e injustificáveis juridicamente. Conforme an-

tecipado, a interpretação desses procedimentos como 

mecanismos de generalização e estabilização de expec-

tativas normativas subjetivas e, a partir daí, de garantes 

da aceitabilidade racional das decisões que resultarem 

dos mesmos, requer a definição e a vigência de normas 

processuais que permitam conceber tais procedimen-

tos como espécies de mecanismos de separação e de 

filtragem de bons argumentos. 73 

Tudo o que foi dito até agora almeja viabilizar um heurístico 

modelo linear regressivo74 de aplicação do direito quando da to-

mada de decisões por autoridades regulatórias, que possui como 

consequência preservar as características intrínsecas75 do raciocínio 

jurídico do raciocínio econômico aplicado no âmbito da regulação.76 

De todo modo, a função de delimitação do que é aceitável em 

termos argumentativos, nos moldes propostos pelo trabalho é reco-

nhecida como algo importante não só para o direito, mas também 

para os economistas, para a política econômica e para a regula-

ção. Regras relacionadas ao direito de propriedade, ao direito do 

investidor, ao direito dos agentes que atuam no mercado também 

72 Sobre a necessidade de regras de parada em um sistema jurídico, vide: LEAL, Fernando An-
gelo Ribeiro. Ônus de argumentação, relações de prioridade e decisão jurídica: mecanismos 
de controle e de redução da incerteza na subidealidade do sistema jurídico. 2012. 208f. Tese 
(Doutorado) – Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2012. p. 143.

73 ARGUELHES, Diego Werneck; FALCÃO, Joaquim; SCHUARTZ, Luís Fernando. Jurisdição, in-
certeza e estado de direito. Revista de Direito Administrativo, v. 243, p. 7-112, p. 107, 2006.

74 SCHAUER, Frederick. Playing by the rules. A philosophical examination of rule-based deci-
sion-making in law and in life. Oxford: Clarendon Press, 2002. p. 85. 

75 Sobre quais seriam essas características: SCHAUER, Frederick. Thinking like a lawyer. A new in-
troduction to legal reasoning. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 2012. p. 5. 

76 Em sentido contrário, considerando que o raciocínio jurídico nada mais é do que o raciocínio 
comum aplicado aos casos jurídicos, vide: ALEXANDER, Larry; SHERWIN, Emily. Demysti-
fying legal reasoning. Cambridge University Press, 2008. p. 3. 
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dependem de relativa estabilidade como forma de viabilizar o pró-

prio funcionamento da economia.77 

Conclusão 

Esse trabalho representa o início da formalização de algumas 

ideias com a finalidade de construção de uma teoria funcional da 

decisão regulatória. Muito mais do que um esboço resumido do 

que se pretende construir, esse trabalho representa uma espécie 

de teste de premissas a partir das quais se almeja construir raciocí-

nios autorais. De todo modo, o trabalho almeja desincumbir-se de 

um desafio: aplicar ao direito regulatório, ideias inicialmente desti-

nadas a outros campos, a exemplo da teoria do direito. 

Com base no que foi desenvolvido no trabalho, ainda que de 

forma não exauriente, parece coerente o argumento de que a apli-

cação pela autoridade do direito regulatório deve funcionar como 

um delimitador normativo do que pode ser considerado como um 

argumento aceitável vis-à-vis inaceitável. O argumento parece se 

sustentar na constatação dos seguintes problemas: (i) a busca por 

eficiência econômica revela que argumentos econômicos, em re-

gra, ignoram justiça distributiva e outros fins sociais, com os quais 

o sistema jurídico costuma se preocupar; (ii) os pressupostos bá-

sicos dos modelos econômicos mostram certas idealizações que 

requerem um escrutínio crítico quando de uma análise jurídica. No 

modelo de comportamento econômico, por exemplo, pressupõe-se 

fundamentalmente que os atores envolvidos estão perfeitamente 

informados, fato que desconsidera uma série de limitações aven-

tadas acima; e (iii) precisão/imprecisão das afirmações que podem 

ser feitas usando os padrões emprestados da economia. 

Mesmo que simplificações excessivamente precipitadas sejam 

evitadas e, em particular, os argumentos jurídicos sejam incluídos 

quando da decisão, as deduções do modelo econômico comporta-

mental permanecem com o risco de serem abstratas e vagas.78 

77 SCHUARTZ, Luis Fernando. Die Hoffnung auf radikale Demokratie. Fragen an die Theorie des 
kommunikativen Handelns. Frankfurt: Peter Lang, 2002. p. 411. 

78 GRIGOLEIT, Hans Christoph. Anforderungen des Privatrechts an die Rechtstheorie. (s. 51/78). 
In: JESTAEDT, Matthias. LEIPSUS, Oliver. Rechtswissenschaftstheorie. Tübingen: Mohr Siebe-
ck, 2008. p. 65. 
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A utilização dos conceitos de solução preexistente, relações 

de prioridade e ônus de argumentação parecem aplicáveis ao di-

reito regulatório, mesmo se reconhecendo a necessidade de maior 

aprofundamento dos pontos levantados. 

Por fim, a operacionalização de tudo que foi visto até aqui de-

pende naturalmente da operacionalização conceitual do que se 

entende “bom argumento”, “aceitável” e por “regras de parada”. 
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Resumo

Este trabalho investiga a utilização, pelo Supremo Tribunal Fe-

deral, do argumento das “capacidades institucionais”, conforme 

apresentado no artigo Interpretation and institutions, de Adrian 

Vermeule e Cass Sunstein. Seu objetivo é averiguar a contribuição 

do argumento das “capacidades institucionais” no aprimoramento 

da teoria de deferência no Brasil. Para tanto, após a apresentação  

da estrutura central do argumento, adiantam-se algumas das prin-

cipais críticas à possibilidade de utilização prática do referido 

argumento, para, ao final, concluir, a partir de uma análise empí-

rica, que as referências à obra e ao argumento das “capacidades 

institucionais” na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não 

trouxe maiores inovações na construção de uma atitude deferente 

pelo Poder Judiciário na atividade de controle. Em verdade, con-

clui-se pela utilização redundante da ideia, como forma de reforçar 

outros argumentos, como, por exemplo, o da separação de poderes.

Palavras-chave: Capacidades Institucionais; Controle da Administra-

ção Pública, Deferência; Análise Empírica; Supremo Tribunal Federal.

Introdução

Desde que o art. 16 da Declaração (Universal) Francesa dos 

Direitos do Homem de 1789 declarou que não teria Constituição o 
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país no qual a separação dos poderes não estivesse assegurada, 

a história do constitucionalismo e da clássica teoria da separa-

ção de poderes, consagrada na obra de Montesquieu,81 passou a 

ser una. Um só conceito, praticamente. A existência dos pode-

res Legislativo, Executivo e Judiciário tornou-se uma imposição, 

um pressuposto. Enfim, um dogma para se declarar (ou não) a 

existência de uma Constituição. A declaração de direitos e a se-

paração de poderes passaram a fornecer o próprio o conceito 

de Constituição.

Como todo dogma, no entanto, a obra de Montesquieu acabou 

por receber as devidas críticas ao longo da história constitucional 

ocidental. Um interessante exemplo é a crítica apresentada por 

Karl Loewenstein, há mais de 60 (sessenta) anos, que, ao se referir 

à separação de poderes como “uma velha teoria”,82 apontava que 

o núcleo central da proposição de Montesquieu deveria ser com-

preendido como uma verdadeira estrutura de divisão de trabalho. 

Uma divisão de tarefas; de funções e não propriamente dos pode-

res do Estado, demonstrando que aquelas funções poderiam estar 

espalhadas entre os diversos órgãos estatais, sem abraçar, portan-

to, uma ideia de poderes com funções exclusivas. Para Loewenstein, 

na medida em que o Estado precisa realizar determinadas funções, 

melhor para os cidadãos que estas estejam atribuídas a diferentes 

órgãos estatais, de modo que o arranjo institucional permita ao Es-

tado melhor desenvolver suas tarefas.

Portanto, seja na versão clássica francesa, seja nas críticas 

posteriores, ao direito constitucional (e administrativo por conse-

quência) sempre foi importante buscar entender quem é (ou deve 

ser) o responsável por determinada função, por determinada ta-

refa e pela consequente palavra final sobre esta. Neste sentido, o 

arranjo institucional dos órgãos estatais, a começar pela definição 

contida na Constituição, passou a ser objeto de estudo necessário 

para oferecer uma resposta àquela pergunta.

81 MONTESQUIEU, Charles de Secondat. Do espírito das leis. Tradução de Roberto Leal Ferrei-
ra. São Paulo: Martin Claret, 2010. 

82 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la constitución. Barcelona: Ariel Derecho, 1965. 
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A atividade de controle judicial dos atos dos demais poderes, 

no entanto, sempre trouxe complexidade para a ideia de que cada 

órgão desempenha um papel e que estes estão claramente defini-

dos nas normas pertinentes. Desde Marbury v. Madison,83 discute-se 

a legitimidade do controle das ações de um poder pelo outro, espe-

cialmente na medida em que o controle aparece menos como um 

“dado” e mais como um “constructo”. Diante de uma competência 

que não constava claramente do texto constitucional, em que me-

dida as decisões judiciais poderiam rever as decisões dos demais 

órgãos? Em que hipóteses? Em que extensão? Com que legitimidade?

Essas perguntas, que inicialmente se centravam na discussão do 

controle de constitucionalidade, acabaram também por se fazerem 

presentes na ideia do controle ordinário dos atos da administração 

pública. A busca de standards para se definir os limites da revisão 

judicial sempre ocupou um papel importante nos debates doutri-

nários no campo do direito administrativo. No Brasil, aliás, desde 

a criação do modelo de agências reguladoras na década de 1990, 

essas questões ganharam particular fôlego no campo acadêmico. 

O problema da deferência passou a ser objeto de detida análise, 

influenciando, naturalmente, toda a discussão a respeito da teoria 

da interpretação. Os rótulos de juízes “formalistas” ou “progressis-

tas”, por exemplo, passaram a ser distribuídos, na esteira do que já 

acontecia nos Estados Unidos, para aqueles que adotassem deter-

minada atitude interpretativa que permitia um leque de maior ou 

menor deferência em relação à competência originalmente atribuí-

da pela legislação para determinado órgão estatal.

Mas o debate sobre o tema da deferência não se esgotou no 

mapeamento das competências atribuídas aos órgãos estatais, 

sendo certo que diversos autores também passaram a apontar 

os desafios práticos para a definição das fronteiras da deferên-

cia diante de uma postura teórica idealizada acerca da atuação 

de referidos órgãos. O presente estudo procura dialogar com um 

desses trabalhos, qual seja, o já clássico Interpretation and insti-

tutions, de Cass Sunstein e Adrian Vermeule, mapeando, dentro 

83 5 US 137 (1803).
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do espectro de decisões do Supremo Tribunal Federal84 que fa-

zem referência ao conceito de capacidade institucional, expresso 

em tal empreendimento teórico.

A ideia central deste estudo é mapear a operacionalização do 

citado instrumento doutrinário na práxis do STF, uma vez que o con-

ceito pode funcionar como um importante referencial doutrinário 

para auxiliar na delimitação das fronteiras do controle e da defe-

rência no Brasil. Assim, pretende-se colocar o foco na relação entre 

intenção e gesto. Entre a proposta dos autores e a forma como o 

Tribunal Constitucional efetivamente a utiliza.

Para tanto, procuramos estruturar este estudo em dois mo-

mentos. Um teórico e outro de análise empírica. No primeiro, 

procuraremos fazer uma breve colocação do problema da de-

ferência e explorar as ideias de Sunstein e Vermeule, bem como 

apresentar algumas das críticas mais importantes que estas rece-

beram, no nosso sentir, no Brasil. Esta definição é importante para 

captar a essência do conceito e já intuir os seus problemas práti-

cos ao buscar sua aplicação no mundo real.

Na segunda parte, nossa pretensão é, como adiante será mais 

bem detalhado, mergulhar no conjunto de 31 (trinta e uma) decisões 

colegiadas do STF que apresentaram explicitamente o argumento 

da “capacidade institucional” utilizado pelos referidos professores, 

de modo a buscar avaliar os resultados da tentativa de utilização 

da teoria em casos concretos.

I.  As virtudes passivas do poder judiciário: quando 
menos é mais?

Já se tornou praticamente um mantra entre os administra-

tivistas brasileiros a ideia de que “ao Poder Judiciário é vedado 

apreciar, no exercício do controle jurisdicional, o mérito do ato ad-

ministrativo, cabendo-lhe examiná-los, tão somente, sob o prisma 

da legalidade”.85 Ainda que haja razões para desconfiar se essas pa-

84 De agora em diante, STF, Corte ou Tribunal Constitucional. 

85 FAGUNDES, M. Seabra. O controle dos atos administrativos pelo poder judiciário. 8. ed. Atua-
lizada por Gustavo Binenbojm. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 179.
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lavras ainda ecoam com a mesma força de outrora, sobretudo após 

o processo de constitucionalização do direito administrativo,86 que 

vem pouco a pouco diluindo as fronteiras do controle,87 é seguro 

afirmar que a jurisprudência e a literatura nacional sugerem que 

essa postura de deferência sempre esteve, em alguma medida, as-

sociada à ideia convencional de separação dos poderes.88 Mas será 

que a deferência é só isso?

Antes de responder a essa pergunta, no entanto, é importante 

dar um passo atrás e definir o conceito de deferência que será ope-

racionalizado no presente trabalho. Para os propósitos do presente 

estudo, valemo-nos do conceito de Aileen Kavanagh, que trata a 

deferência como o “ato de conferir uma dimensão de peso à de-

cisão de uma outra pessoa, mesmo que essa decisão não coincida 

com a sua própria avaliação, ou, então, não exista certeza a respei-

to de qual seja a decisão certa a ser adotada”.89 Estabelecido esse 

conceito, já é possível avançar.

No Brasil, o estudo da deferência ainda está em seu estágio 

inicial,90 de tal maneira que não seria um absurdo afirmar que a sua 

aplicação prática ocorre mais na base do instinto do que da dog-

mática jurídica. Ao analisar a jurisprudência do STF, por exemplo, 

é plausível identificar que a aplicação convencional da deferência 

ocorre ainda de forma não sistematizada, com pouco ou nenhum 

compromisso metodológico e sob diversas roupagens, por vezes 

para impedir o avanço do controle judicial sobre o mérito do ato 

86 Para uma leitura a respeito do processo de constitucionalização do direito administrativo no 
Brasil, vide: BAPTISTA, Patrícia. Transformações do direito administrativo. Rio de Janeiro: Re-
novar, 2003.

87 Sobre a evolução do controle judicial da Administração Pública no Brasil, vide JORDÃO, Edu-
ardo. Passado, presente e futuro: ensaio sobre a história do controle judicial da administração 
no Brasil. In: WALD, Arnoldo; JUSTEN FILHO, Marçal; GUIMARÃES PEREIRA, César Augus-
to (Orgs.). O direito administrativo na atualidade: estudos em homenagem ao centenário de 
Hely Lopes Meirelles (1917-2017). 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. v. 1, p. 350-362.

88 Até mesmo porque, como já dizia Bilac Pinto, todas as questões do direito público conduzem, 
cedo ou tarde, à separação dos poderes. (BILAC PINTO, Olavo. Estudos de direito público. 
Rio de Janeiro: Forense, 1953. p. 236.)

89 KAVANAGH, Aileen. Deference or defiance? the limits of the judicial role in constitutional adju-
dication. In: HUSCROFT, Grant (Coord.). Expounding the constitution: essays in constitutional 
theory. New York: Cambridge University Press, 2008. p. 184-215, p. 185.

90 Para um estudo sério a respeito do tema, com enfoque, todavia, no direito comparado, vide: 
JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016.



39
O argumento das capacidades institucionais na atividade de controle: um conceito, 

algumas críticas e um olhar empírico na sua aplicação pelo Supremo Tribunal Federal

administrativo,91 outras para inibir a apreciação de atos de orga-

nização interna de outros órgãos,92 assim como para diminuir a 

intensidade do controle sobre os pressupostos de urgência e re-

levância das medidas provisórias,93 ainda que esses exemplos não 

sejam exaustivos. Em resumo, não há um fio condutor que orien-

te e ofereça uma coesão à atuação da Corte sobre o tema, em que 

pesem os esforços de tentar delinear os espaços de livre confor-

mação dos poderes Executivo e Legislativo.

Nada obstante este ambiente de ausência de sinalização clara a 

respeito do conceito, das justificativas e da aplicabilidade da deferên-

cia, uma das novidades que vêm se apresentando na jurisprudência 

do STF diz respeito ao emprego de argumentos institucionais, não 

necessariamente associados à concepção tradicional de separação 

dos poderes, para justificar a modulação da intensidade do contro-

le exercido sobre as decisões tomadas por outros órgãos. A rigor, 

portanto, em resposta à pergunta acima realizada, já é possível con-

cluir que a utilidade da deferência para o Direito não se resume a 

um rótulo para a preservação dos papéis substantivos reservados 

a cada Poder na Constituição. E é bom que seja assim.

De fato, uma abordagem institucional para a autocontenção 

judicial, especialmente em face da administração pública, não se 

preocupa apenas com a alocação prima facie das competências 

constitucionais. Ela vai além disso. Um elevado grau de importân-

cia é conferido ao pedigree democrático de quem está tomando a 

decisão, à falibilidade judicial, à incerteza, à expertise do tomador 

91 No Agravo Regimental na Suspensão de Segurança 5.317, por exemplo, o plenário do STF 
afirmou ser “defeso ao Poder Judiciário imiscuir-se em função de banca examinadora para 
reexaminar conteúdo de questões e critérios de avaliação, salvo em hipótese de ilegalidade 
ou inconstitucionalidade. A decisão de tribunal que atribui nova nota a candidato em con-
curso público configura clara invasão no mérito do ato administrativo, bem como lesão ao 
princípio da separação dos Poderes”.

92 Ilustrativa dessa linha de pensamento é a posição externada no Agravo Regimental interposto 
no Mandado de Segurança 26.062, no qual o plenário do Supremo Tribunal Federal assentou 
que “[a] interpretação e a aplicação do Regimento Interno da Câmara dos Deputados cons-
tituem matéria interna corporis, insuscetível de apreciação pelo Poder Judiciário”.

93 Nesse sentido, vide Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.101: “[...] O controle jurisdicional 
da interpretação conferida pelo Poder Executivo aos conceitos jurídicos indeterminados de 
urgência e relevância deve ser restrito às hipóteses de zona de certeza negativa da sua in-
cidência. Ausentes evidências sólidas de abuso do Poder Executivo na edição da medida 
provisória, é corolário da separação de Poderes a adoção de postura autocontida do Poder 
Judiciário, de maneira a prestigiar as escolhas discricionárias executivas e legislativas”.
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da decisão e aos efeitos sistêmicos das decisões, sobretudo as 

que se valem da técnica da ponderação.94 Em outras palavras, ar-

gumentos institucionais são sensíveis às características distintivas 

de cada instituição, de modo que a autoridade interpretativa e de-

cisória deve ser alocada, na maior medida possível, àquela apta a 

produzir os melhores resultados possíveis.

 Os observadores mais atentos à jurisprudência do STF já de-

vem ter reparado que há uma tendência crescente da utilização 

de argumentos no sentido de que “[se] impõe ao Poder Judiciário 

autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações rea-

lizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados 

de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade 

institucional para o tratamento da matéria”.95

Um exame mais detalhado desses argumentos sugere que a 

justificativa para essa postura de deferência parece estar associa-

da a uma maior aptidão do órgão controlado, em relação ao Poder 

Judiciário, para encontrar, se não a resposta ideal, a mais satisfa-

tória para a solução da controvérsia, dada a sua maior capacidade 

institucional. Assim, uma abordagem institucional levada a sério exi-

ge uma análise comparativa entre as características distintivas do 

Judiciário e a da entidade que está sendo controlada; desafio este 

que não é nada trivial, já que instituições são entidades complexas 

e seus atributos não são facilmente quantificáveis.96

E é aí que surge um novo desafio para a dogmática jurídica, 

que deverá fornecer uma estrutura conceitual, teórica e metodo-

lógica compatível com a realidade institucional brasileira para que 

94 Cf. KING, Jeff A. Institutional approaches to judicial restraint. Oxford Journal of Legal Studies, 
v. 28, n. 3. p. 409-441, p. 410, Autumn, 2008.

95 Essa foi a fundamentação empregada pela 1a Turma do STF, no bojo do Agravo Regimental 
no Mandado de Segurança 36.253/DF, para justificar a manutenção de uma deliberação do 
Conselho Nacional de Justiça que determinou a inclusão de serventias já ocupadas para a 
escolha de candidatos aprovados em concurso público.

96 Veja-se, a propósito, KOMESAR, Neil K. Imperfect alternatives: choosing institutions in law, 
economics, and public policy. Chicago/Londres: The University of Chicago Press, 1994. Para 
o autor, a escolha é sempre realizada entre alternativas imperfeitas. No entanto, essa análi-
se não deve ser levada a efeito através de intuições ou listas extensas de imperfeições. Além 
disso, seria indiferente o fato de uma instituição, no papel, parecer ser a mais adequada para 
lidar com determinada situação, já que uma outra poderá ser ainda melhor. É por essa razão 
que a análise deve ser sempre comparativa, jamais autorreferente (p. 5-6).
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a aplicação desse novo ferramental não corra o risco de parar em 

um museu de grandes novidades,97 na galeria ao lado de outras tan-

tas eternas promessas jurídicas, que, não obstante a ambição inicial 

de transformar e oxigenar a aplicação do Direito, na prática, aca-

bam cumprindo um papel meramente ornamental cuja vocação se 

reduz a ser mais um fragmento teórico na gaveta do intérprete, re-

legado a ser manejado estrategicamente apenas para demonstrar 

erudição, com pouca ou nenhuma utilidade prática para o aprimo-

ramento do Direito. No entanto, esse desafio ainda ficará em aberto, 

já que a ambição do presente estudo é muito menor, conforme já 

apresentado em sua introdução.

Seja como for, a advertência de Fernando Leal parece pertinente:98 

será que essas construções estrangeiras estão servindo de insumos 

para reflexão, ou estão sendo consumidas de forma acrítica pelo 

STF? Uma parte da pretensão do presente estudo é identificar a 

pertinência desse alerta no que tange à aplicação desses argumen-

tos institucionalistas. Contudo, para não emitir juízos baseados em 

mera impressão, faremos uma análise empírica de decisões cole-

giadas do STF. Afinal, como dizia Barbosa Moreira, muito embora 

o impressionismo tenha produzido obras-primas nas artes; no cam-

po do Direito nada produz senão chavões sem compromisso com a 

realidade.99 Assim, como não possuímos os dotes de Degas, Monet 

e companhia para pintar o quadro que queremos, a análise empírica 

é a que nos resta, e é nela que nos fiamos para afastar ou confirmar 

as nossas impressões iniciais.

De todo modo, antes de avançarmos para essa análise empiri-

camente informada, adentraremos antes na obra que aparenta ser 

97 A feliz expressão é de CAZUZA. (BRANDÃO, Arnaldo. O tempo não para. SBK Songs/CBS: 
Rio de Janeiro, 1988, LP – 5:08).

98 LEAL, Fernando. Introdução. In: LEAL, Fernando (Coord.). Constitucionalismo de realidade: 
democracia, direitos e instituições. Belo Horizonte: Fórum, 2019. p. 15-21. O autor ilustra o seu 
raciocínio da seguinte forma: “para um constitucionalismo de realidade, ademais, doutrinas 
estrangeiras não são produtos de consumo, mas insumos para reflexões sobre a realidade 
brasileira. Construções estrangeiras não são descartadas; só não são acriticamente impor-
tadas. Teorias são desenvolvidas para explicar realidades ou determinar condutas. Portanto, 
são tão boas quanto a sua capacidade de fazer essas duas coisas e devem ser adaptadas 
tanto a contra-argumentos, quanto a contra-realidades”. (p. 18-19).

99 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Reformas processuais e poderes do juiz. Revista da EMERJ, 
v. 6, n. 22, p. 58-72, p. 71, 2003.
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o marco doutrinário para essa aparente inclinação institucionalis-

ta do STF, que é o artigo Interpretation and institutions, de Adrian 

Vermeule e Cass Sunstein, no qual os autores analisam as teorias 

a respeito da intepretação do Direito sob um enfoque institucio-

nal, em que a identificação empírica das capacidades institucionais 

dos atores relevantes e dos efeitos sistêmicos desempenham um 

papel essencial na adoção de uma ou outra teoria interpretativa, 

conforme será mais bem destrinchado na sequência. Sem embar-

go, é importante anotar que essa construção teórica é apenas uma 

dentre muitas colocadas à disposição no mercado de ideias que 

enxerga o Direito, sobretudo o controle da Administração Pública, 

com as lentes institucionais.

Com efeito, a exortação para que os juízes reconheçam as suas 

limitações institucionais já era identificada na obra de Lon Fuller desde 

os anos 1950. No artigo The forms and limits of adjudication, publica-

do de forma póstuma em 1978,100 Fuller já tentava mapear as causas 

que eram inadequadas para serem resolvidas pelo Poder Judiciário 

vis-à-vis a sua estrutura institucional decisória. Uma contribuição re-

levante desse artigo é a introdução do conceito de tarefa policêntrica 

para identificar as causas que, em razão de sua natureza complexa, 

consequências imprevisíveis ou de difícil previsão e aptidão de afe-

tar diversas pessoas que não se encontram representadas no litígio, 

seriam inadequadas para a resolução mediante o processo adjudica-

tório.101 Para Fuller, deparados com uma causa policêntrica os juízes, 

invariavelmente, adotariam um dentre três cursos possíveis: (i) fa-

lhariam; (ii) ignorariam ou remodelariam completamente as regras 

processuais e procedimentais adaptando-as às peculiaridades do 

caso concreto; ou (iii) reformulariam a questão colocada para julga-

mento, de modo a acomodá-la às limitações do processo judicial.102

Em que pesem os insights vanguardistas de Fuller, foi o tra-

balho de Neil Komesar que amadureceu a ideia de competência 

100 O artigo publicado é fruto dos trabalhos realizados em 1957 no grupo de discussão de Filo-
sofia do Direito da Escola de Direito da Universidade de Harvard, em que Fuller era professor. 
(FULLER, Lon L. The forms and limits of adjudication. Harvard Law Review, v. 92, n. 2, p. 
353-409, 1978.).

101 Ibid., p. 395.

102 Ibid., p. 401.
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institucional relativa, ao apontar que o processo de tomada de de-

cisão deve ser compreendido como uma escolha entre instituições 

imperfeitas,103 ou seja, o tomador de decisão, ao querer promover 

determinado fim, deve adotar uma abordagem comparativa, de 

modo a verificar qual instituição estaria mais bem posicionada para 

adotar se não a decisão ideal, a menos imperfeita.104

Nessa mesma direção, destaca-se ainda a construção teórica 

de Jeff King. No artigo Institutional approaches to judicial restraint, 

King, partidário de uma teoria institucionalista contextual,105 propõe 

quatro standards mínimos que devem orientar uma abordagem ins-

titucional para o controle judicial: (i) policentrismo (preocupando-se 

com os efeitos que a decisão pode causar sobre terceiros que não 

foram partes no processo judicial); (ii) expertise (avaliar a capacida-

de epistêmica do judiciário para controlar a decisão, preocupando-se 

ainda com o seu impacto); (iii) flexibilidade (risco de ossificar áreas 

que precisam de um maior dinamismo) (iv) legitimidade democrática 

(preocupação com a falibilidade judicial e o desacordo moral razoá-

vel que uma decisão pode gerar no seio da sociedade).106

No Brasil, o tema da análise institucional comparativa também 

é objeto de estudo daqueles que se dedicam a conhecer a fundo 

as entranhas do controle da Administração Pública. Para Eduardo 

Jordão, por exemplo, as características institucionais exercerão in-

fluência determinante na modulação da intensidade do controle 

judicial.107 Carlos Ari Sundfeld é outro publicista que se dedicou ao 

tema. Ao criticar o ambiente de geleia geral que o Direito Público 

brasileiro experimenta, em que princípios vagos podem justificar 

qualquer decisão,108 Sundfeld defende que a intervenção judiciária, 

103 KOMESAR, Neil K. In search of a general approach to legal analysis: a comparative institutio-
nal alternative. Michigan Law Review, v. 79, n. 7, p. 1350-1392, p. 1390, June 1981.

104 Ibid., p. 1350.

105 Para Jeff King, os juízes devem ter uma maior liberdade para decidirem, caso a caso, acerca 
de suas próprias capacidades institucionais em relação às questões importantes de Direito 
Público. Essa margem de discricionariedade seria orientada pelos standards propostos (KING, 
Jeff A., op. cit. 16, p. 432-433).

106 Ibid., p. 435.

107 Cf. JORDÃO, Eduardo, op. cit. 12, p. 249-254.

108 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. 
p. 206.
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sobretudo quando fundamentada em textos normativos de extrema 

indeterminação, deve ser justificada por meio de elementos espe-

ciais de ordem institucional, sendo indispensável ainda uma análise 

profunda das alternativas existentes, de seus custos, assim como 

de seus efeitos positivos e negativos.109

Enfim, o que se quer é chamar a atenção para a existência de 

um catálogo amplo de teorias que aplicam uma abordagem institu-

cional ao controle da Administração Pública. Nada obstante, como 

parece que o STF elegeu a obra de Sunstein e Vermeule para nor-

tear a sua incursão no campo da análise institucional comparativa, 

no próximo tópico nos ocupamos de analisar descritivamente to-

das as nuances desse programa teórico específico.

II. O ótimo é inimigo do bom?

Em linhas gerais, preocupar-se com fatores institucionais sig-

nifica levar em consideração as características distintivas de cada 

instituição na elaboração de programas teóricos que busquem des-

crever estados de mundo (dimensão positiva), propor soluções 

para modificá-los (dimensão normativa), criticá-los ou compará-los.

Nessa perspectiva, tem-se observado que, não raro, teóricos do 

direito, ao formularem as suas teorias, têm demonstrado uma cer-

ta indiferença a essas considerações de natureza institucional, de 

modo que essa insensibilidade acaba se refletindo no resultado do 

empreendimento teórico levado a efeito,110 tornando a sua operacio-

nalização muito custosa e, até mesmo, proibitiva para os intérpretes 

de carne e osso. Afinal, como demonstra a economia e a psicologia 

comportamentais, os indivíduos são seres dotados de racionalida-

de limitada,111 sujeitos a diversos tipos de restrições e contingências.

109 Ibid., p. 206.

110 Esse é o diagnóstico traçado inicialmente por Adrian Vermeule e Cass Sunstein (SUNSTEIN, 
Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions. The University of Chicago Law & 
Economics, Olin Working Paper, n. 156, 2002; The University of Chicago Public Law Research 
Paper, n. 28. p. 1-55. Disponível em: https://ssrn.com/abstract=320245. Acesso em: 9 abr. 2021; 
e depois aprofundado por Adrian Vermeule (VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: 
an institutional theory of legal interpretation. Cambridge: Harvard University Press, 2006).

111 Cf. SIMON, Herbert A. A behavioral model of rational choice. The Quarterly Journal of Economics, 
v. 69, n. 1, p. 99-118, 1955.

https://ssrn.com/abstract=320245
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É com esse enfoque que Adrian Vermeule, ao analisar alguns 

trabalhos canônicos sobre a Teoria Interpretativa do Direito, iden-

tificou três tipos de cegueira institucional que costumam estar 

presentes nesses esforços teóricos, classificando-os da seguinte 

forma:112 (i) abstração filosófica excessiva (out-and-out philosophi-

zing); (ii) institucionalismo estereotipado (stylized institutionalism); 

e (iii) institucionalismo assimétrico (asymmetrical institutionalism).

Na primeira categoria — abstração filosófica excessiva – sobres-

sai a tentativa de extrair justificativas metodológicas interpretativas 

de premissas conceituais extremamente vagas e abstratas como, 

por exemplo, democracia, autoridade, legitimidade e integridade.113 

O exemplo mais eloquente do que aqui está se dizendo pode ser 

observado na Teoria da Integridade de Ronald Dworkin, em que, 

grosso modo, o juiz deve decidir os casos difíceis por meio de juízos 

de adequação e justificação, de modo a obter a melhor construção 

interpretativa possível.114

Já em relação ao segundo tipo de cegueira institucional identifi-

cado – institucionalismo estereotipado –, constatou-se que, embora 

determinadas teorias realizem superficialmente uma análise institu-

cional comparativa, o fazem de maneira enviesada e estereotipada, 

isto é, as instituições são enxergadas a partir da ótica subjetiva do 

próprio teórico, sem nenhum compromisso com a realidade empí-

rica das capacidades efetivas de cada instituição.115 Nesse contexto, 

teorias acometidas deste tipo de cegueira alicerçam-se em uma rea-

lidade inexistente a respeito do funcionamento das instituições, de 

modo que as premissas institucionais empregadas na elaboração 

da teoria não se verificam – e nem poderiam se verificar – na rea-

lidade, já que seriam subprodutos de uma concepção idealizada 

e estereotipada do teórico.116 Para ilustrar o seu argumento, Ver-

112 VERMEULE, Adrian. Judging under uncertainty: an institutional theory of legal interpretation. 
Cambridge: Harvard University Press, 2006. p. 16.

113 Ibidem, p. 16.

114 O exemplo é meramente ilustrativo, e a construção de Dworkin é muito mais complexa. Con-
tudo, uma análise verticalizada não se insere no escopo do presente estudo. Para uma análise 
mais profunda: cf. DWORKIN, Ronald. Law’s empire. Cambridge: Harvard University Press, 
1986. p. 255.

115 VERMEULE, op. cit. p. 17.

116 Ibidem, p. 17.
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meule aponta o dedo para os expoentes da legal process school of 

jurisprudence, Henry Hart e Albert Sacks.

Por fim, a terceira e última categoria da tipologia de Vermeu-

le – institucionalismo assimétrico –, apresenta-se quando há uma 

visão cínica e pessimista em relação a uma instituição e, paralela-

mente, uma visão excessivamente otimista, até mesmo ingênua, 

em relação à outra, de sorte que se opera o que Vermeule chamou 

de falácia do nirvana, em que há apenas uma pseudoanálise institu-

cional, que compara o melhor cenário possível de uma instituição 

com o pior cenário possível de outra.117 Vermeule faz referência ao 

Pragmatismo Cotidiano118 de Richard Posner119 e à Teoria Interpreta-

tiva Dinâmica de William Eskridge120 para ilustrar o seu argumento. 

De acordo com Vermeule, os dois autores seriam vítimas da atra-

tividade do nirvana, já que superdimensionam as capacidades do 

judiciário, ao mesmo tempo que subdimensionam as capacidades 

dos Poderes Executivo e Legislativo.121

Deste modo, na tentativa de neutralizar, ou ao menos diminuir, 

essas indiferenças institucionais, Cass Sunstein e Adrian Vermeule 

sugerem que o pensamento jurídico contemporâneo deve incorporar 

uma virada institucional em suas teorias, isto é, uma maior atenção 

deve ser direcionada para as capacidades institucionais dos atores 

relevantes, assim como aos efeitos sistêmicos advindos da opção 

de adotar uma ou outra teoria interpretativa.122

Note-se, nesse particular, que, ao eleger as capacidades ins-

titucionais e os efeitos sistêmicos como os principais insumos de 

117 Ibidem, p. 17.

118 Cf. POSNER, Richard A. Law, pragmatism, and democracy. London: Harvard University Press, 
2003.

119 POSNER concorda parcialmente com os argumentos de SUNSTEIN e VERMEULE. Embora 
reconheça que as teorias interpretativas devem assumir uma dimensão institucional, POSNER 
argumenta que a tese das capacidades institucionais em nada contribui para o avanço da in-
corporação de uma estrutura institucionalista no estudo da interpretação do Direito, já que 
o seu rigor empírico a torna de difícil ou até impossível operacionalização (POSNER, Richard 
A. Reply: The institutional dimension of statutory and constitutional interpretation. Michigan 
Law Review, v. 101, n. 4, p. 952-971, 2003).

120 Cf. ESKRIDGE JÚNIOR, William N. Dynamic statutory interpretation. University of Pennsylva-
nia Law Review, v. 135, n. 6, p. 1479-1556, 1987.

121 Ibidem, p. 17.

122 SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions, 2002. p. 1-55, p. 2. 
Disponível em: https://ssrn.com/abstract=320245 Acesso em: 9 abr. 2021. 

https://ssrn.com/abstract=320245
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uma teoria interpretativa, ou seja, condições essenciais, ainda que 

insuficientes para uma empreitada teórica vocacionada ao sucesso, 

Sunstein e Vermeule chegam à seguinte conclusão: ao descon-

siderá-las, as discussões a respeito de quais seriam os melhores 

programas teóricos a respeito da interpretação do Direito estão 

destinadas ao fracasso, já que se preocupam apenas em responder 

a pergunta “como o direito deve ser interpretado?”, ao passo que 

a verdadeira pergunta que precisa(ria) ser respondida seria “como 

determinadas instituições, dada as suas características distintivas 

e limitações próprias, devem interpretar determinados textos?.”123

Uma primeira conclusão importante que já se pode extrair do 

exposto até o momento é a de que o argumento das “capacidades 

institucionais” não constitui em si próprio uma teoria a respeito de 

como o Direito deve ser interpretado, mas sim um conteúdo necessá-

rio, ainda que insuficiente,124 que qualquer teoria normativa a respeito 

da interpretação do Direito deve levar em consideração. Em outros 

termos, as teorias interpretativas devem necessariamente assumir 

uma dimensão institucional. A rigor, portanto, abordagens institucio-

nais são agnósticas, e podem justificar, por exemplo, tanto a adoção 

de teorias textualistas quanto a adoção de teorias não textualistas.

Em outras palavras, ausentes considerações de natureza ins-

titucional, abordagens interpretativas do tipo first-best125 estão 

123 Ibidem, p. 2-3.

124 É bem verdade que SUNSTEIN e VERMEULE chegam a admitir que, em algumas ocasiões, 
uma avaliação institucional do tipo second-best pode, de fato, ser não apenas um meio neces-
sário, como suficiente, para dirimir conflitos a respeito de teorias interpretativas, já que essa 
avaliação pode conduzir pessoas adeptas de programas teóricos distintos a concordarem em 
relação a certos aspectos com implicações de ordem prática. Para ilustrar essa afirmação os 
autores se valem do seguinte exemplo: textualistas e intencionalistas divergem em diversos 
aspectos teóricos. No entanto, ambas as escolas teóricas concordam que o ponto de par-
tida para qualquer interpretação é o texto legal. Nesse sentido, diante de certas premissas 
empíricas e institucionais, as duas escolas podem chegar à conclusão de que uma regra que 
exclua a utilização do processo legislativo como fonte de interpretação pode ser vantajosa. 
Para os adeptos da teoria intencionalista, tal regra teria a aptidão de diminuir os custos de li-
tigância, bem como as chances de erro em tentar captar a intenção do legislador. Já para os 
textualistas, essa regra para além de diminuir os custos de litigância, poderia também mini-
mizar as determinações errôneas do sentido ordinário do texto legal. Esse consenso se daria 
à luz de um acordo parcialmente teorizado (incompletely theorized agreement), em que ne-
nhuma escola se comprometeria com as premissas teóricas da outra (ibid., p. 24).

125 Os autores se valem de teoria dos economistas Richard Lipsey e Kelvin Lancaster, na qual 
se afirma, grosso modo, que, quando pelo menos uma das condições que conduz ao ótimo 
de Pareto não pode ser atingida (first-best), a eficiência só será alcançada caso o agente 
se desvie das demais condições, as quais ainda que sejam, em tese, atingíveis, não são mais 
desejáveis. Assim, à situação de eficiência atingida deu-se o nome de second-best, uma vez 
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vocacionadas ao insucesso, já que invariavelmente fracassarão em 

chegar a qualquer conclusão sensata a respeito de regras interpretati-

vas.126 Sob esta ótica, não seria possível extrair regras interpretativas 

diretamente de princípios first-best, sem antes responder a pergun-

tas do tipo second-best sobre performance institucional.127

De maneira a melhor ilustrar essa situação, Sunstein e Vermeule 

socorrem-se da seguinte analogia: no campo das ciências econô-

micas, a ideia de second-best demonstra que se um determinado 

estado perfeito de eficiência (estratégia first-best) não pode ser 

atingido, a eficiência não é necessariamente maximizada ao se ten-

tar, a qualquer custo, persegui-la.128 Assim, pode ser mais eficiente 

desviar-se da estratégia first-best e perseguir o atingimento do se-

gundo melhor resultado (second-best). Nesse contexto, caso um 

juiz saiba que ele não possui condições de atingir o standard de 

perfeição imposto por uma teoria de interpretação muito ambicio-

sa (do tipo first-best), não está tão claro assim se ele deve tentar 

ao máximo aproximar-se do ideal teórico imposto, ou abandoná-lo 

por uma abordagem second-best.129

Colocando esses argumentos em perspectiva, após a virada 

institucional, uma teoria normativa a respeito de qual seria a me-

lhor abordagem interpretativa não pode buscar como elementos 

de justificação valores vagos e abstratos do tipo first-best, como 

democracia, equidade, dignidade da pessoa humana e justiça. É pre-

ciso mais que isso. A adoção de determinada teoria interpretativa 

deve ocorrer à luz das capacidades institucionais de quem efeti-

vamente irá operacionalizá-la e com base ainda em uma avaliação 

prospectiva a respeito das consequências advindas da adoção das 

alternativas teóricas existentes.130 Como ponderou Vermeule “a dis-

que está sujeita a uma limitação que, por definição, a impede de ser a primeira melhor, ou 
seja, Pareto eficiente. Para uma melhor compreensão vide: LIPSEY, Richard G.; LANCAS-
TER, Kelvin. The general theory of second-best. The Review of Economic Studies, v. 24, n. 
1, p. 11-32, 1956.

126 Ibidem, p. 23.

127 Ibidem, p. 23.

128 Ibidem, p. 23.

129 Ibidem, p. 23.

130 Ibidem, p. 28.
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puta pelo emprego de um argumento ideal é uma luta que apenas 

pode terminar empatada”.131

A propósito, os indicadores para realizar essa avaliação podem 

ser agrupados em 2 (dua) categorias: (i) desempenho judicial e (ii) 

efeitos sistêmicos. Na categoria desempenho judicial, as variáveis 

mais importantes seriam aquelas que quantificam os erros judi-

ciais, assim como os custos de decidir.132 Já na segunda categoria 

– efeitos sistêmicos – destacam-se diversas variáveis que buscam 

verificar e quantificar o efeito das decisões judiciais nos mais diver-

sos atores institucionais.133

A questão central da tese, portanto, é que não há uma res-

posta apriorística sobre qual seria a melhor teoria interpretativa a 

ser adotada, já que uma resposta a essa pergunta dependerá in-

variavelmente do contexto específico, e deverá ser orientada por 

argumentos do tipo second-best relacionados aos custos de de-

cidir, custos do erro e dos possíveis efeitos sistêmicos.134 Assim, 

para os autores, a comunidade jurídica precisa se retirar do vácuo 

institucional no qual está inserida e começar a se preocupar com 

as limitações dos intérpretes de carne e osso, que longe de serem 

os acadêmicos que formulam as teorias, são pessoas dotadas de 

racionalidade limitada, sujeitas a limitações de tempo, expertise e 

informação.135

De todo modo, a principal ambição de Sunstein e Vermeule não 

está em defender nenhum programa teórico específico, mas sim em 

expor que as Teorias Interpretativas, como vêm sendo elaboradas, 

têm sido indiferentes a aspectos institucionais, procedendo como 

se os juízes fossem infalíveis e as suas decisões não ocasionassem 

efeitos sistêmicos indesejados.

Algumas observações finais sobre o tema. As considerações ins-

titucionais, como já adiantado no tópico anterior, não se esgotam 

131 No original: “[...] the first best argument is a fight that ends only in stalemate”. (VERMEULE, 
op. cit., p. 32).

132 SUNSTEIN; VERMEULE, op. cit., p. 28.

133 Ibidem, p. 28.

134 Ibidem, p. 38.

135 Ibidem, p. 39.
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no auxílio à escolha de uma ou outra teoria interpretativa, e, mui-

to menos, na obra de Sunstein e Vermeule. O grau de importância 

conferido à obra dos referidos professores neste estudo está intima-

mente associado à necessidade de compreender melhor a estrutura 

teórica que vem orientando o STF na sua jornada rumo à adoção 

de argumentos sensíveis a aspectos institucionais para justificar 

posturas de deferência, para então jogar luz sobre alguns obstácu-

los já mapeados pela academia, o que será realizado na sequência.

III.  E quando o bom parece não ser tão bom assim? 
Alguns alertas sobre a aplicabilidade da obra de 
sunstein e vermeule

A estrutura argumentativa apresentada por Sunstein e Vermeu-

le possui pressupostos, condições próprias e uma forma específica 

de operacionalização, em linha com o que já foi apresentado. Ape-

nas essa constatação já seria suficiente para soar o sinal de alerta 

acerca das dificuldades a serem enfrentadas pelo decisor judicial 

quando, para definir sua postura de maior ou menor deferência, 

pretender se apoiar no conceito de capacidades institucionais. O 

desafio é, de fato, complexo.

O STF, no entanto, não tem se furtado a fazer referência às ideias 

de Sunstein e Vermeule em decisões sobre temas que demandam 

a definição da instituição que deveria oferecer a última palavra so-

bre determinado tema. Como este trabalho demonstrará adiante, 

pelo menos desde 2011 as ideias dos referidos autores vêm sendo 

reiteradamente citadas pela Corte Constitucional, no contexto de 

decisões acerca do tema da deferência. No entanto, embora a in-

corporação pelo STF da terminologia apresentada pelos autores já 

possa ser constatada, há que se avaliar se o STF procura efetivar o 

método argumentativo defendido pelos referidos autores ou utili-

za a expressão sem maiores preocupações metodológicas com a 

proposição dos autores.

Do ponto de vista doutrinário, aliás, a possibilidade da utilização 

do conceito de capacidades institucionais dissociada da estrutura 

formulada por Sunstein e Vermeule já havia sido objeto de alerta. 
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Sobre o tema, entre nós, Fernando Leal e Diego Werneck apon-

taram o risco de utilizações distorcidas do argumento daqueles 

autores. Em dois importantes artigos, Leal e Werneck debateram 

(i) problemas concretos para a operacionalização do argumento de 

capacidades institucionais e (ii) o risco da utilização da expressão 

em sentidos que não tenham aderência ao referido argumento das 

“capacidades institucionais.136

No primeiro dos artigos publicados, Leal e Werneck procuram 

reconstruir detalhadamente o conceito de “capacidades institucio-

nais”, de modo a demonstrar o risco da utilização do argumento 

em sentidos que guardam pouca ou nenhuma relação com o argu-

mento de Sunstein e Vermeule, demonstrando a possibilidade de 

que ele seja empregado como “(a) um recurso de baixíssimo po-

tencial crítico, porque facilmente incorporável (ou já incorporado) 

por qualquer teoria normativa minimamente sofisticada — um uso 

banal; (b) um rótulo novo para categorias dogmáticas antigas, sem 

que a invocação de “capacidades institucionais” traga consigo qual-

quer efetivo benefício prático ou conceitual — um uso redundante; 

ou (c) um argumento pragmático completamente desvinculado do 

direito positivo e, assim, incompatível com pressupostos e condi-

cionamentos básicos do raciocínio judicial — um uso absurdo”. 137

O alerta é relevante. De fato, a banalidade, a redundância e o 

absurdo são situações muito bem identificadas e apontadas por 

Werneck e Leal, que constroem contundentes argumentos acadê-

micos a respeito do tema. Mas a preocupação se justifica com base 

em dados empíricos?

Antes de enfrentar esse tema é importante registrar que, além 

desses riscos de utilização inadequada do argumento das “capacida-

des institucionais”, em um segundo e relevante artigo sobre o tema, 

136 Cf., a propósito, as seguintes obras: ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argu-
mento das “capacidades institucionais” entre a banalidade, a redundância e o absurdo. Direito, 
Estado e Sociedade, n. 38, p. 6-50, 2011 e ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. Dois 
problemas de operacionalização do argumento de “capacidades institucionais”. Revista Es-
tudos Institucionais, v. 2, n. 1, p. 192-213, 2016.

137 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades institucionais” 
entre a banalidade, a redundância e o absurdo. Direito, Estado e Sociedade, n. 38, p. 6-50,  
p. 9, 2011.
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Leal e Werneck procuram apresentar dois desafios concretos para 

a sua operacionalização: o problema da informação e o problema 

da observância.138 Ambos os problemas decorrem da estrutura do 

argumento de Sunstein e Vermeule, que demanda, conforme dis-

cutido anteriormente neste texto, a articulação de inputs empíricos 

para a avaliação do custo-benefício de se definir que instituição, 

dentre as possíveis, deveria decidir determinado problema, consi-

derando não um caso concreto, mas o agregado de casos, de modo 

a reduzir os custos de erro e decisão.139

Em relação ao “problema da informação”, Leal e Werneck apon-

tam para a necessidade de comparações empíricas (e, portanto, 

baseadas em dados efetivos da realidade) entre as habilidades dos 

juízes e dos administradores. Ambas devem ser checadas com base 

em dados concretos e não na idealização de determinada institui-

ção, de modo a evitar as cegueiras institucionais antes apontadas. 

Sunstein e Vermeule demandam o “ser” e não apenas o “dever ser”. E 

neste ponto aparece o desafio apresentado pelos autores brasileiros: 

a informação há de ser obtida, checada, debatida e contingencia-

da, o que pode impedir, por diversos fatores, como tempo, custo 

etc., a necessária utilização desta para a aplicação do argumento 

das “capacidades institucionais”.140 Por vezes, a própria complexi-

dade envolvida na obtenção de informações concretas acerca das 

habilidades efetivas de distintos atores já funciona como elemento 

impeditivo para o desenvolvimento do argumento das “capacida-

des institucionais”.

No que toca ao “problema da observância”, apontam os au-

tores que, ainda que seja possível para determinado conjunto de 

decisões superar o primeiro problema e efetivamente articular as 

informações concretas e realizar considerações de segunda ordem 

orientadas nos efeitos sistêmicos das alternativas decisórias que o 

138 Cf. ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. Dois problemas de operacionalização do 
argumento de “capacidades institucionais”. Revista Estudos Institucionais, v. 2, n. 1, p. 192-213, 
2016.

139 Cf. SUNSTEIN, Cass; ULLMANN-MARGALIT, Edna. Second-order decisions. In: SUNSTEIN, 
Cass R. (Ed.). Behavioral law & economics. New York, NY: Cambridge University Press, 2000. 
p. 187-208.

140 Ibidem, p. 210.
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argumento das capacidades institucionais exige, é improvável que, 

no futuro, juízes de carne e osso se mantenham vinculados à distri-

buição de capacidades decisórias definidas em momento anterior.141 

É exigir de seres humanos um esforço quase contrainstintivo. As-

sim, o alerta de Werneck e Leal dá a dimensão do desafio.

A produção acadêmica acima referida joga luz sobre o tema, 

mas não o extingue. Ao contrário, fomenta ainda mais inquietações 

e fornece importantes inputs para a compreensão do resultado da 

análise empírica que se pretende produzir a seguir.

IV. A abordagem metodológica

Como visto no tópico anterior, a operacionalização da ideia 

de “capacidades institucionais”, conforme proposto por Sunstein e 

Vermeule, impõe desafios bastante sofisticados àqueles que preten-

derem fazer uso do referido instrumental teórico. Os dois problemas 

apontados por Leal e Werneck parecem indicar mesmo que a uti-

lização da ideia de “capacidades institucionais” talvez tenha lugar 

apenas no mundo das ideias, sendo a possibilidade de aplicação 

efetiva do conceito mera utopia acadêmica.

Mas o que os precedentes judiciais nos informam sobre essa 

questão? Há de fato utilizações banais, redundantes ou absurdas 

do termo? Existe no conjunto de decisões analisadas a avaliação 

empírica das habilidades de diferentes instituições que poderiam 

decidir determinado tema? Como, afinal, o argumento das “capaci-

dades institucionais” vem sendo tratado na jurisprudência do STF?

Para enfrentar essas e outras questões, há um primeiro desafio 

de delimitação do objeto de pesquisa. E aqui a resposta não pareceu 

complexa. Nosso objeto de pesquisa é a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. Este recorte se justifica por 2 (duas) razões. A pri-

meira – e principal – decorre do fato de ser o STF o espaço natural 

ou, se se preferir, o tribunal mais vocacionado para a discussão do 

argumento das “capacidades institucionais”, tendo em vista o seu 

papel de intérprete, a priori final, da Constituição e de seus arranjos 

141 Ibidem, p. 210. 
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institucionais. A segunda relaciona-se com o cuidado de buscar não 

ter a pretensão de oferecer um – certamente – equivocado raio X de 

como o argumento aparece no “Poder Judiciário”, como um todo, 

especialmente por conta de todas as variáveis metodológicas e di-

ficuldades relativas ao levantamento de informações. Portanto, a 

opção pela análise da jurisprudência do STF permite enxergar, com 

maior grau de detalhes, a utilização do argumento de Sunstein e 

Vermeule por um órgão específico que detém o papel institucional 

(idealizado, é verdade) de conformar os limites de atuações das 

instituições ligadas à separação de poderes.

A pesquisa foi realizada a partir da base de dados disponibilizada 

pelo STF em seu sítio eletrônico.142 Os parâmetros de investigação 

definidos foram os seguintes: “capacidade institucional”; “capacida-

des institucionais; “capacitação institucional” e “análise institucional 

comparativa”. As expressões foram pesquisadas em acórdãos e vo-

tos, vencedores ou não, de modo a ampliar os resultados. Decisões 

monocráticas não foram consideradas, de sorte a preservar a ca-

racterística da pesquisa como sendo de jurisprudência efetiva da 

“Corte”. Foram assim considerados apenas os acórdãos (i) das tur-

mas e do (ii) do tribunal pleno.

Dentre os resultados obtidos pelos critérios de pesquisa an-

teriormente mencionados, não descartamos nenhum dos julgados 

em virtude do tipo de ação, pelo que foram aproveitados resulta-

dos relativos a todas as classes de casos indexadas pelo STF, tanto 

de competência originária quanto de recursal. Não houve limitação 

temporal para a pesquisa, sendo certo que o primeiro caso identi-

ficado em que a utilização da expressão “capacidade institucional” 

aparece datada de 2011.143

Foram identificados 31 (trinta e um) julgados.

A partir da identificação dos casos nos quais o STF fez uso 

do argumento das capacidades institucionais – e justamente por-

que a Corte fez esta escolha –, pretendemos avaliar agora como o 

142 Cf. www.stf.jus.br.

143 Cf. Ext 1085 PET-AV.
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referencial teórico do trabalho de Sunstein e Vermeule vem sendo 

aplicado pela Corte, ou seja, se tem sido utilizado como um instru-

mento útil para ajudar na construção de um parâmetro que oriente 

a atuação do Judiciário em sua atividade de controle, ou se, por 

outro lado, a utilização do argumento vem se dando de forma ba-

nal, redundante ou absurda, na linha apontada por Werneck e Leal.

De posse das respostas fornecidas pelas decisões, na parte final 

deste trabalho buscaremos articular os resultados e fundamentar 

as conclusões acerca da utilização das ideias de Vermeule e Suns-

tein pelo STF.

V. Alguns achados

O ponto de partida da análise nos conduz ao ano de 2011, em 

que o STF, ao julgar em conjunto a Petição avulsa na Extradição 

1.085 e a Reclamação 11.243, fez uso pela primeira vez das ideias de 

Sunstein e Vermeule, e, ao citar expressamente a obra Interpretation 

and Institutions, invocou o argumento das capacidades institucionais 

para afirmar que “o Judiciário não foi projetado constitucionalmen-

te para tomar decisões políticas na esfera internacional, cabendo 

tal papel ao Presidente da República, eleito democraticamente e 

com legitimidade para defender os interesses do Estado no exte-

rior”. No voto condutor, de lavra do Ministro Luiz Fux, pontuou-se 

que, como o Presidente da República é auxiliado por um corpo de 

Diplomatas, é certo que ele possui uma maior capacidade de pre-

ver as consequências políticas no plano internacional do que o STF.

Ainda que uma análise empírica acerca das capacidades não 

tenha sido levada a efeito neste caso, realizaram-se especulações 

acerca de qual instituição estaria mais apta a produzir os melhores 

resultados no caso concreto. No entanto, é importante assinalar que 

o argumento veio associado a diversos outros, o que suscita ques-

tionamentos acerca da real utilidade do emprego da teoria para o 

deslinde do caso, o que já revela indícios de uma utilização redun-

dante. Nada obstante, de lá para cá, parece que há uma tendência 

de crescimento na utilização do argumento, conforme é possível 

verificar no Gráfico 1.
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Gráfico 1
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Fonte: Elaboração dos autores.

Muito embora o nosso recorte metodológico tenha se preo-

cupado em selecionar apenas as decisões colegiadas do STF, de 

modo a deixar de fora empreendimento individuais, os dados co-

lhidos nos revelaram algo interessante (Gráfico 2): em 26 (vinte e 

seis) dos 31 (trinta e um) julgados analisados o argumento das ca-

pacidades institucionais foi empregado em votos do Ministro Luiz 

Fux, em quatro oportunidades pelo Ministro Roberto Barroso, e em 

apenas uma pelo Ministro Dias Toffoli.

Gráfico 2
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Fonte: Elaboração dos autores.

Uma especulação inicial poderia aqui ser realizada a partir do 

achado acima. Afinal, é possível falar em inclinação institucionalista 

no STF, ou essa tentativa é apenas uma cruzada individual do Ministro 

Luiz Fux? Ou, ainda, teria o texto de Vermeule e Sunstein impactado 

particularmente os professores da Universidade Estadual do Rio de 
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Janeiro – UERJ (instituição na qual os Ministros Luiz Fux e Roberto 

Barroso são docentes)? Não é possível responder com precisão à in-

dagação, mas é inegável que a reverberação do argumento nas vozes 

particulares desses ministros merece um olhar particular e mais atento.

Lançando novamente os olhos para a análise dos dados, mais 

especificamente em relação ao veículo processual em que o argu-

mento das capacidades institucionais é empregado, sobressai o fato 

de que em 16 (dezesseis) dos 31 (trinta e um) acórdãos analisados 

foram originados em Mandados de Segurança, em que se questiona-

vam atos do Tribunal de Contas da União (TCU), Conselho Nacional 

de Justiça (CNJ) e Conselho Nacional do Ministério Pública (CNMP). 

Nesse sentido ver Gráficos 3 e 4 na sequência.

Gráfico 3
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Fonte: Elaboração dos autores.
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Todos os Mandados de Segurança analisados foram julgados 

pela 1a Turma do STF e relatados pelo Ministro Luiz Fux, que pare-

ce tentar liderar no órgão fracionário a adoção de uma postura de 

maior deferência aos órgãos autônomos especializados, notadamen-

te aqueles aos quais a própria Constituição outorgou competência 

técnica para determinadas matérias, com base em um juízo de pre-

sunção acerca de suas capacidades institucionais serem superiores 

às do Poder Judiciário.144 Em que pesem os esforços do Ministro 

Luiz Fux, o empreendimento parece não ter tido ressonância entre 

seus pares, conforme evidenciou a nossa análise, já que o argumen-

to não tem sido reproduzido pelos demais Ministros em seus votos.

É importante que fique claro que não se está aqui a alegar que 

a 1a Turma não é deferente às decisões do TCU, do CNJ e do CNMP, 

já que não é possível realizar essa inferência dos dados analisados, 

o que se quer dizer é que o emprego do argumento das capaci-

dades institucionais como justificativa para posturas de deferência 

não emplacou entre os demais integrantes da 1a Turma do STF, que 

podem estar se valendo de outras justificativas para chegar ao mes-

mo destino (ou não).

De todo modo, não se pode deixar de observar que em relação 

ao CNJ, CNMP e TCU, a 1a Turma do STF tem tentado consolidar uma 

postura de deferência, amparando-se basicamente em três premis-

sas: (i) o STF não é instância recursal natural para rever a decisão 

desses órgãos, que possuem competência constitucional própria; 

(ii) a intervenção judicial só é cabível nos casos de flagrante ilegali-

dade, abuso de poder ou teratologia; e (iii) deve haver uma postura 

de deferência por parte do STF e uma presunção de razoabilidade 

dos atos desses órgãos, na medida em que possuem maior espe-

cialidade e capacidade institucional.

Realizadas essas considerações iniciais, cabe-nos agora res-

ponder as seguintes perguntas que reclamam uma análise mais 

detida dos dados: na amostra selecionada há citação expressa às 

ideias de Vermeule e Sunstein? O tratamento dispensado pelo STF 

144 Essa fundamentação encontra-se presente em todos os 16 (dezesseis) votos proferidos nos 
Mandados de Segurança analisados neste estudo. 
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ao argumento das capacidades institucionais guarda referibilidade 

com as ideias de Sunstein e Vermeule, ou revela indícios de banalida-

de, redundância e/ou absurdidade? Existe no conjunto de decisões 

analisadas a avaliação empírica das habilidades de diferentes insti-

tuições que poderiam decidir determinado tema?

Em resposta à primeira pergunta, identificamos que Sunstein 

e Vermeule foram expressamente citados em 16 (dezesseis) dos 

31 (trinta e um) acórdãos analisados, conforme é possível obser-

var no Gráfico 5.

Gráfico 5
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Fonte: Elaboração dos autores.

O resultado da pesquisa sugere que, talvez, o programa teó-

rico de Sunstein e Vermeule não seja tão influente no STF quanto 

antecipávamos. O argumento das capacidades institucionais vem 

sendo incorporado também por meio da obra de outros autores.

No Recurso Extraordinário 657.718, por exemplo, em que se 

discutia a obrigação do Estado a fornecer medicamentos não re-

gistrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) por 

decisão judicial, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu o voto 

vencedor, valeu-se dos argumentos das capacidades institucionais 

em sua fundamentação, contudo, fazendo referência aos também 

docentes da UERJ, os professores Daniel Sarmento145 e André Cyri-

145 SARMENTO, Daniel. Interpretação constitucional, pré-compreensão e capacidade institucional 
do intérprete. In: SOUZA NETO, Cláudio Pereira de, SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gusta-
vo (Coords.) Vinte anos da Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 
p. 312-313. 
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no.146 Por outro lado, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 

no 17, em que se julgava a conformidade constitucional de disposi-

tivos da Lei de Diretrizes e Bases de Educação que dispõem que o 

ensino fundamental obrigatório se inicia aos seis anos de idade, o 

Ministro Roberto Barroso citou expressamente a obra Interpreta-

tion and institutions.147

Aliás, esse voto merece ser objeto de uma análise mais apurada, 

uma vez que o emprego do argumento das capacidades institucio-

nais foi determinante para o desfecho do caso, ainda que não se 

tenham realizado comparações empíricas entre as habilidades dos 

atores relevantes. O Ministro Roberto Barroso inicia seu voto afir-

mando estar-se diante de um tema em que o Poder Executivo seria 

o órgão dotado de capacidade institucional adequada para produzir 

a melhor decisão a respeito da matéria, o que recomendaria pos-

tura de autocontenção judicial e deferência com relação ao órgão 

técnico. Após realizar algumas especulações a respeito da exper-

tise do Ministério da Educação (MEC) para disciplinar o tema, o 

Ministro Roberto Barroso atenta-se para eventuais efeitos sistêmi-

cos que uma intervenção judicial na alteração do marco temporal 

para o ingresso no ensino fundamental poderia gerar, entendendo 

que diante do cenário de incerteza, seria mais prudente seguir o 

critério fixado pelo MEC, que atenderia de maneira mais adequada 

ao melhor interesse da criança.

De certa forma, o voto inteiro do Ministro Roberto Barroso foi 

orientado pela concepção de alocar autoridade decisória ao órgão 

mais vocacionado a produzir os melhores resultados. Não apenas 

isso, mas o voto atentou-se ainda para os possíveis efeitos sistêmi-

cos de uma intervenção judicial, uma vez que a matéria posta para 

julgamento iria para além das fronteiras epistêmicas dos Ministros 

do STF, de modo que, em nosso juízo, ao menos neste caso, não há 

146 CYRINO, André R. Separação de poderes, regulação e controle judicial: por um amicus curiae 
regulatório, Revista de Direito do Estado, n. 11, p. 229, 2008.

147 De acordo com o Ministro Roberto Barroso: “[A] noção de capacidade institucional envolve 
a determinação de qual Poder está mais habilitado a produzir a melhor decisão em determi-
nada matéria. Temas envolvendo aspectos técnicos ou científicos de grande complexidade 
podem não ter no juiz de direito o árbitro mais qualificado, por falta de informação ou de co-
nhecimento específico.” (ADC no 17).
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que se falar em uso banal, redundante ou absurdo, já que a análise 

institucional comparativa, ainda que idealizada, é verdade, funcio-

nou como o fio condutor que orientou a atuação da Corte.

A propósito, esse foi o único caso que não classificamos como 

redundante (ver Gráfico 6); já que o emprego do argumento trou-

xe consigo efetivos benefícios práticos. É dizer: nos demais casos, 

como o argumento veio associado a diversos outros, sobretudo de 

primeira ordem, a eliminação do trecho do acórdão em que o ar-

gumento das capacidades institucionais está inserido não teria a 

aptidão de causar qualquer alteração significativa no desfecho do 

julgamento. Isso não se pode dizer do julgamento da ADC no 17.

Gráfico 6
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Fonte: Elaboração dos autores.

É de se notar ainda que em nenhum dos casos analisados identi-

ficaram-se comparações empíricas entre as capacidades dos Ministro 

do STF e dos órgãos controlados, ainda que algumas tentativas es-

peculativas tenham sido empreendidas. Neste sentido, para além do 

que foi apontado acima, é de se notar que em dois acórdãos foram 

identificados capítulos específicos dedicados parcialmente à rea-

lização de uma comparação entre o modus operandi do STF e da 

entidade controlada.148 Ainda que de maneira bastante singela, em 

outros quatro casos o STF também chega a se aproximar da ideia 

148 Cf. Agravos Regimentais em Mandado de Segurança de no 35.758 (DF) e no 36.253 (DF).
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de avaliar concretamente as capacidades das distintas instituições 

e afirma que a entidade controlada teria mais amplo e maior escopo 

de análise fático-probatório para avaliar o tema sob revisão, utili-

zando esta análise concreta como um dos elementos da justificar a 

deferência.149 Obviamente, como a análise resume-se a tal afirmação, 

não se pode excluir que os acórdãos estejam utilizando o institucio-

nalismo estereotipado apontado por Vermeule. Mas esses são casos 

nos quais há efetivamente uma tentativa de se considerar que a ins-

tituição controlada tem determinada capacidade que falta ao STF.

Ademais, em apenas um caso analisado a ideia de capacida-

des institucionais não foi apresentada em um contexto em que se 

buscava confirmar a decisão do órgão sob controle.150 No entanto, 

ainda assim foi utilizada em um contexto de deferência, só não em 

relação ao órgão controlado. Nessa perspectiva, tendo em vista que 

analisamos todos os acórdãos em que a expressão “capacidade ins-

titucional” foi utilizada, conclui-se que há uma aparente correlação 

entre a inclusão do argumento e a tentativa de conferir uma maior 

dimensão de peso à decisão que está sendo objeto de controle. 

Por mais que a ideia não esteja sendo aplicada na forma prescrita 

pelos seus autores,151 tem funcionado em grande parte das vezes 

como um elemento de reforço argumentativo nas decisões em que 

o STF optou por uma postura deferente, sem, contudo, gerar ganhos 

metodológicos para aprimorar o processo de tomada de decisão.

Isso porque o argumento costuma estar associado a outros 

de primeira ordem, relacionados diretamente à questão de fundo 

discutida, de modo que, ainda que haja uma tentativa de ser mais 

deferente às decisões cujas complexidades ultrapassam as limita-

ções epistêmicas do Poder Judiciário, o empreendimento encontra 

149 Cf. Agravos Regimentais em Mandado de Segurança de no 36884; no 36.869; no 31.244 e MS 
no 36744 AGR. 

150 Na ADPF 460, o argumento foi empregado – como reforço, é verdade – para fundamentar 
decisão que declarou a inconstitucionalidade de um dispositivo legal de uma Lei do municí-
pio de Cascavel que vedava políticas de ensino que tendam a aplicar a ideologia de gênero, 
o termo gênero ou orientação sexual. Na oportunidade, o Ministro Luiz Fux pontou que “[a] 
capacidade institucional da comunidade de especialistas em pedagogia, psicologia e edu-
cação, responsável pelo desenho de políticas públicas no setor, impõe a virtude passiva e a 
deferência do Poder Judiciário”.

151 Até mesmo porque, conforme evidenciou o Gráfico 5, a influência do texto dos autores pa-
rece não ter a dimensão de peso que imaginávamos ao iniciar essa pesquisa.
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óbices para efetivamente diminuir os custos de decidir, chances de 

erro, efeitos sistêmicos indesejáveis e conferir maior racionalidade 

ao sistema de controle, já que não há uma modulação da intensidade 

do controle, que é sempre realizada de maneira estática visando ob-

ter a resposta ideal, independentemente do contexto e da natureza 

da matéria analisada. Colocando essa questão em perspectiva, seria 

meritório que o Supremo desenvolvesse mecanismos de segunda 

ordem para o controle das decisões que exorbitem a capacidade 

institucional do Poder Judiciário – preferencialmente de status au-

toritativo para aplicação nas instâncias inferiores –, de maneira a 

conferir uma maior estabilidade, racionalidade, eficiência e previsi-

bilidade ao sistema de controle judicial da Administração Pública.

Conclusão

O argumento das capacidades institucionais desenvolvido na 

obra de Sunstein e Vermeule apareceu no ano de 2011 nas decisões 

do STF como uma interessante promessa de desenvolvimento de 

um método de deferência na atividade de controle. No entanto, 

por algumas de suas características implícitas, como por exemplo 

o problema da informação, bem cedo a doutrina já apontava a di-

ficuldade de sua utilização prática.

Embora a referência aos mencionados autores e ao tema das 

capacidades institucionais tenha sido progressivamente ampliado 

nos acórdãos do STF, em diversos tipos de casos, este estudo re-

vela que não houve a efetiva aplicação da proposta de Sunstein e 

Vermeule. Além disso, a análise das decisões indica que, com uma 

única exceção, a utilização do argumento das capacidades institu-

cionais não foi essencial para a fundamentação dos casos. A sua 

utilização, portanto, tem sido redundante; como elemento de re-

forço de uma posição de deferência, especialmente em relação aos 

órgãos cujas competências decorrem diretamente da constituição.

Cabe pontuar, entretanto, que a referência ao argumento, ainda 

que não aplicado na extensão pretendida pelo texto base, é impor-

tante para o desenvolvimento de uma cultura de comparação entre 

as habilidades da entidade controladora e a controlada. Ainda que 
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sem um método consolidado, esta preocupação aparece cada vez 

mais nos acórdãos do STF.

A fotografia que apresentamos neste artigo é de um STF ainda 

em busca da construção de um método de deferência para cha-

mar de seu. Ainda não é uma bela imagem. Mas, como a terra não 

é plana, espera-se que, após mais algum tempo de rotação, um 

novo clique possa ocorrer e que ele registre uma imagem que me-

reça ser enquadrada.
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conceito de renegociação de contratos de 

concessão rodoviária pelo Tribunal de Contas 

da União

André Martins Bogossian152 

Guilherme Freire Baptista Aleixo153

Resumo

O Tribunal de Contas da União (TCU) tem exercido contro-

le atento sobre a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A 

alta intensidade do controle sobre a ANTT, alega-se, seria devida 

à baixa capacidade institucional da agência. Em especial, o TCU 

tem sido crítico do modelo de concessões rodoviárias federais, 

particularmente alertando para a possibilidade de renegocia-

ção desses contratos de concessão, apontando a possibilidade 

de ocorrência de comportamentos oportunistas por partes dos 

concessionários que, ao apresentarem propostas agressivas nos 

leilões, buscariam renegociações dos termos contratuais mais fa-

voráveis do que aquelas licitadas. Ao fazer tal crítica ao modelo 

concessório, o tribunal parece se apoiar em um marco teórico es-

pecífico da literatura internacional, a doutrina de José Luis Guasch. 

O presente artigo tem como objetivo verificar se o TCU utiliza o 

termo renegociação, no contexto de concessões rodoviárias, de 

forma precisa, ou se há indícios ou evidências de um uso impreciso 

do termo, tendo como parâmetro de avaliação a própria defini-

ção do conceito adotada por Guasch. Particularmente, interessa 

investigar se o emprego do termo pelo TCU diferencia os casos 

de renegociação das hipóteses de reequilíbrio econômico-finan-

ceiro, em que não há propriamente uma negociação dos termos 

originais do contrato, mas a aplicação das cláusulas contratuais 

152 Doutorando em Direito da Regulação na FGV Direito Rio (2020-). Master of Laws (LL.M.) pela 
Harvard Law School (2016). Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (2015). Visiting Research Fellow na Brown Universi-
ty (2014). Graduado magna cum laude pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (2010). 

153 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Direito da Regulação da Fundação Getulio 
Vargas (2021-). Graduado em Direito pela Fundação Getulio Vargas (2020).
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contratos de concessão rodoviária pelo tribunal de contas da União

para lidar com situações previstas na sua matriz de riscos. A rele-

vância do artigo reside no fato de que se o tribunal se arvora de 

uma capacidade institucional superior à da agência para exercer 

um controle mais ativo, caso sejam encontrados indícios de que 

o tribunal utiliza de forma imprecisa um conceito fundamental à 

regulação das concessões, abre-se a possibilidade de questionar 

as premissas de tal controle.

Palavras-chave: Renegociação; Contrato de Concessão; Concessão 

Rodoviária; Reequilíbrio Econômico-financeiro.

Introdução

As concessões de serviço público reguladas por agências fe-

derais são um campo de controle do Tribunal de Contas da União 

(TCU). Os prestadores de tais serviços geram bens e direitos pú-

blicos, a exemplo das rodovias, e respondem pelo próprio serviço 

delegado, pertencente à União, titular de tais prestações. O tribu-

nal se incumbe, sob o pretexto de exercício do controle operacional 

dessas autarquias especiais, da missão de fiscalizar a atuação das 

agências reguladoras, em especial os contratos de concessão,154 

com fundamento no art. 71 da CF/88 e no art. 18, inciso VIII, da Lei 

no 9.491/1997, que prevê a apreciação dos processos de desestati-

zação pelo Tribunal de Contas da União.

Duas principalmente são as formas como o TCU exerce esse 

controle sobre os contratos de concessão dos contratos de conces-

sões de rodovias federais no âmbito do Programa de Concessões 

Rodoviárias Federais (PROCROFE) da Agência Nacional de Trans-

portes Terrestres (ANTT): em primeiro lugar, na análise prévia da 

modelagem contratual, em que o TCU tem se incumbido de ava-

liar, para além da adequação técnica dos valores inseridos nos 

estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental (EVTEA) 

também as próprias disposições contratuais, incluindo aquelas a 

respeito da alteração do contrato (como no Acórdão no 1.174/2018, 

154 UNIÃO, Tribunal de Contas da, O papel do TCU no controle da regulação | Portal TCU, disponí-
vel em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/o-papel-do-tcu-no-controle-da-regulacao.
htm. Acesso em: 24 maio 2021.
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Plenário); e, em segundo lugar, por meio de auditorias operacio-

nais, em que o tribunal avalia o resultado oferecido à sociedade 

da delegação dos serviços rodoviários – como no Acórdão no 

2.190/2019 – Plenário, que auditou os 21 contratos do PROCRO-

FE, de 1994 a 2015.

Em julgados mais recentes do tribunal verifica-se o alerta para 

riscos no modelo concessório que teriam viabilizado comportamen-

tos oportunistas dos concessionários privados, causando prejuízo 

aos usuários. Tais riscos, segundo o tribunal, seriam evidenciados por 

cenários de amplo inadimplemento dos termos originalmente pactua-

dos acompanhados de relevante majoração tarifária, em percentuais 

acima da inflação – ou seja, da tarifa que seria obtida simplesmente 

aplicando os índices de reajuste contratual anualmente à tarifa oriun-

da da proposta vencedora na licitação de cada concessão. 

A esse respeito, o tribunal particularmente afirma no Acórdão 

no 1.174/2018 – Plenário, que a diferença entre a tarifa efetiva e a 

que seria resultante apenas do reajuste das tarifas iniciais

“é explicada, em parte, pela inclusão de novas obras 

e investimentos ao longo do prazo da concessão, as 

quais são inseridas por meio de aditivos contratuais, 

de forma direta, permitindo significativas expansões 

das tarifas ainda que investimentos previstos no con-

trato original estejam em atraso”, 

em processos de “renegociação” contratual. Nesse sentido, indica 

que “há tempos a literatura estrangeira alerta quanto aos riscos das 

renegociações contratuais no âmbito das concessões de serviços 

públicos”, citando a obra de José Luis Guasch.155

Essa exposição dos dados e o racional empregado pelo tribunal 

permitem algumas ponderações e convidam a uma investigação mais 

profunda. Uma indagação salta aos olhos: o que são, afinal, essas rene-

gociações – o que o tribunal entende, exatamente, por renegociação? 

155 GUASCH, José Luis. Granting and renegotiating infrastructure concessions: doing it right. 
Washington: The World Bank, 2004; GUASCH, Jose Luis; STRAUB, Stéphane. Renegotiation 
of infrastructure concessions: an overview. Annals of Public and Cooperative Economics, v. 
77, n. 4, p. 479-493, 2006.
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Há um conceito preciso e definitivo? A indagação leva à hipótese 

ora trabalhada de que o TCU emprega o termo de forma imprecisa.

Assim, a primeira parte do artigo tratará de situar a questão 

em análise no âmbito da literatura a respeito do controle exerci-

do pelo TCU sobre as agências reguladoras federais. Em seguida, 

abordaremos o marco teórico que embasa a análise do TCU se-

gundo as referências do próprio tribunal. Mais especificamente, 

buscará fornecer uma compreensão mais detalhada dos concei-

tos em jogo, em especial os de renegociação e de reequilíbrio 

econômico-financeiro. A segunda parte do artigo descreve a me-

todologia do trabalho. Por se tratar de um estudo exploratório 

que faz parte de uma agenda de pesquisa mais ampla, inclusive 

que pretende levar a cabo um estudo quantitativo de acórdãos do 

TCU, se demonstra necessário explicar como esses casos foram 

identificados para então apresentar os indícios de uso impreciso 

do termo. Em conclusão, apresentaremos potenciais problemas 

que esse uso do termo pelo tribunal pode gerar e os passos da 

agenda de pesquisa. 

I.  Com grandes poderes vêm grandes 
responsabilidades

Nos últimos anos, tem crescido a literatura administrativista 

brasileira preocupada com o controle dos tribunais de contas so-

bre a regulação no Brasil, particularmente sobre os avanços do 

TCU no seu controle das agências reguladoras federais. O próprio 

tribunal não esconde que atua mais intensamente em determina-

dos casos e em relação a determinadas agências. Por exemplo, o 

Ministro Bruno Dantas ao ser perguntado sobre o tema respondeu 

haver “uma relação entre a baixa governança da agência e a atua-

ção mais forte do TCU”.156 

156 Cf. “Quantas vezes você  viu o TCU substituir a posição da ANP [Agência Nacional do Petróleo] 
ou da Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica]? [...] São agências que têm governança mais 
robusta. Se pegar o número de intervenções do TCU em agências e o quadro da governança, 
você vai ver que [a maior parte das intervenções] é nas agências com governança pobre, que 
não fazem avaliação de impacto regulatório, que adotam decisões desamparadas da lei.” TCU 
interfere mais em agências com governança pobre, diz ministro do tribunal, Folha de S. Paulo, 
disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/tcu-interfere-mais-em-agen-
cias-com-governanca-pobre-diz-ministro-do-tribunal.shtml>. Acesso em: 1 nov. 2021.
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Ainda que possam ser apresentadas críticas a essa lógica157 

– considerando que a ANTT é uma das agências com nível de go-

vernança mais baixa segundo o Acórdão no 240/2015-Plenário, que 

concluiu inequivocamente “pela necessidade de avanço nas práticas 

de governança nas agências, especialmente na ANTAQ e ANTT”, é 

de se esperar que o TCU atue de forma intensa no seu controle re-

gulatório da ANTT. E essa presunção teórica, de fato, parece que 

se reflete na prática. Estudos têm demonstrado que o TCU atua 

seletivamente para revisar o mérito decisões da ANTT relativas ao 

exercício de suas atividades-fim, adentrando inclusive na avalia-

ção do equilíbrio econômico-financeiro de tais contratos.158 Com 

isso, o Tribunal atua, segundo um diagnóstico, como instância de 

redundância regulatória ocasional;159 ou, para outro, como um revi-

sor geral da administração pública, papel que não lhe foi reservado 

pelo direito brasileiro.160

É particularmente interessante a avaliação realizada no Acórdão 

no 1.174/2018, que tratou da modelagem da Rodovia de Integração 

do Sul – (BR-101/290/386/448/RS). Nesse julgado, a área técni-

ca do tribunal foi expressa ao afirmar que não bastava mais uma 

análise simplesmente formal dos aspectos técnicos da concessão, 

a respeito dos valores utilizados para formulação do Edital a ser 

licitado; era preciso uma análise detalhada dos mecanismos con-

tratuais e dos incentivos que eles geram ao mercado, adentrando 

claramente na opção da ANTT a respeito da modelagem e meca-

nismos contratuais escolhidos pela agência:

23. Tradicionalmente, as unidades técnicas têm foca-

do o controle sobre a justeza dos valores do serviço 

157 JORDÃO, Eduardo. iNFRADebate: Mais deferência para agências com melhor  
reputação? – Agência Infra. Disponível em: https://www.agenciainfra.com/blog/
infradebate-mais-deferencia-para-agencias-com-melhor-reputacao/. 

158 VITAL, André Luiz Francisco da Silva O equilíbrio econômico financeiro das concessões de 
serviços públicos e a atuação do TCU. Revista de Direito Público da Economia – RDPE, Belo 
Horizonte, ano 9, n. 36, p. 9-42, out./dez. 2011.

159 Cf. BASTOS, Antônio Augusto Iloizio de Faria. Controlador ou supra regulador? Análise empí-
rica de acórdãos proferidos pelo TCU no controle da ANTT. 2021. 263f. Dissertação (Mestrado) 
– Faculdade de Direito, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2021.

160 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos tribunais 
de contas – possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari (Org.). Contratações públicas 
e seu controle. São Paulo: Malheiros, 2013.

https://www.agenciainfra.com/blog/infradebate-mais-deferencia-para-agencias-com-melhor-reputacao/
https://www.agenciainfra.com/blog/infradebate-mais-deferencia-para-agencias-com-melhor-reputacao/
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quantificado por cada EVTEA. A partir dos estudos 

de engenharia, das planilhas de modelos operacio-

nais e estudos econômico-financeiros, o TCU tem 

contribuído com apontamento de oportunidades de 

melhoria dos estudos, que tem culminado na redu-

ção do valor da outorga, qual seja no valor da tarifa 

teto, anterior à licitação. [...]

25. Por outro lado, durante a fase contratual é que 

têm sido observados graves problemas na presta-

ção do serviço público. Merecem destaques os altos 

índices de inadimplemento contratual por parte das 

concessionárias, a inserção (sem licitação) de vulto-

sas obras nos contratos e problemas relacionados ao 

desequilíbrio econômico-financeiro das avenças em 

desfavor dos usuários e da União.

26. Por esta razão, a análise do EVTEA, focada na re-

dução de eventuais excessos de custos dos serviços 

estimados para a concessão, ao longo de trinta anos, 

tem se mostrado de baixa efetividade.

27. Com efeito, a partir destas constatações, optou-se 

por privilegiar, na presente fiscalização, os elementos 

estruturantes da minuta contratual que têm propor-

cionado, direta ou indiretamente, uma baixa eficiência 

do serviço público. Assim, foram avaliadas as cláusulas 

contratuais referentes a mecanismos de aditamen-

to para a inserção de obras e obrigações, bem como 

cláusulas atinentes às inexecuções contratuais (ree-

quilíbrio, penalidades etc.). 

Ou seja, nesse caso o tribunal fez uma análise microscópica de 

toda a modelagem e da estrutura contratual da concessão e de-

cidiu, ponto a ponto, se “aceitava’” ou não a opção do regulador. 

Mesmo quando diz manifestar deferência à posição do regulador, 

o que está fazendo, na prática, é ratificando a opção regulatória, 

por com ela concordar, ou pelo menos não possuir uma convicção 
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formada em sentido contrário.161 Jordão e Cabral Júnior chamam 

a atenção para a distinção entre a deferência pelo resultado e a 

deferência pela amplitude do controle.162 A primeira nada mais é 

do que a manutenção da decisão administrativa. A segunda cor-

responde a uma atitude autocontida do controlador quanto à 

extensão do controle. A deferência pelo resultado pode perfeita-

mente significar uma postura intrusiva do controlador, caso este 

realize o controle da substância do ato, como no caso. Por isso 

que somente há verdadeira orientação deferencial quando o con-

trole delimita seu alcance aos aspectos formais e procedimentais 

dos atos controlados. No caso, alguns aspectos favoráveis à ANTT 

não se deram por autocontenção deferente, mas por concordar 

com o conteúdo material da decisão.163 

Nesse ponto, a atuação do tribunal tem sido de tal modo intrusiva 

que se suspeita que os próprios gestores públicos sejam incapazes 

de confrontar abertamente o tribunal e seu controle intrusivo,164 a 

denotar um ciclo vicioso de aprofundamento da dependência e de-

sestruturação da sua capacidade institucional.165 

Mas se o TCU se arvora de uma suposta diferença entre as ca-

pacitações institucionais suas e da agência para justificar a sua 

intervenção,166 o que parece ser o caso na hipótese do controle mais 

161 PEREIRA, Gustavo. TCU como regulador de segunda ordem* – Migalhas, disponível em: ht-
tps://www.migalhas.com.br/depeso/291733/tcu-como-regulador-de-segunda-ordem. Acesso 
em: 1 nov. 2021. 

162 JORDÃO, Eduardo; CABRAL JÚNIOR, Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judi-
cial: um estudo empírico sobre o controle do TJRJ à ANERSA. Revista Estudos Institucionais, 
v. 4, n. 2, p. 537-571, 2018.

163 PEREIRA Gustavo. O TCU e a deferência ao regulador: quando as aparências enganam.  
Disponível  em: https://www. jota. info/opiniao-e-anal ise/colunas/controle-  
publico/o-tcu-e-a-deferencia-ao-regulador-quando-as-aparencias-enganam-24042019. 

164 Análise prévia do TCU dos projetos de concessão aumenta segurança e facilita investimen-
tos, diz Tarcísio – Português (Brasil), disponível em: https://www.gov.br/infraestrutura/pt-br/
assuntos/noticias/2021/6/analise-previa-do-tcu-dos-projetos-de-concessao-aumenta-segu-
ranca-e-facilita-investimentos-diz-tarcisio. Acesso em: 1 nov. 2021.

 Em sentido contrário, de que muitas vezes a atuação do TCU configura verda-
deira accountability overload, comprometendo a segurança jurídica, ao invés de 
promovê-la, vide: JORDÃO, Eduardo; PEREIRA, Gustavo. O TCU e o risco da “autoidea-
lização” JOTA, 2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/
controle-publico/o-tcu-e-o-risco-da-autoidealizacao-06112019.

165 JORDÃO, Eduardo; RIBEIRO, Mauricio Portugal. Como desestruturar uma agência regulado-
ra em passos simples. Revista Estudos Institucionais, v. 3, n. 1, 2017.

166 JORDÃO, Eduardo; PEREIRA, Gustavo. O TCU e o risco da “autoidealização”. JOTA, 2019.  
Disponível  em: https://www. jota. info/opiniao-e-anal ise/colunas/controle-  
publico/o-tcu-e-o-risco-da-autoidealizacao-06112019. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-a-deferencia-ao-regulador-quando-as-aparencias-enganam-24042019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-a-deferencia-ao-regulador-quando-as-aparencias-enganam-24042019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-o-risco-da-autoidealizacao-06112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-tcu-e-o-risco-da-autoidealizacao-06112019
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intenso sobre a ANTT, então é de se esperar que o tribunal, ao reali-

zar o controle sobre a agência, utilize adequadamente os conceitos 

jurídicos que fundamentam sua atuação controladora. Afinal, para 

ser um “controlador médio” (o que seria o mínimo de se esperar 

em um controle que se fundamenta na pretensão de superioridade 

capacitacional relativamente à agência) é preciso “conhecer bem 

o direito que lhe cabe aplicar”,167 o que envolve certamente uma 

operacionalização adequada dos conceitos utilizados para tão se-

veramente criticar – e controlar – a regulação da ANTT.

Talvez não seja sempre o caso. Suspeita-se que um exemplo 

desse descompasso entre idealização de capacidades de regulador 

e controlador seja o relativo ao emprego do termo renegociação 

pelo TCU. Assim, porventura seja confirmada a hipótese desse arti-

go, é possível começar a questionar o fundamento do controle tão 

incisivo do TCU sobre a ANTT. Uma falha conceitual dessa gravida-

de seria compatível com um controlador que se espera, no mínimo, 

“diligente, cauteloso e razoável”?168 Como poderia o TCU realizar 

um controle de tal forma – e, ironicamente, até mesmo mais intenso 

sobre a ANTT, sob o argumento da falta de capacidade institucional 

da agência – enquanto falha em utilizar, de forma precisa, conceitos 

básicos às concessões de serviços públicos como os de renegocia-

ção e reequilíbrio econômico-financeiro?

Por certo que afirmações contundentes a respeito de uma fa-

lha ou não do TCU na utilização do conceito se beneficiariam de 

uma análise mais ampla, tanto corroborando a pesquisa qualita-

tiva ora realizada com uma análise quantitativa dos acórdãos do 

TCU quanto em relação a uma abrangência maior de concessões e 

setores regulados por ele controlados. Todavia, entende-se que o 

melhor ponto de partida para essa agenda de pesquisa a respeito 

do uso do conceito de renegociação é a ANTT e o setor rodoviário 

justamente porque foi em relação a ele que o tribunal se mostrou 

um crítico mais ferrenho, e a realização de uma pesquisa qualitativa 

167 JORDÃO, Eduardo. O controlador médio: o primo menos conhecido do administra-
dor médio. JOTA, 2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/
controle-publico/o-controlador-medio-09062021.

168 Idem.

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-controlador-medio-09062021
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/o-controlador-medio-09062021
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por indícios ou evidências permite uma aproximação inicial ao tema 

mais eficiente. Caso a hipótese do artigo seja refutada e não sejam 

encontradas evidências de um uso impreciso ou inconsistente, não 

haveria necessidades de maiores investigações. Mas caso a hipó-

tese seja confirmada, esse artigo pode servir de ponto de partida 

para futuras investigações. 

II. Dos conceitos em jogo

A preocupação do TCU está associada à aparente identifica-

ção de um risco de adoção de comportamentos oportunistas pelos 

particulares nas contratações públicas, que levam ao incremento 

desmesurado das suas receitas por meio do acréscimo injustifica-

do das tarifas a partir do que é conhecido na literatura econômica 

como hold up,169 uma instância de risco moral.170 

A ideia é que na licitação o particular revela uma (falsa) infor-

mação indicando o compromisso de assumir o serviço nos termos 

do edital e contrato (muitas vezes, oferecendo lances agressivos 

nas licitações), mas altera seu comportamento ex post à sua as-

sinatura, aproveitando-se oportunisticamente de que o principal 

deseja que o contrato seja cumprido e os investimentos sejam fei-

tos e, principalmente, que os custos de transação para remoção do 

concessionário, uma vez assinado o contrato, são muito altos para 

a administração, inclusive envolvendo riscos reputacionais,171 o que 

pode ser explorado pelos particulares contratados.172 

169 SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; ARAÚJO, Thiago. Previsibilidade ou resiliência? Notas so-
bre a repartição de riscos em contratos administrativos. Revista de Direito da Procuradoria 
Geral (Edição Especial): Administração Pública, Risco e Segurança Jurídica. Rio de Janeiro: 
PGE, 2014, p. 318.

170 GOMEZ-IBÁÑEZ, José. Regulating infrastructure: monopoly, contracts and discretion. Cam-
bridge: Harvard University Press, 2003, p. 12.

171 “The prospect of litigation delays and expenses also discourages an effort to displace a fran-
chisee. Moreover, even if such an effort were successful, nontrivial transition costs would be 
incurred. (They are discussed further under c below.) Finally, franchise award agencies, like 
other bureaucracies, are loath to concede or be accused of error. As Eckstein puts it, publicly 
accountable decision-makers “acquire political and psychological stakes in their own decisions 
and develop a justificatory rather than a critical attitude towards them” (1956, p. 223). Sin-
ce displacement may be interpreted as a public admission of error, franchise award agencies 
predictably prefer, when faced with malperformance, to negotiate a ‘compromise’ solution 
instead.” (WILLIAMSON, Oliver. Economics institutions of capitalism. Free Press, 1985, p. 336).

172 RUIZ DÍAZ, Gonzalo. Opportunism and third-party influence on long-term public contracts. 
Utilities Policy, v. 61, Dec. 2019, DOI: 10.1016/j.jup.2019.100978.
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Nesse ambiente, seria elemento determinante sob a ótica do 

particular a probabilidade e a sua capacidade de obter uma altera-

ção do contrato junto ao poder público. Se ambas as avaliações são 

positivas, os operadores tentam ganhar o leilão do serviço concedi-

do. Então, se eles ganharem o contrato, eles pedem uma alteração 

– denominada por Guasch (e pelo TCU) de “renegociação” – com o 

governo para garantir melhores condições, que seriam inacessíveis 

nos termos originais do contrato licitado. À medida que o tempo 

avança, cria-se um impasse e os concessionários começam a amea-

çar o poder público com a inviabilidade do contrato e seu abandono, 

caso a alteração contratual não seja realizada. 173 

Esse foi, a grosso modo, o cenário descrito em Granting and 

Renegotiating Infrastructure Concessions: doing it right de José 

Luis Guasch. Trata-se de um estudo que avaliou 1.000 (mil) con-

cessões ocorridas na América Latina e Caribe entre 1985 e 2000, 

cobrindo diversos setores, feito com o objetivo de descobrir o que 

determinava a alta incidência de renegociações em contratos de 

infraestrutura. O estudo analisou ainda os impactos das instituições 

regulatórias, características institucionais, choques econômicos e 

características dos próprios contratos de concessão na probabili-

dade de renegociação. 

Por outro lado, o aparente foco do TCU no Acordão no 1.174/2018 

– Plenário, relatado na introdução desse artigo e detalhado na pró-

xima seção, parece ser nas “renegociações” enquanto alterações 

de escopo contratual como principal driver do incremento tarifário. 

Esse foco parece contraintuitivo, ou ao menos incompleto. A tese 

encampada pelo tribunal em sua exposição parece focar demasiada-

mente inclusões de investimentos como ensejadores de acréscimo 

tarifário e parece não distingui-la da hipótese de que parcela subs-

tancial do incremento tarifário decorra meramente da recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro pela materialização de riscos alo-

cados contratualmente ao Poder Concedente. Cite-se, por exemplo, 

os impactos causados por alterações legislativas que reduzam as 

173 GOMEZ-IBÁÑEZ, José. Regulating infrastructure: monopoly, contracts and discretion. Cam-
bridge: Harvard University Press, 2003, p. 106.
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receitas ou aumentem os custos dos concessionários, como foi o 

caso da Lei no 13.103/2015, a “lei dos caminhoneiros”, que respecti-

vamente isentou a cobrança tarifária sobre os eixos suspensos dos 

veículos e aumentou o limite de peso bruto por eixo dos veículos, 

tendo como efeito um maior desgaste dos pavimentos. 

Em relação às revisões tarifárias para pagamento de desequilí-

brio pela materialização de riscos alocados ao Poder Concedente, 

para os quais a concessionária não tem nenhum controle, pare-

ce-nos que sequer seria possível considerá-las contidas no conceito 

de renegociação, seja tal qual usado pela literatura internacional, 

seja pelas próprias características do modelo regulatório da ANTT. 

Em primeiro lugar, a própria definição de renegociação do au-

tor citado pelo TCU apresenta como condição necessária o fato de 

que a alteração contratual não decorra de contingências previstas 

no contrato – ou seja, não decorra de hipótese de mera aplicação 

das cláusulas contratuais, como da matriz de riscos. 

Segundo Guasch, “a renegociação ocorre quando o contrato 

original e o seu impacto financeiro são significativamente altera-

dos, sendo que tais mudanças não foram resultados de contigências 

previstas inicialmente”.174 Assim, na definição adotada pelo próprio 

autor, duas são as condições necessárias para que se considere 

uma determinada alteração das condições contratuais como uma 

renegociação: 

(1) a alteração deve ser significativa, tanto do pon-

to de vista contratual do escopo do contrato quanto 

financeiramente;

(2) a alteração do contrato não seja resultante de 

uma “contingência prevista inicialmente”, ou seja, de 

medida prevista previamente no contrato e necessá-

ria para o seu cumprimento. 

174 “Renegotiation occurs when the original contract and financial impact of a concession con-
tract is significantly altered and such changes were not the result of contingencies spelled 
out in the contract.” (GUASCH, José Luis. Granting and renegotiating infrastructure conces-
sions: doing it right. Washington: The World Bank, 2004. p. 34).
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Esse segundo requisito é particularmente relevante e foi con-

firmado pelo próprio autor em escritos posteriores, ao definir 

renegociação como uma “mudança nos termos e condições do 

contrato original, em oposição a ajustes no pagamento (ou tarifas) 

que decorrem de mecanismos definidos no próprio contrato”.175

É nele que pode residir a principal imprecisão de análise do TCU. 

É que parcela relevante das revisões tarifárias pode ocorrer não para 

alteração contratual, mas para implementação de um mecanismo 

contratualmente previsto como a principal garantia ao concessioná-

rio privado nesses contratos: o reequilíbrio econômico-financeiro.176 

O sistema de equilíbrio econômico-financeiro é o conjunto de 

regras que estabelece como serão calculadas e realizadas as com-

pensações econômicas e/ou financeiras da parte responsável pelo 

risco de ocorrência de dado evento à parte que foi atingida por suas 

consequências. Ele pode ser definido como o braço operacional da 

matriz de riscos, pois é ele quem define como devem ser realizadas 

as compensações entre as partes que decorrem da distribuição de 

riscos prevista no contrato. É por meio do sistema de recomposição 

do equilíbrio econômico-financeiro que a matriz de riscos contra-

tuais ganha vida e produz efeitos concretos.177

Na verdade, o próprio Guasch é específico ao mencionar que 

revisões tarifárias estipuladas em contrato não contam como 

renegociações:178 

For example, stated and standard tariff adjustments 

resulting from inflation or other stated drivers do not 

count as renegotiation. Nor do periodic tariff reviews 

stipulated in a contract, or contingencies (such as 

175 “A change in the original contractual terms and conditions, as opposed to an adjustment 
in the payments (or tariffs) that takes place under a mechanism defined in the contract”. 
(GUASCH, José Luis; BENITEZ, Daniel; PORTABALES, Irene et al. The renegotiation of PPP 
contracts: an overview of its recent evolution in Latin America. International Transport Fo-
rum Discussion Papers 2014/18, 2014, p. 9).

176 FREITAS, Rafael Véras de. Concessões de rodovias. Belo Horizonte: Fórum, p. 117.

177 RIBEIRO, Maurício Portugal. Concessões e PPPs – Melhores práticas em licitações e contra-
tos. São Paulo: Atlas, 2011, p. 79.

178 GUASCH, José Luis. Granting and renegotiating infrastructure concessions: doing it right. 
Washington: The World Bank, 2004. p. 34.
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significant devaluations) in a contract that induces 

tariff changes. Only when substantial departures from 

the original contract occurred and the contract is 

amended can one say that a renegotiation took place.

Somente por isso já haveria razões suficientes para suspeitar da 

utilização imprecisa do termo renegociação pelo TCU para tratar de 

hipóteses que não deveriam ser tratadas como tal, e para as quais 

não deveria recair a associação ao comportamento oportunista fei-

to pelo tribunal. Nesses casos de reequilíbrio econômico-financeiro, 

em que há a revisão ou ajuste das tarifas em cumprimento do con-

trato com aplicação da matriz de riscos na ocorrência de fatos nela 

qualificados como de risco do Poder Concedente (as “contingên-

cias” a que se refere o autor paradigmático), a utilização do TCU 

do termo seria sobreinclusiva.

Além disso, não há necessariamente uma negociação nesses 

casos de cumprimento contratual para o seu reequilíbrio econômi-

co-financeiro devido à materialização de evento previsto na matriz 

de riscos. As concessões da ANTT adotam um regime de regulação 

por contrato em que tanto a verificação do desequilíbrio e cabimen-

to do reequilíbrio, quanto a forma pela qual os reequilíbrios serão 

implementados decorrem de decisão unilateral da agência,179 não 

havendo pela concessionária mais do que mero exercício de seu 

direito e cumprimento dos termos contratuais. 

Ademais, há em alguns contratos de concessão mecanismos 

automáticos de reequilíbrio, que foram uma inovação trazida nos 

contratos da 3a Etapa das concessões federais. Este é o caso do 

“desconto ou acréscimo de reequilíbrio” (Fator D), que gera efeitos 

tarifários decorrentes do atraso ou inexecução dos serviços e obras 

pela concessionária. Trata-se de mecanismo que, por decorrer de 

fórmulas pré-ajustadas no próprio contrato de concessão, não de-

vem ser incluídos como renegociações contratuais.180

179 É prática da agência dispor em seus contratos dispor que a decisão a respeito da forma de 
pagamento do reequilíbrio econômico-financeiro caiba exclusivamente à própria ANTT.

180 COSTA, Luiz Carlos Penner Rodrigues da. Oportunismo e corrupção em renegociações de 
contratos de concessão no Brasil: revisitando as premissas da literatura econômica. 2021. Dis-
sertação (Mestrado) Faculdade de Direito, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2021.
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Mesmo em relação às revisões tarifárias para compensar altera-

ções de escopo contratual (que seriam mais próximas à utilização do 

conceito de renegociação pela literatura internacional) não se pode 

olvidar que parte não desprezível das alterações de escopo para in-

cluir novos investimentos decorre não de opção da concessionária, 

mas de falhas da modelagem realizada pelo Poder Concedente. Isso 

pois em muitos casos verificou-se a necessidade de realização pe-

las concessionárias de obras que estavam originalmente a cargo do 

DNIT (como forma de internalização de custos pela administração 

federal, conforme narrado anteriormente) e que não foram cumpri-

das por aquela autarquia federal e seus contratados, fazendo com 

que o Poder Concedente demandasse à concessionária responsá-

vel pela sua realização.

Em resumo: parece necessário investigar se o TCU utiliza o 

termo apenas para tratar de hipóteses em que há uma verdadeira 

renegociação dos termos contratuais na linha do conceito adota-

do pela literatura internacional, ou seja, uma alteração relevante e 

desvinculada às contingências contratualmente previstas. Em ou-

tros termos, cabe investigar se há indícios de que o TCU, ao tratar 

indistintamente como hipóteses de “renegociação”, confunde as fi-

guras de reequilíbrio econômico-financeiro para cumprimento do 

contrato pela aplicação da matriz de risco das hipóteses de revisão 

contratual a fim de alterar o conteúdo de suas cláusulas.

III.  Indícios dos problemas na operacionalização  
do termo “renegociação” pelo TCU

De plano, cabe esclarecer como a pesquisa chegou aos acór-

dãos analisados. Como dito, esse artigo faz parte de uma agenda 

de pesquisa mais ampla, inclusive com pretensão de pesquisa ju-

risprudencial no TCU foi realizada com base nos seguintes termos: 

“renegociação rodovia concessão”, “concessão rodoviária renego-

ciação”, “concessionária rodoviária renegociação” e “concessionária 

rodovia renegociação”, restringindo o resultado a apenas acórdãos 

julgados pelo plenário e retirando os resultados duplicados. Como 

resultado, retornaram 190 (cento e noventa) acórdãos. 
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Foi necessário ainda realizar outras restrições à base analisa-

da. Primeiro, foram eliminados acórdãos que, apesar de constarem 

do resultado da pesquisa, não tinham como objeto contratos de 

concessão rodoviária. Nesses casos, havia apenas a menção a es-

ses contratos de forma tangencial ao objeto do julgado. Segundo, 

foram excluídos também acórdãos que apenas mencionavam “re-

negociação” em outro sentido que não o do contrato de concessão, 

como por exemplo, renegociação de “créditos”, “dívidas”, “débitos”, 

por parte da concessionária com outras pessoas que não o Poder 

Concedente ou quando a “renegociação” é apenas citada no curso 

do acórdão sem ser o seu objeto ou sem que haja qualquer análise. 

Considerando que o objeto do presente trabalho é avaliar como 

o TCU vem operacionalizando o termo “renegociação” para realizar 

o controle sobre a atividade regulatória da ANTT, não haveria sen-

tido analisar dados de acórdãos que não tratam especificamente 

de concessões rodoviárias ou, ainda que citem o termo, não o fa-

çam em um contexto de análise que permita determinar o que seria 

renegociação e quais são os elementos que o TCU usa para confi-

gurar uma situação como tal. 

A primeira evidência reside no citado Acórdão no 1.174/2018, em 

que o tribunal chega mesmo a expor a comparação da variação tarifá-

ria efetivamente ocorrida desde o início de vigência de cada contrato 

com a variação tarifária que seria decorrente somente da aplicação 

dos índices de reajuste para todas as concessões rodoviárias vigen-

tes, na 1a, 2a e 3a etapas do PROCROFE, conforme as tabelas a seguir:

Rodovia
Variação  
da tarifa (%)

Inflação 
acumulada (%)

Variação 
tarifária/inflação

BR-040/MG/RJ 
(Concer)

520,9 378,0 1,4

BR-290/RS 
(Concepa)

662,6 383,4 1,7

BR-116/RJ/SP 
(NovaDutra)

482,5 408,2 1,2

BR-116/392/RS 
(Ecosul)

481,8 280,8 1,7

BR-116/RJ/SP (CRT) 617,7 407,6 1,5
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Rodovia
Variação da 
tarifa (%)

Inflação 
acumulada (%)

Variação 
tarifária/inflação

BR-116/PR/SC 
(Planalto Sul)

206,7 165,0 1,3

BR-116/376/101/PR/
SC (Litorial Sul)

205,0 170,0 1,2

BR-116/SP/PR 
(Régis Bittencourt

204,3 165,0 1,2

BR-381/MG/SP 
(Fernão Dias)

194,1 158,6 1,2

BR-101/RJ 
(Fluminense)

183,8 156,3 1,2

BR-153/SP 
(Transbrasiliana)

181,4 165,0 1,1

BR-393/RJ  
(Rodovia do Aço)

187,2 157,7 1,2

BR-116/324/BA  
(Via Bahia)

160,8 189,2 0,8

Rodovia
Variação da 
tarifa (%)

Inflação 
acumulada (%)

Variação 
tarifária/inflação

BR-101/ES/BA  
(Eco 101)

142,9 140,2 1,0

BR-050/MG (MGO) 119,1 133,3 0,9

BR-060/153/262/
GO (Concebra)

139,1 165,9 0,8

BR-163/MT (CRO) 192,2 171,2 1,1

BR-163/MS (MS Via) 142,2 172,3 0,8

BR-040/DF/GO/MG 144,3 132,4 1,1

BR-101/RJ 
(Ecoponte)

109,5 108,1 1,0

O tribunal então afirma haver um “descompasso, em desfavor 

dos usuários e da União, entre as tarifas de pedágio e a eficácia 

dos contratos de concessão” e que “isto é explicado, em parte, 

pela inclusão de novas obras e investimentos ao longo do prazo da 

concessão, as quais são inseridas por meio de aditivos contratuais”. 

Mais adiante, indica que, “no mesmo sentido, há tempos a literatura 

estrangeira alerta quanto aos riscos das renegociações contratuais 

no âmbito das concessões de serviços públicos [...]” e que 
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[...] há tempo a literatura internacional salienta o ris-

co que as renegociações de contratos (alterações 

contratuais) trazem para as concessões, sobretudo, 

no que se refere a propostas agressivas com a ex-

pectativa de negociar junto ao regulador mudanças 

contratuais.

Ainda que não pretenda explicar integralmente a variação ta-

rifária com a referência às alterações contratuais (afinal, menciona 

que o cenário é explicado “em parte” por esse fator, mas sem indi-

car que alternativas também estão em jogo), o tribunal direciona a 

sua atenção para o fenômeno de “renegociação” das concessões 

nesse e em acórdãos recentes, que reproduzem os dados e argu-

mentos esposados ali.181 E, ao fazê-lo, associa a ocorrência de tais 

renegociações a um oportunismo dos concessionários, não somente 

para a busca de remuneração injustificada, mas também relacionan-

do renegociações com corrupção, como no Acórdão no 2.190/2019:

52. No mesmo sentido, Guasch e Straub (2009) 

demonstraram, em estudo realizado em trezentos 

contratos dos setores de água e transporte em paí-

ses da América Latina, que o nível de corrupção de 

um país determina as renegociações contratuais, ou 

seja, em um ambiente regulatório corrupto há um 

maior número de renegociações contratuais condu-

zidas pelas firmas.

53. Em princípio, a renegociação poderia ser um ins-

trumento positivo: quando aborda adequadamente 

a natureza incompleta dos contratos de concessão, 

a renegociação pode melhorar o equilíbrio do con-

trato e a qualidade de seu objeto.

54. Entretanto, a renegociação pode até indicar com-

portamentos excessivamente oportunistas por parte 

dos concessionários dos serviços públicos ou do go-

verno. Tal comportamento prejudica a eficiência do 

181 Citem-se, por exemplo, os Acórdãos no 1.096/2019 e no 2.190/2019.
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processo e a prestação do serviço público, porque 

ocorre apenas entre o governo e o concessioná-

rio, sem sujeição às pressões competitivas e sociais 

(GUASCH, 2004).

55. Por conseguinte, a alta incidência de renegocia-

ções prejudica o processo competitivo nos leilões e, 

geralmente, o bem-estar do consumidor e o desempe-

nho do setor objeto da concessão, além de aumentar 

a oposição pública à participação privada no forneci-

mento de serviços de infraestrutura (GUASCH, 2004).

56. Portanto, embora seja esperada alguma renego-

ciação, sua alta incidência excede os níveis razoáveis 

e suscita preocupações quanto à validade do mode-

lo de concessão (GUASCH, 2004). 

Um fator adicional a ser considerado, quando analisada a doutri-

na de Guasch e o seu crescente impacto sobre o TCU nas discussões 

de processos de renegociações, é a diferença conceitual existente 

entre o que está, de fato, presente na sua obra e o que parece ter 

sido a interpretação adotada pelo TCU das conclusões do seu tra-

balho. Ao que parece, o TCU interpretou de forma conveniente as 

conclusões de Guasch: enquanto no seu livro a corrupção explica 

os altos graus de renegociação, para o TCU, a renegociação expli-

ca a corrupção.

A respeito do tema, verifica-se trecho de posicionamento ado-

tado pela corte no Acórdão 2.190, julgado em 2019:182

55. Por conseguinte, a alta incidência de renegocia-

ções prejudica o processo competitivo nos leilões e, 

geralmente, o bem-estar do consumidor e o desempe-

nho do setor objeto da concessão, além de aumentar 

a oposição pública à participação privada no forneci-

mento de serviços de infraestrutura (GUASCH, 2004).

182 Tribunal de Contas da União. Acórdão no 2.190/2019. Plenário. Relator: BRUNO DANTAS. Data 
da sessão: 11.09.2019. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acorda
o-completo/2190%252F2019/%2520/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORD
AOINT%2520desc/0/%2520.



88
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

56. Portanto, embora seja esperada alguma renego-

ciação, sua alta incidência excede os níveis razoáveis 

e suscita preocupações quanto à validade do mode-

lo de concessão (GUASCH, 2004).

A conclusão a que chega o TCU está equivocada, uma vez que 

parece considerar o fator “renegociação”, por si só, como prejudi-

cial ao caráter competitivo dos leilões, enquanto na prática a mera 

existência de muitas renegociações não permite essa conclusão. Di-

versos outros fatores levam à necessidade de se alterar o contrato, 

conforme mencionado pelo próprio acórdão ao abordar a natureza 

incompleta dos contratos de concessões. Isto é, o comportamento 

oportunista não é o principal, nem muito menos, o único fator ex-

plicativo do nível de renegociações dos contratos. 

Na realidade, há evidências de que o TCU trata como renegocia-

ções situações que não correspondem de fato a uma renegociação, 

mas ao próprio cumprimento dos contratos. É o caso da análise feita 

no Acórdão no 2.477/2020, em que, ao tratar do reequilíbrio eco-

nômico-financeiro necessário para “fazer jus às despesas adicionais 

com manutenção e conservação dos pavimentos já implantados 

em face das implicações da Lei dos Caminhoneiros” (ou seja, para 

reequilibrar o contrato em função dos impactos de uma alteração 

legislativa, que correspondem a risco do Poder Concedente pela 

legislação e pelo contrato de concessão183), afirmou:

De acordo com a manifestação da ANTT, a despro-

porcional estimativa realizada com base nos Custos 

Médios Gerenciais do DNIT, ainda seria quatro vezes 

menor do que o montante reivindicado pela conces-

sionária, alegação que não socorre o procedimento 

adotado pela Agência, mas revela que as renegocia-

ções contratuais podem assumir proporções ainda 

mais absurdas, conforme registrado no Voto condu-

tor do Acórdão 2237/2019-TCU-Plenário, da Relatoria 

do Ministro Augusto Nardes.

183 Tribunal de Contas da União. Acórdão no 2.477/2020, Plenário, Relator: AUGUSTO NARDES. 
Data da sessão: 16.09.2020. Disponível em: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/
acordao-completo/Ac%25C3%25B3rd%25C3%25A3o%25202477%252F2020/%2520/DTREL
EVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520.
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De fato, o TCU parece confundir os conceitos de renegociação 

e reequilíbrio não somente quando o resultado desses procedi-

mentos favoreceria as concessionárias, mas também quando ele se 

daria em favor do próprio Poder Concedente. Veja-se o exemplo do 

Acórdão no 2.927/2011 – Plenário, que explícita e inequivocamente 

trata como renegociação uma hipótese de reequilíbrio econômi-

co-financeiro para compensar os usuários e o Poder Público em 

decorrência da materialização de eventos afetos à álea extraordi-

nária e teoria da imprevisão.

No Brasil, a excepcional melhora nos indicadores 

econômicos – representativa de álea extraordinária 

– deve ser revertida em prol da modicidade tarifária, 

sob pena de tornar a prestação do serviço inadequa-

da ao pleno atendimento dos usuários, com violação 

do art. 6o, caput, da Lei no 8.987/1995. Assiste razão 

à Procuradoria-Geral da ANTT que, em seu prete-

rido Parecer CAH no 0288-3.4.1.12/2008, evoca a 

Decisão no 464/2000-TCU-Plenário, para opinar pela 

necessidade de renegociação, ante a nova realidade 

econômica (fls. 47/48). Registra o órgão de consul-

toria jurídica que a teoria da imprevisão “pode ser 

empregada tanto em favor do contratado quanto 

em favor do contratante”.

Essa menção imprópria já mesmo em 2011 motivou um re-

corrido histórico do uso do TCU do termo. Como se percebe, ao 

longo dos anos foram bem poucos os acórdãos tratando efeti-

vamente de renegociações efetuadas no setor rodoviário. Em 

muitos anos sequer há qualquer caso tratando do assunto. Situa-

ção que se modifica bruscamente a partir de 2018, considerando 

que, apenas os anos de 2019 e 2020, sozinhos, correspondem 

a 65% dos casos totais envolvendo renegociações. As poucas 

menções em décadas passadas talvez possam ser explicadas 

pelas análises do tribunal ao caso da ECOSUL, concessionária 

cujo contrato foi assumido pelo Governo Federal junto ao Esta-

do do Rio Grande do Sul. Nesta transferência, havia a previsão 
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contratual da possibilidade de uma renegociação ampla dos ter-

mos do contrato para adaptá-lo às novas realidades e modelo 

regulatório federal.

Figura 1
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Fonte: Elaboração dos autores.

É interessante notar, entretanto, o crescente número de casos 

a partir de 2018, especificamente a partir do Acórdão no 1.174/2018, 

que parece coincidir com a entrada da doutrina de GUASCH no tri-

bunal. Procurou-se verificar então o número de vezes em que os 

acórdãos faziam menção a “comportamentos oportunistas” dos con-

cessionários e a quantidade de vezes em que a doutrina de GUASCH 

foi citada, com sua distribuição temporal. O objetivo dessa sepa-

ração é saber a recorrência com que o TCU atribui à existência de 

renegociação um comportamento oportunista do concessionário. 

Com relação à doutrina do Guasch, entendeu-se importante sepa-

rar essa variável porque se trata de uma demonstração bem direta 

da sua influência e do momento que o tribunal passou a tentar im-

portar o seu conceito de renegociação.

Até a primeira menção no Acórdão no 1.174/2018 não havia 

nenhuma citação à doutrina de Guasch ou menção à comporta-

mento oportunista. Ao que parece, o TCU enquanto órgão julgador 
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“descobriu” a doutrina do Guasch neste acórdão e passou a utili-

zá-la de maneira mais corriqueira como fundamento teórico para 

os casos em que à primeira vista pareçam representar um compor-

tamento oportunista dos concessionários na renegociação. 

Figura 2 
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Fonte: Elaboração dos autores.

Em resumo, juntando as peças e em uma tentativa de recons-

trução caridosa do argumento do TCU, o tribunal parece entender 

que, apoiado na literatura internacional, seria possível inferir do 

percentual de variação tarifária acima da inflação que há uma alta 

incidência de renegociações injustificadas e que dessa quantidade 

de renegociações seria possível extrair alguma relação com com-

portamentos oportunistas dos concessionários, inclusive como 

parâmetro indicativo de corrupção no setor.

O conceito de renegociação utilizado pelo TCU parece es-

tar focado nas hipóteses de alteração de escopo dos contratos 

de concessão. Contudo, a impressão inicial, que motiva a hipó-

tese apresentada na introdução do artigo, é que o tribunal utiliza 

o termo de forma pouco precisa, abarcando situações que não 

deveriam ser consideradas como renegociações propriamente 

ditas, como a possibilidade de reprogramação de investimentos 
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atrasados pelas concessionárias184 e renegociação como reequi-

líbrio econômico-financeiro dos contratos.185

A pesquisa revela a existência de evidências de que a doutri-

na de Guasch sobre comportamentos oportunistas de potenciais 

competidores vem se tornando cada vez mais frequente nos jul-

gados do TCU, bem como do uso impreciso e sobreinclusivo que 

o TCU faz do termo ao tentar apropriar-se do conceito importado 

da literatura internacional. Essas evidências qualitativas precisam 

ser corroboradas a partir de uma análise quantitativa, que se pre-

tende realizar em um futuro próximo.

Conclusão

A elaboração do presente artigo tinha como objetivo testar a 

hipótese de que o emprega o termo “renegociação” em conces-

sões rodoviárias de forma imprecisa e inconsistente, procurando 

trazer evidências desse uso contrário ao próprio sentido original 

do conceito de renegociação oferecido pela doutrina de Guasch e 

referenciado pelo próprio TCU.

Como se vê, o termo “renegociação” vem sendo utilizado pelo 

TCU para indicar situações de mero cumprimento das cláusulas 

contratuais, como o reequilíbrio econômico-financeiro, situações 

essas que não se enquadrariam no conceito de “renegociação” uti-

lizando os critérios delineados pelo próprio autor em que se baseia 

o TCU, quais sejam, substancialidade da modificação e ausência de 

previsão contratual. 

184 “64. Na oportunidade, as concessionárias, impelidas a cumprir os requisitos necessários ao 
início da cobrança de pedágio, entregaram 500 km de duplicação em três anos. Contudo, 
quando o estímulo para a execução das duplicações findou-se (início da cobrança de pe-
dágio), o ritmo das obras reduziu-se até a completa paralisação em praticamente todos os 
contratos, dando lugar a tratativas para ‘renegociação’ dos prazos junto ao poder conceden-
te, como já ocorria nas demais avenças. Assim, na única oportunidade em que se estabeleceu 
um sistema de incentivos, alinhando a execução dos investimentos ao aumento da receita, 
o resultado foi favorável aos usuários.” (Tribunal de Contas da União. Acórdão no 1.174/2018, 
Plenário, Relator: BRUNO DANTAS. Data da sessão: 25.03.2018).

185 “609. Em suma, é fundamental que a licitação da BR-101/290/386/448/RS propicie a con-
tratação da licitante com a proposta mais vantajosa para a administração, prestadora de um 
serviço público eficiente, e não a licitante com a melhor expectativa de futuras negociações 
do contrato de concessão. Apesar disso, a ANTT expandiu as possibilidades de renegocia-
ção, como no caso das obras condicionadas ao volume de tráfego” (Tribunal de Contas da 
União. Acórdão no 1.174/2018. Plenário. Relator: BRUNO DANTAS. Data da sessão: 25.03.2018).
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É irônico que o TCU, que tanto e tão intensamente controla a 

ANTT, seja incapaz de interpretar e aplicar um conceito simples pau-

tado em apenas dois critérios. Os achados deste artigo dão, portanto, 

indícios de que o exercício do controle foi feito abaixo do padrão 

que seria esperado do “controlador médio”, posto que sequer apli-

cou corretamente os conceitos jurídicos em jogo.186 Se esse exercício 

de controle poderia também ser considerado uma “atuação com 

nível de diligência abaixo da média” (Acórdão no 2.928/2019-Ple-

nário) ou “abaixo do normal ou aquém do ordinário” (Acórdão no 

2.872/19-Plenário), o que, segundo os critérios do próprio tribunal, 

corresponderia a hipóteses de erro grosseiro a ensejar a respon-

sabilização de quem assim erra,187 é matéria para estudos futuros. 

Jordão e Cabral Júnior parecem ter razão, nesse sentido, ao afir-

mar que, assim como os controladores podem corrigir erros, eles 

podem também desfazer acertos. O controlador não é infalível, e se 

a intensificação do controle (a pretexto, no caso, da suposta infe-

rioridade de capacidade e governança da ANTT) reduziria em tese 

a possibilidade de abusos de poder perpetrados pelo administra-

dor público, por outro lado, ela aumenta a possibilidade de abusos 

cometidos pelo próprio controlador.188

Outra descoberta interessante da pesquisa diz respeito à cres-

cente influência de Guasch nos julgados do Tribunal. Até a primeira 

menção no Acórdão no 1.174/2018 não havia nenhuma citação à dou-

trina de Guasch ou menção a comportamento oportunista, enquanto 

após a prolação do referido acórdão a menção a comportamen-

to oportunista passou a se verificar em 56,3% dos acórdãos. Isto 

é, atualmente mais da metade dos acórdãos que tratam de rene-

gociação no setor de concessões rodoviárias de forma indireta se 

utilizam da doutrina de Guasch.

186 JORDÃO, Eduardo; PEREIRA, Gustavo. O TCU e o risco da “autoidealiza-
ção”. JOTA, 2019. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/
controle-publico/o-tcu-e-o-risco-da-autoidealizacao-06112019. 

187 JORDÃO, Eduardo, TRISTÃO, Conrado. O que é erro grosseiro para o TCU? 
JOTA , 2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/
controle-publico/o-que-e-erro-grosseiro-para-o-tcu-27052020.

188 JORDÃO, Eduardo; CABRAL JÚNIOR, Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judi-
cial: um estudo empírico sobre o controle do TJRJ à ANERSA. Revista Estudos Institucionais, 
v. 4, n. 2, p. 543, 2018.
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Ao que parece, o TCU enquanto órgão julgador “descobriu” a 

doutrina do Guasch neste acórdão e passou a utilizá-la de maneira 

mais corriqueira como fundamento teórico para os casos em que 

à primeira vista pareçam representar um comportamento oportu-

nista dos concessionários na renegociação. 

Dito isso, o presente artigo abre essa frente de trabalhos em-

píricos a respeito do uso pelo TCU dos remos de reequilíbrio e 

renegociação, e pode ser um ponto de partida para uma agenda de 

pesquisa mais ampla que explore, sob um ponto de vista empírico, 

aspectos relacionados aos processos de renegociação e reequilíbrio 

econômico financeiro em concessões de serviço público, como um 

estudo quantitativo mais aprofundado a respeito das característi-

cas do uso pelo tribunal desses termos no setor rodoviário e nos 

demais. Ou, por exemplo, servindo de ponto de partida para carac-

terizar, por meio da análise mais detida do tribunal sobre o conceito 

de erro grosseiro, se o uso impreciso do termo “renegociação” seria 

um caso de erro grosseiro cometido pelo próprio TCU, com aven-

tado acima; ou para atualizar e especificar a pesquisa de Guasch 

para a realidade das concessões brasileiras; ou mesmo para tentar 

identificar a eventual correlação entre renegociação e corrupção 

nos setores concedidos. 

Enfim, que esse artigo seja lido como uma crítica construtiva à 

atuação do TCU no controle da regulação. Se, de um lado, se reco-

nhece a importância do papel do TCU na construção do modelo de 

concessões rodoviárias federais, por outro serve como alerta para 

que não se adote uma compreensão idealizada do tribunal, e que, 

ao apontar limitações das instituições controladas, o TCU não ne-

gligencie as suas próprias falhas.
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Felipe Leitão Valadares Roquete190

Resumo

Este artigo abordará a interpretação conferida pelo Plenário 

do Tribunal de Contas da União (TCU) ao art. 28 da Lei de Intro-

dução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), conhecido pela 

doutrina como a “cláusula geral do erro administrativo”. Para tan-

to, analisará 126 acórdãos do TCU, de 2018 a 2021, que discutiram 

a responsabilização de gestores por erro grosseiro nos termos pre-

vistos na LINDB. Sob um enfoque qualitativo, pretende-se definir 

como (i) o TCU conceitua o “erro grosseiro” e (ii) são delineados 

parâmetros gerais para sua identificação. Sob um enfoque quanti-

tativo, busca-se observar se fatores contextuais são considerados 

pelo Tribunal, bem como o grau de divergência entre as diferentes 

instâncias do TCU quando da análise de casos concretos de carac-

terização de “erro grosseiro”.

Palavras-chave: Tribunal de Contas da União; Controle Externo; LIN-

DB; Cláusula Geral do Erro Administrativo; Erro Grosseiro.

Introdução

O interesse repentino – por parte de administradores públicos, 

acadêmicos e controladores – na Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB) mereceria, por si só, ser objeto de um 

detido estudo.

189 Mestrando em Direito da Regulação (FGV-RJ), Mestre em Educação (PUC-Rio), com bolsa 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Bacharel em Di-
reito (FGV-RJ) e Bacharel em História (UFF). Integrante do Grupo de Pesquisa Laboratório 
de Avaliação da Educação (LAEd) e da Rede de Estudos sobre Implementação de Políticas 
Públicas Educacionais (REIPPE). E-mail: bpadulaschw@gmail.com.

190 Doutorando em Direito da Regulação (FGV-RJ), Mestre em Ciência Política (UnB) e Bacharel 
em Direito (UFMG). Servidor público federal da carreira de Especialista em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental, é Coordenador Geral de Análise Antitruste da Superintendência 
Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E-mail: felipe.roquete@fgv.edu.br.
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Ainda que o chiste seja meramente retórico, uma vez que o 

interesse surgiu a partir do profundo impacto que inovações institu-

cionais – fundamentalmente aquelas trazidas por intermédio da Lei 

no 13.655/2018 – provocaram na LINDB, ela é relevante para desta-

car que a atenção despertada no campo do direito administrativo 

deve ser seguida por estudos empíricos que busquem demonstrar 

se a inovação – tão celebrada, quanto aguardada – encontrou gua-

rida na prática de administradores e controladores.

O objetivo central deste artigo é compreender como a cláusula 

geral do erro administrativo191 vem sendo interpretada por um dos 

órgãos centrais do sistema de controle da administração pública no 

Brasil: o Tribunal de Contas da União (TCU). Buscaremos demonstrar, 

por intermédio da análise de acórdãos do Plenário do TCU – poste-

riores à reforma da LINDB – qual sentido o Tribunal confere ao art. 

28. Adicionalmente, buscaremos identificar se é possível inferir al-

guma relação entre fatores contextuais, como o tipo de instituição 

e objeto do controle, e as considerações do TCU sobre a existência 

ou não do erro grosseiro, bem como o grau de concordância entre 

o plenário do TCU e suas instâncias internas (as Unidades Técnicas 

e o Ministério Público de Contas).

Trata-se, portanto, de pesquisa empírica que visa à análise da 

maneira pela qual as mudanças institucionais trazidas pela refor-

ma da LINDB têm sido aplicadas na prática por órgãos de controle 

da administração.

Nesse sentido, utilizar o TCU como base para compreender a 

aplicação da cláusula geral do erro administrativo justifica-se pois 

o Tribunal é uma instância de controle externo com presença sig-

nificativa no dia a dia da administração pública. Como todas as 

contas de órgãos e entidades, inclusive subnacionais, que envol-

vam o uso de recursos públicos da União passam pela apreciação 

do TCU, a visão desse órgão sobre a extensão da responsabilidade 

dos gestores em caso de erro é relevante e influencia na atuação 

da administração e dos administradores públicos.

191 Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): “Art. 28. O agente público respon-
derá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro.”.
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Buscar-se-á testar as seguintes hipóteses:

a) Hipótese 1 (H1): O TCU modificou sua concepção de erro gros-

seiro após a reforma da LINDB;192

b) Hipótese 2 (H2): O tipo de instituições à qual pertence o inves-

tigado influi na aceitação da cláusula de erro pelo TCU;

c) Hipótese 3 (H3): A opinião favorável da Unidade Técnica e do 

Ministério Público de Contas – acerca da aplicabilidade, no caso 

concreto, da cláusula de erro – influi em sua aceitação pelos Mi-

nistros do TCU.

Para tanto, o artigo está estruturado em cinco seções, além 

de um anexo, contadas esta introdução e a conclusão. Na segun-

da seção, apresentaremos, em linhas gerais, como a literatura tem 

abordado a atuação do TCU, principalmente no que tange ao erro 

de administradores. Na terceira seção, serão apresentadas a me-

todologia, a estratégia para construção da base de dados (a partir 

dos acórdãos do TCU) e as principais hipóteses testadas neste ar-

tigo. Na quarta seção, será desenvolvida a análise dos principais 

resultados. Por fim, será apresentada a conclusão.

I. O controle externo e o erro

A administração pública federal está submetida a um comple-

xo sistema de controle: internamente, instâncias próprias de órgãos 

e entidades atuam conjuntamente com a Controladoria-Geral da 

União e, externamente, atua a própria sociedade, o Ministério Pú-

blico Federal, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Tribunal 

de Contas da União (TCU). Esse arranjo institucional foi constituí-

do com as nobres finalidades de coibir a corrupção e aprimorar a 

própria gestão pública.

No entanto, a atuação das instâncias de controle administrati-

vo levou a uma sensação de sufocamento por parte dos gestores, 

192 Parte-se do suposto que as inovações institucionais da LINDB – trazidas por intermédio da 
Lei no 13.655/2018 – representam um “marco zero” da análise, pois abriram a possibilidade 
de alteração substantiva da jurisprudência consolidada no Tribunal, que, em grande medida, 
fundavam-se no construto do “administrador médio”. Vide BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, 
André Rodrigues. O art. 28 da LINDB – A cláusula geral do erro administrativo. Revista de Di-
reito Administrativo – RDA, v. Especial, 2018, p. 205.
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fenômeno capturado pela ideia do “apagão das canetas”:193 ges-

tores públicos prefeririam a inação ao agir ou, no máximo, a ação 

mais previsível, de forma a evitar responsabilização. Dessa forma, 

a atuação do controlador, por mais bem-intencionada, pode tra-

zer consequências sociais – ainda que não intencionais – negativas.

É nesse contexto que foi sancionada a Lei no 13.655/2018, que 

reformou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LIN-

DB). Dentre os novos dez artigos inseridos no diploma legal, consta, 

no art. 28, a “cláusula geral do erro administrativo”, conforme defini-

ção de Binenbojm e Cyrino (2018):194 “O agente público responderá 

pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de 

dolo ou erro grosseiro.”.

No Brasil, é crescente o debate na doutrina acerca da existên-

cia (ou não) de um espaço – e, consequentemente, de sua eventual 

extensão – para que erros cometidos pelo administrador público 

sejam tolerados pelos órgãos de controle.

A discussão sobre tal possibilidade, no entanto, deve ser pre-

cedida de uma acurada definição acerca do que se compreende, 

de fato, como “erro”. Nesse sentido, Dionísio (2019) apresenta a 

seguinte proposta: “[...] desconformidade não intencional entre a 

percepção do administrador público acerca dos motivos que base-

aram sua atuação e a realidade fática ou jurídica”.195

Para o autor, o erro é parte da realidade da atividade adminis-

trativa, e não pode levar, em qualquer caso, à responsabilização 

pessoal dos gestores públicos. Por isso, são necessários parâmetros 

para aferir a tolerabilidade do erro. Nesse sentido, os parâmetros 

propostos por Dionísio (2019)196 são: a) o grau de diligência do ges-

193 Fenômeno que encontra-se metodologicamente descrito em Santos (2020), principalmente 
no que concerne aos efeitos negativos derivados das estratégias de fuga da responsabilização 
por parte de administradores públicos. (SANTOS, Rodrigo Valga dos. Direito administrativo 
do medo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p. 380.)

194 BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André Rodrigues. O art. 28 da LINDB – A cláusula geral do 
erro administrativo. Revista de Direito Administrativo, v. Especial, p. 203-224, 2018. 

195 DIONISIO, Pedro de Hollanda. O direito ao erro do administrador público no Brasil: contexto, 
fundamentos e parâmetros. Rio de Janeiro, GZ Editora, 2019, p. 66. 

196 DIONISIO, Pedro de Hollanda. O direito ao erro do administrador público no Brasil: contexto, 
fundamentos e parâmetros. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2019, p. 129-153. 



102
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

tor no processo decisório, considerados fatores como a urgência e 

a relevância da decisão, assim como elementos fáticos que tenham 

dificultado a ação do gestor; b) as exigências específicas do car-

go ocupado; c) o grau de incerteza fática ou jurídica envolvida na 

decisão;197 d) a aderência da escolha do gestor aos dados disponi-

bilizados durante o processo decisório.

Nesse sentido, é fundamental ter como referência elementos 

institucionais, como apontado por Leal (2021), por intermédio dos 

quais busca-se, em quaisquer avaliações sobre a atuação de admi-

nistradores, levar em consideração os limites concretos da realidade 

na qual se decide, bem como os espaços de incerteza inerentes a 

determinados contextos de tomada de decisão.198

Em linha semelhante, Binenbojm e Dionísio (2021) propõem que 

o controle do erro administrativo seja realizado em três passos su-

cessivos. No primeiro passo, ou passo zero, em referência do teste 

empreendido pela doutrina Chevron, os órgãos avaliam se estão 

efetivamente diante de um erro administrativo.199

O segundo passo (passo um) demanda análise sobre a neces-

sidade de desconstituir o ato administrativo praticado em erro e 

os seus efeitos. Nesse passo, os autores propõem que o erro não 

deve, necessariamente, implicar no desfazimento do ato.200 Apenas 

o terceiro passo (passo dois) trata da eventual responsabilização 

197 Vermeule (2017) considera que, em determinados cenários, a escolha administrativa é to-
mada em grau de incerteza tão elevado que seriam justificáveis racionalmente a adoção 
de métodos de tomada de decisão arbitrários, como um “cara ou coroa” (VERMEULE, 
Adrian. Rationally arbitrary decisions in administrative law. Revista de Estudos Institucio-
nais, v. 3, 1, 2017).

198 E tal concepção pressupõe que a concepção de erro utilizada pelos controladores seja mais 
restritiva do que a usualmente adotada (LEAL, Fernando. A cláusula geral do erro admi-
nistrativo e o dever de precaução. Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo 
Horizonte, v. 21, n. 84, p. 112, abr./jun 2021).

199 Nesse sentido, é necessário que a desconformidade entre a realidade e o pretendido pelo 
agente tenha ocorrido de forma acidental, diferenciando de outros institutos como o des-
vio de finalidade (BINENBOJM, Gustavo; DIONISIO, Pedro de Hollanda. Os três passos do 
controle do erro administrativo: as diferentes etapas e objetivos na construção dos parâ-
metros de controle. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 280, n. 1, maio/ago. 
2021, p. 113). 

200 A modulação dos efeitos da decisão anulatória pode preservar o ato até determinado mo-
mento. Podem ser previstas normas de transição, ou até mesmo ocorrer a convalidação do 
ato praticado em erro, com a preservação integral de seus efeitos (BINENBOJM, Gustavo; 
DIONISIO, Pedro de Hollanda. Os três passos do controle do erro administrativo: as diferentes 
etapas e objetivos na construção dos parâmetros de controle. Revista de Direito Administra-
tivo, Rio de Janeiro, v. 280, n. 1, p. 118, maio/ago. 2021). 
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pessoal dos gestores públicos, tanto em face de danos causados 

ao erário, quanto de danos causados a terceiros.

O controle do erro administrativo e a eventual responsabiliza-

ção de gestores é uma das atribuições do Tribunal de Contas da 

União (TCU). O órgão tem previsão constitucional enquanto res-

ponsável por auxiliar o Congresso Nacional na função de controle 

externo. Willeman (2020) considera que os Tribunais de Contas 

possuem dois tipos de competência: coadjuvantes, que dão supor-

te para atuação do Poder Legislativo; e autônomas, nas quais não 

há ingerência parlamentar.201

É nesse tipo de atividade que estão os acórdãos que serão 

analisados nesta pesquisa. Ordinariamente, o TCU julga as contas 

de todas as entidades públicas federais, de todos os poderes, bem 

como entes subnacionais que recebem recursos federais por meio 

de convênios e outros programas. Julga, além disso, entidades pri-

vadas que recebam recursos federais mediante convênio ou outros 

programas e os Serviços Sociais Autônomos.202 Todos os instru-

mentos de apuração podem identificar irregularidades na gestão 

pública que culminem em algum tipo de sanção ou obrigação de 

reparar possíveis danos à administração.203

Esse conjunto de competências tornou o TCU um ator relevan-

te no desenho institucional brasileiro. Mesmo em nível subnacional, 

Loureiro, Teixeira e Moraes (2009) apresentam um cenário de for-

talecimento institucional dos Tribunais de Contas, especialmente 

após a Lei de Responsabilidade Fiscal (2000).204

201 A emissão de parecer prévio não vinculante sobre as contas do chefe do Poder Executivo 
é exemplo do primeiro conjunto de competências. Por outro lado, o julgamento de contas 
de gestão do resto da administração faz parte do segundo grupo, o que representa a maior 
parte da atuação do TCU (WILLEMAN, Marianna Montebello. Accountability democrática e o 
desenho institucional dos tribunais de contas no Brasil. Belo Horizonte: Fórum, 2020, p. 145).

202 O juízo quanto a irregularidades ocorridas no âmbito da administração não ocorre apenas no 
julgamento de contas. A atividade de fiscalização do TCU ainda se utiliza, como instrumen-
tos, dos levantamentos, auditorias, inspeções, acompanhamentos e levantamentos. 

203 Além disso, a iniciativa da fiscalização pode ocorrer por iniciativa própria (art. 230 do 
RITCU), por iniciativa do Congresso Nacional (art. 231 do RITCU), denúncia de cidadão, 
partido político, associação ou sindicato (art. 232 do RITCU) ou representação (art. 237 
do RITCU).

204 Esse processo é caracterizado pela modernização tecnológica e pelo fortalecimento de qua-
dros técnicos, particularmente nas carreiras de auditor. (LOUREIRO, Maria Rita; TEIXEIRA, 
Marco Antonio Carvalho; MORAES, Thiago Cacique. Democratização e reforma do Estado: o 
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No entanto, a atuação do órgão controlador vem suscitando 

críticas na literatura. Rosilho (2016), ao analisar atos regulamenta-

res editados pelo próprio TCU, considera que o órgão empreendeu, 

desde a CRFB/88, um processo de reinterpretação de suas próprias 

competências de forma a alargar seu escopo de atuação.205

Nesse contexto, é importante aferir o que os dados coletados 

nos mostram sobre os eventuais efeitos da cláusula geral do erro 

na prática efetiva do Tribunal e na responsabilização pessoal de 

agentes públicos.

II. Dados e metodologia

Os dados da pesquisa foram extraídos de acórdãos do Plená-

rio do TCU206 entre 2018, ano de entrada em vigor da reforma da 

LINDB, e 2021. A escolha do Plenário se deu pelo fato de ser com-

posto por todos os Ministros, fornecendo uma visão mais geral da 

abordagem que o TCU confere ao erro administrativo.

Foram utilizadas as chaves “erro grosseiro” no sistema de 

busca do Tribunal,207 seguida de posterior leitura dos acórdãos, 

a fim de selecionar apenas aqueles relacionados a discussões 

que faziam referência ao art. 28 da LINDB e/ou à cláusula geral 

do erro administrativo:208 dessa forma, foram selecionados 126 

acórdãos.209 A análise foi feita utilizando-se a codificação de 11 

desenvolvimento institucional dos tribunais de contas no Brasil recente. Revista de Adminis-
tração Pública, Rio de Janeiro, v. 43, n. 4, 2009.) 

205 Para o autor, esse processo compreendeu, inclusive, competências que teriam sido negadas du-
rante a Assembleia Constituinte e durante a elaboração da Lei Orgânica do TCU (LOTCU). Vide: 
ROSILHO, André Janjácomo. Controle da administração pública pelo Tribunal de Contas da União. 
Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016.

206 Frise-se que o Plenário não é a instância recursal das turmas do TCU, mas instância recursal 
de casos para os quais o próprio plenário é originalmente competente. 

207 Vide: https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/pesquisa/acordao-completo.

208 Nesse sentido, a presente pesquisa diferencia-se sobremaneira daquela realizada pela Funda-
ção Getúlio Vargas e Confederação Nacional das Indústrias (FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS; 
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2021), pois tal pesquisa selecionou apenas 
Acórdãos que contivessem referência expressa à LINDB, critério que resultou em 299 (duzen-
tas e noventa e nove) observações relativas ao período de 26.04.2018 até 09.06.2020. Como 
explicitado em nossa metodologia, utilizamos a chave “erro grosseiro”, seguida de uma análi-
se qualitativa individual de cada um dos Acórdãos, a fim de identificar aquelas que fizessem 
referência à LINDB em sua fundamentação.

209 Até o dia 03.04.2021, quando foi finalizada a coleta de dados. O último acórdão da amostra 
é o de número 704/2021.
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variáveis: identificação do acórdão; instituição a qual pertence 

o gestor; objeto do controle; tipo de processo; decisão do TCU 

sobre o gestor; identificação do gestor; se o administrador ale-

ga inexistência de erro grosseiro; avaliação da Unidade Técnica 

(UT) quanto à exclusão de responsabilidade por inexistência de 

erro grosseiro; avaliação do Ministério Público de Contas (MPC) 

quanto à exclusão de responsabilidade por inexistência de erro 

grosseiro; avaliação do Plenário do TCU sobre o erro grosseiro 

quanto à exclusão de responsabilidade por inexistência de erro 

grosseiro; divergência entre os Ministros; e os trechos da deci-

são que discutem especificamente a incidência da cláusula geral 

de erro administrativo.210

A forma como os acórdãos são elaborados impuseram algumas 

dificuldades em nossa análise. Primeiro, eles são elaborados pelo re-

lator ou pelo revisor, se a divergência vencer. Em ambos os casos, 

quem elabora o acórdão seleciona os trechos que nele constarão, 

de forma que não é possível analisar o “inteiro teor” das decisões. 

Os relatórios, em geral, sintetizam os principais argumentos apre-

sentados pelos recorrentes e as avaliações das instâncias internas 

do Tribunal, como a análise da Unidade Técnica e a do Ministério 

Público de Contas junto ao TCU, que não atua obrigatoriamente em 

todos os casos. O voto representa o juízo do relator ou do revisor, 

que nem sempre enfrenta novamente os argumentos presentes no 

relatório. É comum, por exemplo, que o voto apenas concorde com 

a avaliação da UT sem maiores considerações. A seção dispositi-

va do acórdão, que sempre é apresentada no início do documento, 

não permite identificar possíveis divergências entre os Ministros.211

Além disso, não há padronização na estrutura dos relatórios e 

votos. Em alguns casos, o relator opta por individualizar as irregu-

laridades encontradas e analisar, individualmente, cada argumento 

de defesa levantado pelos gestores. Em outros, as condutas não 

210 A codificação utilizada está descrita no Anexo I.

211 Em síntese, os acórdãos representam o que o relator ou revisor julga relevante sobre a dis-
cussão. Por isso, é possível que em diversos julgamentos não analisados na pesquisa tenham 
ocorrido, em fases preliminares, discussões sobre a cláusula do erro administrativo. Mesmo 
assim, consideramos que a visão do Plenário é a mais representativa de como a instituição 
encara a questão da responsabilização a partir do art. 28 da LINDB. 
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são individualizadas e os gestores são agrupados de acordo com 

a irregularidade sob análise. A estratégia utilizada foi a leitura in-

dividualizada de cada acórdão selecionado, a fim de tentar isolar, 

sempre que possível, os argumentos – relacionados à cláusula de 

erro administrativo – apresentados pelos Ministros, pelos gestores, 

pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas.

Dado que o objetivo central deste artigo é compreender como 

o TCU avalia a responsabilização de gestores a partir da introdução 

da cláusula geral do erro administrativo, optamos por tomar as con-

dutas individualizadas como unidade de análise, e não os acórdãos. 

Por isso, os 126 acórdãos selecionados resultaram em 286 julgamen-

tos212 que analisaram a atuação de gestores públicos.213

Os dados constantes na base foram interpretados de forma 

qualitativa e quantitativa. Qualitativamente, buscou-se compreen-

der qual definição de erro grosseiro vem sendo adotada pelo TCU, 

bem como se é possível extrair parâmetros gerais que permitam 

avaliar se uma conduta é ou não enquadrada nessa categoria.214 É 

por intermédio dessa análise que pretendemos testar nossa pri-

meira hipótese.

H1:  O TCU modificou sua concepção de erro grosseiro  
após a reforma da LINDB

Frise-se que não se pretende fazer juízo de qualquer nature-

za quanto ao mérito da análise realizada pelo TCU, ou seja, sobre a 

conduta levada a cabo pelos administradores e gestores públicos. 

Realizar tal tarefa, aliás, não seria plausível, dado que a investiga-

ção das irregularidades depende, em grande medida, de avaliações 

212 A base de dados pode ser fornecida mediante solicitação enviada ao e-mail dos autores. 

213 Em situações nas quais a conduta não foi individualizada e, portanto, os administradores fo-
ram julgados em bloco, consideramos que todos tiveram igual juízo de responsabilidade por 
parte do TCU. Por outro lado, há situações em que diversos administradores são julgados no 
mesmo acórdão, mas só se realiza avaliação quanto à existência de “erro grosseiro” para um 
ou alguns deles. Nesses casos, apenas foram incluídos na base indivíduos sobre os quais se 
fez explicitamente juízo quanto à prática do erro grosseiro.

214 Em que pese o fato de a presente pesquisa não ser inédita – vide DIAS e MOTTA (2021) – 
destaquem-se, ao menos, dois elementos diferenciadores: (i) o fato de terem sido incluídos 
na base de dados apenas os acórdãos que faziam referência expressa à LINDB (tendo sido 
excluídos aqueles que faziam referência somente a erro grosseiro, sem problematizá-lo à luz 
da cláusula geral do erro administrativo e (ii) a apresentação das hipóteses de pesquisa e sua 
testagem.
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técnicas multidisciplinares. Além disso, eventuais elementos probató-

rios utilizados pelo Tribunal não são disponibilizados nos acórdãos, o 

que torna impossível, no âmbito dessa pesquisa, aferir (i) a existên-

cia ou não de erro e, ademais, (ii) se tal erro seria ou não “grosseiro”. 

A pesquisa, portanto, toma como correta a avaliação do TCU e rea-

liza apenas uma análise descritiva.

Quantitativamente, utilizou-se estatística descritiva para demons-

trar um quadro geral da abordagem do TCU sobre o erro grosseiro, 

à luz das outras três hipóteses iniciais do trabalho. Informações de 

natureza qualitativa – fundamentalmente, trechos das decisões – 

foram utilizadas para auxiliar na interpretação dos resultados. As 

duas outras hipóteses seguem abaixo.

H2:  O tipo de instituição à qual pertence o investigado  
influi na aceitação da cláusula de erro pelo TCU

O TCU, embora seja um órgão auxiliar do Congresso Nacional, 

fiscaliza os entes subnacionais e até mesmo entidades privadas,215 

sempre que estão lidando com recursos públicos federais. Isso 

ocorre porque a União transfere – seja de forma obrigatória, seja de 

forma voluntária – recursos para estados e municípios sob a forma 

de convênios ou para execução de políticas públicas específicas.216

Esta hipótese é fundada na premissa de que o TCU realiza uma 

avaliação contextualizada acerca da capacidade técnica do ente/

gestor cuja conduta é objeto do acórdão. Assim, as capacidades 

de cada instituição, enquanto função não apenas de suas com-

petências legais específicas, mas também de suas características 

organizacionais, conformariam os potenciais diferenciais qualitati-

vos das decisões tomadas.217

 Assim, gestores de municípios pequenos, por exemplo, po-

dem ter sua avaliação de culpabilidade atenuada, dadas suas 

215 Como empresas públicas, organizações do Terceiro Setor (que firmem convênios com o go-
verno federal) e entidades do sistema S.

216 Como as relacionadas ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), ao Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Edu-
cação (Fundeb), aos programas vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros.

217 ARGUELHES, Diego Werneck; LEAL, Fernando. O argumento das “capacidades institucionais” 
entre a banalidade, a redundância e o absurdo. Direito, Estado e Sociedade, n. 38, p. 20-21, 2011.
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características institucionais que podem impactar a tomada de de-

cisão.218 Consequentemente, haveria maior tolerância, por parte do 

TCU, ao erro cometido por esses gestores, haja vista a existência 

de uma menor amplitude fática do leque de condutas potencial-

mente consideradas como “erro grosseiro”.

Os casos foram agrupados em cinco categorias, quanto aos en-

tes aos quais os gestores públicos investigados eram vinculados: 

Federal, Estadual, Municipal, Estatal e Outros. A categoria Estatal 

abrange apenas as que integram a administração federal, de forma 

que eventuais estatais de entes subnacionais foram agrupadas como 

se fossem entidades de direito público. A categoria Outros abran-

ge instituições integrantes do Sistema S e conselhos de fiscalização 

profissional. Estes, embora sejam considerados autarquias federais 

pela jurisprudência do STF e estejam submetidos a obrigações tí-

picas do regime jurídico de direito público, como a realização de 

licitação e concursos públicos, não integram o orçamento federal. 

Assim, consideramos que, para fins de controle de gasto público, 

podem ter relação distinta da observada em outras instituições da 

administração federal.

H3:  A opinião favorável da Unidade Técnica e do Ministério 
Público de Contas acerca da aplicabilidade, no caso 
concreto, da cláusula de erro influi em sua aceitação 
pelos Ministros do TCU

Nesta hipótese, queremos aferir qual grau de concordância dos 

Ministros com outras instâncias do TCU. Para isso, codificamos uma 

variável específica para identificar qual a posição da Unidade Téc-

nica, do Ministério Público de Contas e do Plenário. Dessa forma, 

conseguimos traçar o caminho da avaliação de culpabilidade por 

intermédio da análise de dados relativos às três esferas.

São necessários, contudo, alguns esclarecimentos sobre a me-

todologia adotada para testar esta hipótese. Primeiro, o MPC não 

atua em todos os casos e, quando ele esteve ausente da delibe-

ração, assinalamos “não atuou”. Segundo, a análise baseia-se no 

218 Por exemplo, qualidade do corpo técnico, acesso à informação tempestiva e de qualidade, 
questões orçamentárias, dentre outras possíveis restrições.
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conteúdo publicizado do acórdão. É possível que a UT e o MPC, 

por exemplo, tenham discutido a responsabilização à luz da cláusu-

la do erro, mas que essa discussão não tenha sido reproduzida no 

acórdão, por escolha do relator ou revisor. Nesses casos, a identi-

ficação de tal discordância estaria inviabilizada, dada a forma pela 

qual as decisões do TCU são disponibilizadas. Considerando esses 

cenários, (i) quando não houver referência no relatório ao juízo fei-

to pela UT ou pelo MPC e (ii) quando o relator ou revisor, ao votar, 

não se referir ao juízo dessas outras instâncias explicitamente, a po-

sição será codificada como “não discute”.

Além disso, há situações nas quais a UT ou o MPC discutem a 

responsabilização à luz da cláusula do erro, mas esse juízo não vol-

ta a ser realizado no voto. Nesses casos, considerou-se que o TCU 

anuiu com a posição da UT e do MPC.219

III. Resultados

3.1.  O TCU modificou sua concepção de erro grosseiro  
após a reforma da LINDB?

O recurso ao conceito de “erro grosseiro” para avaliar a res-

ponsabilização de gestores públicos não representa uma novidade 

na jurisprudência do TCU. No sistema de busca do Tribunal, os pri-

meiros acórdãos que fazem referência à expressão datam do início 

dos anos 2000.

Contudo, foi no Acórdão no 1.628/2018 que os Ministros do 

TCU avaliaram pela primeira vez, de maneira mais detalhada, a 

responsabilidade do agente público por erro grosseiro, tendo por 

fundamento a inovação trazida pelo art. 28 da LINDB. No caso, 

argumentou-se que “a conduta desse responsável foge do refe-

rencial do ‘administrador médio’ utilizado pelo TCU para avaliar a 

razoabilidade dos atos submetidos a sua apreciação” e, portanto, 

seria um erro grosseiro. Portanto, o referencial do “administrador 

219 Cabe ressaltar que houve manifestação expressa do Relator em todas as situações nas 
quais houve divergência entre UT e MP/TCU, o que torna mais razoável considerar que a 
ausência de manifestação expressa significa uma concordância tácita com o juízo feito 
anteriormente.
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médio”,220 conceito jurídico indeterminado, é colocado como parâ-

metro para aferição de responsabilidade por erro grosseiro, outro 

conceito jurídico indeterminado.221

Nesse sentido, o Acórdão no 2.391/2018 – cujo Relator foi o Mi-

nistro Benjamin Zymler – apresenta a primeira tentativa de construir 

critérios para a qualificação de determinada conduta como “erro 

grosseiro” e, assim, definir se o art. 28 da LINDB seria aplicável para 

fins de responsabilização do administrador. Para tanto, o acórdão 

parte de parâmetros oriundos do Direito Civil para, ao final, pro-

por critérios para qualificação da conduta. Dado diversos acórdãos 

posteriores passaram a utilizar tais critérios, é relevante reprodu-

zir o trecho da decisão:

82. Dito isso, é preciso conceituar o que vem a ser 

erro grosseiro para o exercício do poder sanciona-

tório desta Corte de Contas. Segundo o art. 138 do 

Código Civil, o erro, sem nenhum tipo de qualificação 

quanto à sua gravidade, é aquele “que poderia ser 

percebido por pessoa de diligência normal, em face 

das circunstâncias do negócio” (grifos nossos). Se ele 

for substancial, nos termos do art. 139, torna anulá-

vel o negócio jurídico. Se não, pode ser convalidado.

220 O “administrador médio” é um conceito construído jurisprudencialmente pelo TCU, que se 
baseia em uma compreensão prescritiva do comportamento do gestor público: alguém que, 
sempre, deve ser diligente, ter boa-fé em seus atos e usar dos meios disponíveis para que 
suas ações não produzam danos ao Erário. A partir de tais critérios normativos, o Tribunal 
busca operacionalizá-lo a partir da comparação (uma espécie de “teste”) entre o compor-
tamento investigado (conduta concreta) e aquele que seria esperado de um “administrador 
médio” (conduta razoável). Conforme o Acórdão no 2.575/2014, a responsabilização ocorreria 
nas situações em que houvesse “nítido [...] distanciamento do critério de atuação espera-
do”. O uso do conceito recebeu críticas em trabalhos como o de PALMA, Juliana Bonacorsi. 
Quem é o “administrador médio” do TCU?. Disponível em: 

 https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/controle-publico/quem-e-o-administrador- 
medio-do-tcu-22082018 e JORDÃO, Eduardo. O controlador médio. Disponível em: https://
www.jota.info/opiniao-e- analise/colunas/controle-publico/o-controlador-medio-09062021. 

221 O Acórdão no 2.403/2020, ao discutir a culpabilidade de dois agentes públicos da prefeitu-
ra de Aracaju, faz um pequeno balanço do conceito: o TCU considerava, por exemplo, que 
“(a)inda que a natureza opinativa do parecer jurídico afaste, em regra, a responsabilida-
de de seu emitente, essa subsiste, caso se demonstre culpa ou erro grosseiro” (Acórdão no 
1.657/2015-TCU-Plenário). Além disso, o “erro grosseiro” atraía a responsabilidade do próprio 
parecerista (Acórdão no 1.857/2011). Para uma discussão sobre a responsabilização por e em 
face de parecer jurídico, vide: BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André Rodrigues. O art. 28 da 
LINDB – A cláusula geral do erro administrativo. Revista de Direito Administrativo, v. Espe-
cial, p. 203-224, 2018.
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83. Tomando como base esse parâmetro, o erro leve 

é o que somente seria percebido e, portanto, evitado 

por pessoa de diligência extraordinária, isto é, com 

grau de atenção acima do normal, consideradas as 

circunstâncias do negócio. O erro grosseiro, por sua 

vez, é o que poderia ser percebido por pessoa com 

diligência abaixo do normal, ou seja, que seria evitado 

por pessoa com nível de atenção aquém do ordiná-

rio, consideradas as circunstâncias do negócio. Dito 

de outra forma, o erro grosseiro é o que decorreu de 

uma grave inobservância de um dever de cuidado, 

isto é, que foi praticado com culpa grave.

Gradação  
do erro

Pessoa que seria  
capaz de perceber  

o erro

Efeitos sobre a validade 
do negócio jurídico  

(se substancial)

Erro grosseiro Com diligência abaixo 
do normal

Anulável

Erro (sem 
qualificação)

Com diligência normal Anulável

Erro leve Com diligência 
extraordinária – acima 

do normal

Não anulável

(Acórdão 2391/2020)

O critério, portanto, é ser um erro capaz de ser percebido por 

pessoa com diligência abaixo do normal, praticado com nível de 

atenção aquém do ordinário e que tenha sido praticado com cul-

pa grave.

Os dois paradigmas de responsabilização – o referencial do 

administrador médio e da culpa grave – passaram a ser, então, evo-

cados como parâmetro da existência de erro grosseiro de forma 

alternada em julgados subsequentes.222 No entanto, com a edição 

do Decreto no 9.830/2019, o parâmetro da “culpa grave” passa a 

222 Nesse sentido, o resultado parece convergir com conclusão da pesquisa da FUNDAÇÃO GE-
TÚLIO VARGAS; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (2021, p. 6-7), que apontou 
para a prevalente tendência do TCU em não avaliar os elementos subjetivos do agente públi-
co para decidir se o erro cometido é escusável, preferindo valer-se de construtos como do 
“administrador médio”, que exclui da análise as circunstâncias pessoais, as atribuições fun-
cionais e o contexto em que a conduta foi executada pelo administrador público.
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prevalecer. O ato regulamentar dispõe, em seu art. 12, §1o, que “(c)

onsidera-se erro grosseiro aquele manifesto, evidente e inescusá-

vel praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão 

com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia”, em li-

nha com o que já vinha sendo construído na jurisprudência do TCU.

Outra questão discutida refere-se ao tipo de possíveis obriga-

ções que estariam abrangidas pela caracterização da existência do 

erro grosseiro. O TCU considera que a inexistência de dolo ou erro 

grosseiro seria elemento impeditivo da responsabilização apenas 

em caso de sanção. Assim, não seria relevante a qualificação do 

erro como grosseiro para fins da obrigação do administrador pú-

blico em reparar o dano decorrente da irregularidade:

Friso também que tal dispositivo se refere exclusi-

vamente à aplicação de sanções, visto que o dever 

de indenizar os prejuízos ao erário permanece sujei-

to à comprovação de dolo ou culpa, sem qualquer 

gradação, como é de praxe no âmbito da responsa-

bilidade aquiliana, inclusive para fins de regresso à 

administração pública, nos termos do art. 37, § 6o, 

da Constituição:

[...]

Como é cediço, a legislação civil não faz nenhuma 

distinção entre dolo e culpa, nem entre os graus de 

culpa para fins de reparação do dano.

Tenha o particular atuado com dolo ou culpa levíssi-

ma, existirá sempre a obrigação de indenizar. Persiste, 

pois, a ideia extraída do brocardo do Direito Romano 

de que a culpa, ainda que levíssima, obriga a indenizar.

O artigo 28 da LINDB, anteriormente transcrito, trata 

exclusivamente do direito sancionador, em especial 

o observado pela autoridade na sua função adminis-

trativa. (Acórdão 2768/2019)

O entendimento adotado pelo TCU tem relação com uma das crí-

ticas apresentadas pela Corte de Contas ao art. 28 da LINDB quando 

da promulgação da reforma. Binenbojm e Cyrino (2018) relembram 
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que a Consultoria Jurídica do TCU exarou parecer contrário ao art. 

28 durante a tramitação do PL 7.448/2017, argumentando sua in-

compatibilidade com o art. 37, § 6o da Constituição da República de 

1988, que dispõe sobre a responsabilidade da administração pública 

por danos causados por seus agentes, ressalvado o direito de re-

gresso.223 Na visão da Consultoria Jurídica do Tribunal, a CRFB/88 

exigiria apenas a culpa, sem qualquer qualificação, para responsa-

bilização do agente diante da administração.

Percebe-se que, após a promulgação da reforma da LINDB, 

a jurisprudência do TCU construiu solução jurídica própria para a 

operacionalização do erro grosseiro. Sua caracterização seria rele-

vante para fins de sanção do administrador, como a multa prevista 

no art. 58 e a inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança no âmbito da Administração Pública prevista 

no art. 60.224 Assim, o TCU, pela via da sua atuação jurisprudencial, 

parece ter construído estratégia para contornar a incompatibilida-

de que havia identificado entre a LINDB e a CRFB/88.

Nesse sentido, os resultados parecem, em certa medida, con-

firmar a intuição inicial de que, dado o histórico da jurisprudência 

prevalente e o transcurso de apenas três anos da mudança da LIN-

DB, foi marginal a alteração na forma pela qual o TCU trata o erro 

grosseiro pelo TCU nos processos de responsabilização.

Contudo, é importante salientar que a adoção da culpa gra-

ve como critério para aferição, no caso concreto, da ocorrência de 

erro grosseiro, é um processo ainda em curso. O uso do construto 

do “administrador médio” – e dos critérios definidos no Acórdão no 

2.391/2018 – continua recorrente nas decisões do TCU,225 a indicar 

que a inovação trazida pela LINDB – após o impacto inicial – pode 

223 § 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

224 Vide a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União (LOTCU). Essa solução afeta, sobre-
maneira, o gestor público. A multa prevista no art. 58, aplicável apenas em caso de dolo ou 
erro grosseiro a partir da reforma da LINDB, tem valor máximo de R$67.854,38, conforme a 
Portaria no 15/2021 do TCU. Não há, por outro lado, limite ao valor do débito a ser reparado, 
havendo casos de gestores condenados ao pagamento de quantias milionárias a título de 
reparação por danos causados à administração. 

225 Vide, por exemplo, o recente Acórdão no 555/2021, que adota o critério do “administrador 
médio”.
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não ter implicado uma mudança sustentável na jurisprudência do 

tribunal. Nesse sentido, em relação ao erro grosseiro, ainda se per-

cebe um embate entre tradição (o uso do “administrador médio”) 

e a inovação (a adoção da “culpa grave”).

3.2.  O tipo de instituição na qual ocorreu a conduta influiu  
no julgamento?

As instituições foram divididas em cinco grupos, conforme des-

crito na seção 2. Ao fim, foram identificadas decisões relacionadas 

aos seguintes tipos de gestores: 145 federais; 8 estaduais; 35 muni-

cipais; 85 de estatais e 13 de outros tipos de instituições. A Tabela 

1 traz os números absolutos sobre caracterização da existência de 

erro grosseiro, por instância que alegou sua existência (Unidade Téc-

nica, Ministério Público de Contas ou Plenário do TCU) e por tipo 

de instituição (à qual o administrador estava investigado):

Tabela 1 Caracterização da existência de erro grosseiro, por instância 
que alegou e por tipo de instituição ao qual o administrador estava 
vinculado

Instância Erro?

Tipo de Instituição

Federal Estadual Municipal Estatal Outros

UT N 12 0 0 7 5

S 40 4 11 29 1

N/A 93 4 24 49 7

MP/TCU* N 8 0 0 16 0

S 26 1 4 8 3

N/A 61 6 22 9 4

Plenário N 41 1 14 28 7

S 100 7 21 57 6

N/A 4 0 0 0 0

*O MP/TCU não atua em todos os casos.
Legenda: N = Não houve; S = Houve; N/A = Não avaliou.
Fonte: Elaboração dos autores.

Considerando o percentual de gestores que, na avaliação do 

Plenário, não cometeu erro grosseiro, temos o seguinte cenário: 

29% dos gestores federais, 13% dos gestores estaduais, 40% dos 
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gestores municipais, 33% dos gestores de estatais e 54% dos ges-

tores de outros tipos de instituições.

Em outras palavras, em que pese o fato de ser possível iden-

tificar – em relação aos outros tipos de instituições – que há uma 

discrepância sensível no que tange à proporção de decisões que 

dispõem sobre a inexistência de erro grosseiro – ou seja, que le-

vam à absolvição dos administradores – há uma clara prevalência 

de decisões nas quais tanto o Plenário – como a Unidade Técnica 

e o Ministério Público de Contas226 – optam pela responsabilização 

do administrador, por intermédio da qualificação da conduta como 

erro grosseiro.

 Dessa forma, os resultados parecem não confirmar nossa 

hipótese de que o tipo de instituição à qual o administrador está 

vinculado influiria na decisão do TCU acerca da qualificação de de-

terminada conduta como erro grosseiro. Em outras palavras, não 

foi identificado, para quaisquer das instituições, o uso de argumen-

tos que indicassem avaliação de natureza contextual acerca das 

características de cada instituição (por exemplo, perfil e qualida-

de técnica dos servidores/gestores, disponibilidade orçamentária, 

acesso tempestivo a informações, dentre outros) que tivessem le-

vado o tribunal a ponderar que, diante das limitações concretas de 

determinada instituição, não seria adequado qualificar a conduta 

do administrador como erro grosseiro, mas sim como erro escu-

sável, dadas as restrições impostas – ao tomador de decisão – por 

aquelas limitações.227

226 Se forem considerados todos os acórdãos, independentemente do tipo de instituição, o per-
centual – por instância – de casos nos quais houve posição pela aplicação do art. 28 da LINDB 
e, portanto, pela responsabilização do administrador, seria o seguinte: Unidade Técnica (83%), 
Ministério Público de Contas (74%) e Plenário (70%). Interessante notar, portanto, que os da-
dos parecem indicar que as Unidades Técnicas seriam – principalmente quando comparadas 
com o Plenário – mais refratárias à aplicação da cláusula geral do erro para fins de não res-
ponsabilização do administrador.

227 Veja-se, por exemplo, o Acórdão no 2.750/2020. Na auditoria, diretores da Petrobras arguem, 
em suas defesas, a proteção da business judgment rule, pois teriam seguido o rito e atendi-
do aos requisitos prescritos na Sistemática de Investimentos da Petrobras, embasado suas 
decisões em informações providas por áreas técnicas especializadas, sopesado as conside-
rações dos pareceres e, ao final, tomado a decisão no melhor interesse da empresa. Contudo, 
mesmo diante de contexto específico – empresa estatal multinacional de grande porte – os 
Ministros recorrem ao conceito do “administrador médio” para defender a condenação dos 
diretores, ao caracterizar suas condutas como erro grosseiro.
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Tais achados, em grande medida, vão de encontro à intuição ini-

cial – conformada na própria construção da hipótese – de que o TCU 

poderia, a partir da criação da “cláusula geral do erro administrativo”, 

passar a dar um tratamento diferenciado acerca da responsabiliza-

ção dos gestores, haja vista as especificidades (e diferenças) – em 

termos organizacionais, de recursos humanos e informacionais, por 

exemplo – das instituições a que estavam vinculados.228

Aqui, da mesma forma, os dados denotam uma prevalência da 

tradição (a desconsideração das especificidades dos contextos ins-

titucionais nos quais foram tomadas as decisões) em detrimento 

da inovação (a possibilidade de ponderar a gravidade da conduta 

de acordo com as características institucionais do órgão e do per-

fil do administrador).229

3.3 A análise da UT e do MPC influíram no julgamento?

No plano geral, os dados coletados demonstram que há eleva-

da convergência entre o Plenário do TCU, as Unidades Técnicas e 

o Ministério Público de Contas no que se refere à qualificação das 

condutas como erro grosseiro.

Tal convergência com Plenário do TCU ocorreu em 90 dos 110 

casos (82%) dos quais a UT emitiu juízo sobre a qualificação do erro 

como grosseiro, e em 53 dos 66 casos (80%) nos quais o MPC fez 

semelhante avaliação.230 As duas instâncias técnicas (UT e MPC), 

por sua vez, fizeram avaliação idêntica em 16 dezesseis dos 21 ca-

sos (76%) nos quais foi possível codificar a análise de ambos.

A UT manifestou-se contrária à existência de erro grosseiro 

em 24 dos 286 casos (8,4%) e, em 86 (30%), avaliou que teria ha-

vido erro grosseiro.231 A convergência da avaliação da UT e a do 

228 Em outras palavras, gestores de municípios (que, em tese, teriam menor acesso – em quan-
tidade e qualidade – a recursos organizacionais e humanos) teriam um tratamento mais 
“condescendente” do que gestores de estatais ou federais (que, a princípio, teriam acesso a 
mais recursos para tomada de decisão).

229 Assim, o elevado percentual de gestores da categoria “outros” que foram absolvidos pelo 
TCU parece representar um resultado casuístico. 

230 Como anteriormente ressaltado, trata-se dos casos nos quais foi possível identificar, na versão 
dos acórdãos que foi publicizada no sistema do TCU, a posição expressa da UT e do MPC.

231 Não foi possível identificar a avaliação da UT em 156 casos (62,9%).
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Plenário do TCU foi elevada. Em 23 dos 24 casos, nos quais houve 

avaliação de inexistência de erro grosseiro pela UT (95,8%), houve 

igual avaliação pelo TCU. No único caso de divergência (Acórdão 

no 3.143/2020), o voto relata que a UT não teria fundamentado a 

avaliação quanto à inexistência de erro grosseiro, razão que teria 

levado à não exclusão da responsabilização pelo Plenário.

Por outro lado, em 19 dos 110 casos (17,2%) houve divergência 

entre UT e Plenário, nos quais os Ministros preferiram adotar postu-

ra mais favorável ao administrador, decidindo pela inexistência do 

erro grosseiro. Neste pequeno conjunto de casos, foi realizada uma 

avaliação quanto aos conhecimentos técnicos que o administrador 

deveria possuir (como no Acórdão no 3.244/2020),232 tendo o Ple-

nário divergido da UT: para os Ministros, a UT – ao caracterizar a 

conduta como erro grosseiro – teria utilizado critérios desbalance-

ados, ao exigir que os administradores possuíssem conhecimentos 

técnicos alheios às funções que ocupavam. Dessa forma, o erro – 

no entendimento do Plenário – não poderia ser caracterizado como 

grosseiro, mas sim como escusável.

Já o Acórdão no 2.434/2019233 traz aspecto interessante, uma 

vez que houve divergência entre a UT e a área técnica de agência 

reguladora quanto aos parâmetros que deveriam ser adotados no 

âmbito do programa sob fiscalização, e tal divergência foi consi-

derada como “erro grosseiro” pela equipe do Tribunal. Contudo, o 

Ministro Relator não concordou com essa avaliação:

21. Além disso, verifico que a unidade instrutiva do 

Tribunal não se posicionou, nessa fase processual, 

sobre todos os argumentos manejados pelos ser-

vidores da ANTT nas suas razões de justificativa, 

quando questionam, individualmente, cada uma das 

232 No caso, foi realizado pregão para contratar soluções de armazenamento de dados. Na avalia-
ção do Relator, o juízo feito pela UT exigiria do administrador conhecimentos especializados 
alheios à sua função: “A título de exemplo, menciono o erro nos argumentos de pesquisa no 
Painel de Preços – segundo a Sefti, ‘[...] deveriam ter sido usados, inicialmente, argumentos 
de pesquisa como storage’ –, o qual somente seria passível de crítica por alguém que de fato 
tivesse conhecimento na área de computação”. 

233 O acórdão avaliou o cumprimento de obrigações estabelecidas no Programa de Exploração 
de Rodovias pela ANTT. 
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inconsistências apontadas pela equipe técnica do 

Tribunal em relação ao não atingimento dos parâ-

metros de desempenho, ao insistirem que diversos 

dos elementos apontados pelo TCU como descum-

primento dos termos estabelecidos no PER, na visão 

daqueles agentes, Especialistas em Regulação, efe-

tivamente não ocorreram.

22. Essas posições divergentes, a meu sentir, reve-

lam, a rigor, que os técnicos da agência reguladora 

utilizaram critérios mais flexíveis que os adotados 

pela inspeção do TCU, não nos permitindo ajuizar 

qual seria o melhor padrão para o acompanhamento 

e fiscalização das concessões rodoviárias.

23. Não posso, entretanto, deixar de ponderar o ar-

gumento dos servidores da ANTT, nas suas razões 

de justificativa, quando questionam o grau de deta-

lhamento exigido pela inspeção do TCU, tendo em 

vista estar se tratando da fiscalização de uma rodo-

via concedida com extensão de 940 KM, a denotar 

que a régua de análise deve permitir um certo grau 

de flexibilidade, desde que não represente efetivo 

descumprimento contratual e consequente prejuí-

zo aos serviços concedidos e à sociedade brasileira. 

(Acórdão 2.434/2019)

O trecho destacado parece promover juízo de responsabili-

zação que vai ao encontro do espírito esperado do controlador 

pela LINDB: que sejam realizadas avaliações contextualizadas e 

que o controlador seja deferente a escolhas legítimas da adminis-

tração, mesmo que não as considere como as melhores escolhas 

para o caso concreto. No caso, os parâmetros adotados pela equi-

pe técnica da agência reguladora para fiscalização do programa, 

diversos daqueles adotados pela Unidade Técnica foram consi-

derados legítimos.

O MPC manifestou-se contrário à existência de erro grosseiro 

em 24 dos 168 casos nos quais atuou (14,2%) e, em 42 casos (25%), 
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houve avaliação da ocorrência de erro grosseiro.234 Em 13 casos hou-

ve divergência entre o MPC e o Plenário (7,7%): em seis, o MPC não 

reconheceu a existência de erro grosseiro – e o Plenário o fez – e, 

em sete, deu-se a situação oposta (MPC reconheceu o erro gros-

seiro, mas o Plenário discordou).

Em quatro das decisões nas quais opinou pela ausência de 

erro grosseiro por parte dos gestores, a irregularidade em análise 

era o descumprimento de decisões do próprio TCU. Nesse senti-

do, o Acórdão no 2.028/2020, traz aspectos relevantes. Quanto a 

um dos gestores cuja conduta era analisada, o MPC foi contrário à 

responsabilização pessoal porque o gestor não ocupava o cargo 

no momento da determinação do Tribunal e, também, porque não 

teria reincidido na conduta em questão. Para a jurisprudência do 

TCU, esse aspecto não seria relevante:

Ademais, conforme exposto no enunciado 

da jurisprudência que acompanha o Acórdão 

277/2019-TCU-Plenário (Relator Ministro Marcos Be-

mquerer): “Ao assumir o cargo, compete ao gestor 

público inteirar-se das determinações expedidas pelo 

TCU afetas à sua área de atuação, arcando com a res-

ponsabilidade no caso de descumprimento, uma vez 

que as determinações do Tribunal não têm caráter 

pessoal (intuitu personae), pois visam aprimorar a ges-

tão do órgão ou da entidade.”. (Acórdão 2028/2020)

Ou seja, o TCU considera que o gestor não deve apenas seguir 

recomendações feitas a ele pelo Tribunal, sob pena de caracteriza-

ção de erro grosseiro, mas também seguir determinações feitas a 

outros gestores que ocuparam o cargo anteriormente.

Nesse sentido, é interessante ressaltar que a intuição inicial – de 

que poderia haver entendimentos diversos, entre os atores envol-

vidos no processo de análise dos processos de responsabilização, 

e que tais divergências influenciariam a decisão final – foi, ainda 

que topicamente, refletida nos resultados, principalmente quando 

234 Em 102 casos (60,7%) não foi possível identificar juízo do Parquet quanto a esse aspecto.
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analisamos, por exemplo, o conteúdo dos Acórdãos no 2.434/2019 

e no 1.543/2020, que apontam para a potencialidade do debate in-

terno no tribunal.

Os dados, portanto, parecem demonstrar uma significativa 

convergência entre o entendimento das Unidades Técnicas e do 

Ministério Público de Contas, de um lado, e do Plenário do TCU, de 

outro.235 Nesse sentido, a hipótese 3, quanto à influência da avalia-

ção da UT e do MPC no julgamento do Plenário, é confirmada na 

amostra analisada. No entanto, consideramos que uma discordância 

de aproximadamente 17% entre UT e Plenário não pode ser conside-

rada desprezível, especialmente considerando o papel da instância 

técnica na instrução do processo.236 Assim, parece haver um espaço 

para debate, considerando argumentos fáticos e jurídicos capazes 

de excluir a responsabilização pessoal do gestor público. E, dada 

a prevalência de casos nos quais houve a caracterização de erro 

grosseiro nos acórdãos analisados, tal convergência parece cami-

nhar em direção à manutenção da tradição (responsabilização sem 

considerações acerca do contexto e das características do admi-

nistrador), novamente em detrimento da inovação (a possibilidade 

de utilizar características institucionais do órgão e do perfil do ad-

ministrador para ponderar o grau do erro).

3.4 É possível extrair parâmetros gerais das decisões?

A tentativa de identificação de parâmetros gerais – no que tan-

ge à forma pela qual o Tribunal de Contas da União tem lidado com 

a cláusula geral do erro administrativo – é uma tarefa que deve ser 

desempenhada tendo por baliza, ao menos, dois elementos.

Em termos contextuais, é fundamental reconhecer que, desde a 

aprovação da Lei no 13.655/2018 –- que introduziu o art. 28 na LIN-

DB – até a data do último acórdão incluído na presente pesquisa 

235 Obviamente, não se está aqui afirmando qualquer tipo de relação causal entre a posição da 
Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas (que, temporalmente, emitem suas opi-
niões antes dos Ministros) e o entendimento do Plenário do TCU. A convergência observada 
poderia ser resultado, inclusive, de uma estratégia da UT do MPC de adaptar sua posição à 
corrente prevalente no Plenário.

236 A divergência é expressivamente menor na relação entre Plenário e MPC. No entanto, o fato 
de o Parquet de Contas ter atuado em apenas 58,7% do total de casos da amostra pode au-
xiliar a explicar esse cenário. 
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(3 de abril de 2021), transcorreram cerca de três anos. Se é clara 

a tendência de elevação do número de acórdãos que passaram a 

abordar o tema do erro grosseiro – tendo por referência o art. 28 

da LINDB237 – é de se reconhecer que a inovação trazida pela mu-

dança normativa pode exigir prazo mais dilatado para que impacte 

efetivamente a atuação dos controladores. Nesse sentido, eventuais 

parâmetros gerais, porventura identificados nos acórdãos analisa-

dos, devem ser compreendidos como uma aproximação inicial, dado 

o estágio – que supomos incipiente – da incorporação da referida 

inovação às práticas do Tribunal de Contas da União.

Já em termos institucionais, deve-se buscar interpretar o posicio-

namento do Tribunal de Contas da União em toda a sua complexidade 

– abordagem que o presente artigo tentou utilizar –, haja vista que 

os acórdãos expressam o posicionamento não apenas do Plenário 

do Tribunal, mas também das Unidades Técnicas e do Ministério Pú-

blico de Contas. Nesse sentido, a identificação de parâmetros gerais 

deve contemplar a posição dos diversos atores que colaboram para 

a construção jurisprudencial do TCU, reconhecendo que eventuais 

divergências – assim como convergências – compõem a dinâmica 

da incorporação daquela inovação advinda da reforma da LINDB.

 Preliminarmente, é interessante notar que o Plenário do TCU 

utilizou, em diversas oportunidades, o art. 28 da LINDB como uma 

espécie de recurso retórico. Em 13% dos casos,238 nos quais houve 

responsabilização do administrador por erro grosseiro, sem que o 

administrador, a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas 

tenham feito referência ao art. 28 da LINDB, o Plenário citou a cláu-

sula geral do erro administrativo, não para incorporar a inovação 

que a conforma, no sentido de permitir a não responsabilização do 

administrador em caso de erros escusáveis, mas para fundamentar 

a recomendação de condenação.

Em tais julgamentos, o recurso ao art. 28 da LINDB funcionou 

como um “espantalho”, por intermédio do qual ignorou-se a inovação 

237 O número de acórdãos, por ano, foi o seguinte: 2018 (7), referentes aos nove meses após o 
início da vigência da Lei no 13.655/2018; 2019 (47); 2020 (60); 2021 (15), referentes aos três 
primeiros meses do ano.

238 Foram 22 casos, referentes a um total de 172 condenações.
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trazida pelo referido artigo (que objetivava, de um lado, ampliar 

o ônus para que controladores responsabilizassem o administra-

dor e, de outro, garantir que erros escusáveis não resultassem em 

condenação),239 substituindo-a por uma interpretação que repre-

sentava, de certa forma, uma versão distorcida daquela inovação 

(que autorizaria a manutenção de entendimento anterior do Tri-

bunal de Contas da União).240 Tome-se como exemplo o Acórdão 

no 637/2019,241 que resultou na condenação de administrador mu-

nicipal, no qual o art. 28 é utilizado para corroborar a aplicação do 

conceito de “administrador médio”:242

41. Situação diversa é a do então Secretário de 

Gestão Administrativa, na condição de autoridade 

homologadora.

[...]

44. Entendo, pois, que a conduta desse responsável 

foge do referencial do “administrador médio” utili-

zado pelo TCU para avaliar a razoabilidade dos atos 

submetidos a sua apreciação. Tratou-se, a meu ver, 

de erro grosseiro, que permite que os agentes res-

pondam pessoalmente por seus atos, nos termos do 

art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (com redação dada pela Lei 13.655/2018).

Contudo, também é possível identificar exemplos outros, nos 

quais o recurso à cláusula geral do erro administrativo se dá em li-

nha com o conjunto de inovações incluídas na LINDB. Veja-se, por 

239 Novamente, tal conclusão está em linha com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas; Con-
federação Nacional da Indústria, que apontou que, em 84% dos casos em que o art. 28 da 
LINDB foi aplicado de modo expresso, houve responsabilização de pelo menos um agente, 
ou seja, “dados demonstram que o art. 28 da LINDB tem sido expressamente invocado pelo 
TCU, majoritariamente, no sentido de embasar ou ratificar condenações, e menos no senti-
do de afastá-las por eventual reconhecimento de erro desculpável” (FUNDAÇÃO GETÚLIO 
VARGAS; CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA, 2021, p.11).

240 Não é possível aferir se a distorção foi proposital (visando enfraquecer a inovação e, assim, 
tornar mais fácil não implementá-la) ou acidental (derivada da não compreensão da inovação).

241 Tomada de Contas Especial que analisou a legalidade da gestão dos recursos financeiros do 
Sistema Único de Saúde (SUS) utilizados na terceirização de ações de saúde.

242 Tal construto jurisprudencial vai de encontro à própria essência das inovações da LINDB, que 
buscam trazer para primeiro plano, no que tange à responsabilização dos administradores, 
a necessidade de avaliar questões contextuais e características específicas do tomador de 
decisão.
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exemplo, o Acórdão no 361/2020,243 no qual o Ministro Relator recor-

re à LINDB para discordar da Unidade Técnica, e assim, recomendar 

a absolvição do administrador:

31. Para as demais ocorrências remanescentes relativas 

aos apontamentos da comissão responsável pela sin-

dicância 2011057, indicadas pela unidade instrutora na 

alínea “b” do parágrafo 1213 do relatório que antecede 

este voto, de números 32, 34, 41, 53 a 64, dissinto da 

proposta de aplicação de multa, tendo em vista que 

as análises empreendidas não trouxeram elementos 

suficientes para caracterizar dolo, erro grosseiro ou 

culpa grave dos gestores, em especial quanto à atua-

ção de alguns técnicos de campo, elementos exigidos 

pelo art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direi-

to Brasileiro para justificar a medida sancionadora.

Nesse sentido, é fundamental ressaltar que operam concomi-

tantemente, no processo de incorporação das inovações da LINDB, 

os elementos contextuais e institucionais anteriormente referidos, 

por intermédio dos quais é possível destacar que o ritmo das mu-

danças na prática do controlador não é constante, nem tampouco 

é uniforme a forma pela qual as diversas instâncias do TCU opera-

cionalizam a cláusula geral do erro administrativo.

Se avanços – ainda que potenciais – convivem com interpreta-

ções tradicionais, é fundamental apontar que a pesquisa permitiu 

que fossem identificados casos que desafiam o entendimento tra-

dicional do Tribunal de Contas da União acerca do erro grosseiro. O 

Acórdão no 704/2021,244 em que pese ter resultado na condenação 

do administrador, caracterizando sua conduta como erro grosseiro, 

incorpora em sua análise considerações acerca do contexto fático 

(no qual ocorreu a decisão) e da situação efetivamente enfrenta-

da pelo administrador:

243 Representação que analisou irregularidades praticadas em operações de financiamento do 
Banco do Nordeste com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 
(FNE).

244 Tomada de Contas Especial para apurar prejuízos causados na execução, pela Petrobras, das 
obras de construção do píer do novo Terminal Aquaviário de Barra do Riacho.
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62. Portanto, dado todo o contexto fático, invariavel-

mente, a formação de convicção no presente caso 

haverá de considerar o ambiente em que se davam 

as contratações sob a gestão dos responsáveis, em 

cotejo com as normas sobre a gestão pública e com a 

situação efetivamente enfrentada, com especial aten-

ção ao disposto no art. 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 

(Lei de Introdução ao Direito Brasileiro – LINDB) , 

com texto introduzido através da Lei 13.655/2018 

em 16/5/2018: ‘Art. 28. O agente público responderá 

pessoalmente por suas decisões ou opiniões técni-

cas em caso de dolo ou erro grosseiro’.

Mas é sobretudo no Acórdão no 1.543/2020245 que se descor-

tinam como as anunciadas potencialidades, abertas pela reforma 

da LINDB, podem, de fato, impactar a forma pela qual os contro-

ladores analisam a conduta de administradores. No caso concreto, 

tanto a Unidade Técnica quanto o Ministro Relator – ao recomen-

darem a absolvição dos administradores, sugestão acatada pelo 

Plenário – pugnaram pela não aplicação do art. 28 da LINDB (ou 

seja, pela inexistência de erro grosseiro), haja vista que se tratava 

de uma iniciativa inovadora, no desenho de processo de compra 

pública, levada a cabo pelos administradores. E, diante de uma 

inovação, segundo a Unidade Técnica e o Ministro Relator, seria 

de se esperar maior risco quanto à ocorrência de erros – haja vis-

ta a inexistência de procedimentos consolidados – e, portanto, 

eventual insucesso na iniciativa não deveria ser qualificado como 

erro grosseiro:

14. Assim, tendo em vista a ausência de caracteriza-

ção de dano ao erário e ponderando que os gestores 

buscaram a construção de um modelo contratual ino-

vador para o regime de sustentação, com o intuito 

de superar os pontos fracos que entendiam ocor-

rer no regime de desenvolvimento e manutenção, 

245 Foi analisada a conduta de administradores públicos do Ministério da Saúde, durante o pla-
nejamento e execução de pregão eletrônico para contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de tecnologia da informação.



125
O controle do erro administrativo entre a tradição e a inovação:  

a aplicação do art. 28 da LINDB pelo Tribunal de Contas da União

mensurado em Ponto de Função, acolho a proposta 

da Sefti de dar ciência das impropriedades verificadas, 

porém deixar de aplicar aos responsáveis eventual 

penalidade.

15. Destaco que, justamente por possuir um cará-

ter inovador, o modelo estava mais propenso a 

falhas, não sendo possível, portanto, caracterizar 

erro grosseiro, nos termos do art. 28 do Decreto-Lei 

4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direi-

to Brasileiro).

16. Inclusive, tendo consciência do risco que se es-

tava incorrendo de que eventuais falhas ainda não 

vislumbradas na inovação trazida pelo modelo pu-

dessem repercutir financeiramente em prejuízo aos 

cofres federais, o MS tem realizado uma análise pe-

riódica de vantajosidade financeira para o modelo.

17. Acrescento, ainda, que a ação preventiva ado-

tada pelos gestores do Ministério da Saúde, ao 

descontinuarem o regime de sustentação logo após 

o advento do Acórdão 1179/2019-TCU-Plenário, de 

modo a se atender às preocupações discutidas nes-

tes autos, se trata de uma clara evidência de boa-fé 

no sentido de buscarem garantir a não ocorrência 

de dano ao Erário na utilização do novo modelo. 

(Grifo nosso)

Nesse sentido, em que pese a inexistência de uma tendência 

clara em direção ao acolhimento das inovações trazidas pela Lei no 

13.655/2018 – principalmente no que tange à consideração de ele-

mentos contextuais e das características do tomador de decisão 

para caracterização do erro grosseiro – a análise intertemporal dos 

acórdãos do Tribunal de Contas da União permite identificar uma 

pequena trinca em sua tradição jurisprudencial, por meio da qual 

se pode vislumbrar como seria uma realidade em que a inovação 

não fosse apenas reconhecida, mas efetivamente incorporada na 

prática dos controladores.
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Conclusão

Os resultados da pesquisa indicam que a cláusula geral do 

erro administrativo – o art. 28, introduzido na LINDB pela Lei no 

13.655/2018 – teve impacto marginal na prática do Tribunal de Con-

tas da União.

O aproveitamento de todo o potencial trazido por tal inova-

ção institucional – ao descortinar a possibilidade de o controlador, 

a partir da análise do contexto fático e das características reais do 

administrador, evitar a responsabilização de erros escusáveis -– 

apresenta-se como um objetivo ainda a ser plenamente alcançado.

Contudo, várias decisões – que ainda não constituem uma juris-

prudência sólida, mas tão somente exceções esparsas que parecem 

confirmar a regra do controle amplo – denotam que há espaço 

para que as promessas trazidas pela reforma da LINDB venham a 

se realizar na prática dos controladores. O tempo e a amplitude de 

tal mudança, contudo, somente serão conhecidos a partir de no-

vas pesquisas empíricas que busquem acompanhar o TCU nos anos 

vindouros.
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Anexo

Aqui é apresentada a codificação das 11 (onze) variáveis cons-

tantes na base de dados construída para o trabalho:

a) Identificação do acórdão: número/ano;

b) Instituição a qual pertence o gestor: Federal; Estadual; Munici-

pal; Empresas Públicas; outras instituições;

c) Objeto do controle: Atos e contratos administrativos; Transfe-

rências voluntárias e convênios; Outras fiscalizações;

d) Tipo de processo: Tomada de Contas Especial; Representação;

e) Decisão do TCU sobre o gestor: Condenação; Absolvição;

f) Identificação do gestor: nome;

g) Recorrente alega inexistência de erro grosseiro: 0 = não alega; 

1 = alega;

h) Avaliação da Unidade Técnica (UT) quanto à exclusão de res-

ponsabilidade por inexistência de erro grosseiro: 0 = não aborda; 

1 = contrário; 2 = favorável;

i) Avaliação do Ministério Público de Contas (MPC) quanto à ex-

clusão de responsabilidade por inexistência de erro grosseiro: 

0 = não aborda; 1 = contrário; 2 = favorável;

j) Avaliação do TCU sobre o erro grosseiro quanto à exclusão de 

responsabilidade por inexistência de erro grosseiro: 0 = não 

aborda; 1 = contrário; 2 = favorável;

k) Divergência entre os Ministros: Sim; Não.
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Controle e consensualidade: o controle  

de acordos substitutivos por tribunais de 

contas

Felipe Salathé Rogoginsky246

Resumo

O presente artigo tem a pretensão de examinar o controle de 

acordos substitutivos pelo Tribunal de Contas da União – TCU. 

Os casos analisados referem-se a acordos celebrados no âmbi-

to de processos administrativos sancionatórios instruídos por 

entes reguladores. Essa análise se insere em um contexto ambi-

valente no qual expandem-se, de um lado, os instrumentos de 

atuação administrativa, sobretudo por meio de mecanismos de 

consensualidade e, noutro giro, paradoxalmente, as formas de 

controle da administração pública, a mitigar a discricionarieda-

de do gestor, mesmo no âmbito de contratações públicas. Os 

principais casos analisados sucederam-se na esfera regulatória 

da ANATEL, em razão de ter sido em relação a essa agência que 

foram proferidos os principais acórdãos do TCU a adentrar no 

tema em caráter geral.

Palavras-chave: Acordo Substitutivo; TAC; Contrato; Consensuali-

dade; Tribunais de Contas; TCU; Controle; Competência; ANATEL.

Introdução

As transformações pelas quais passa a administração pública 

brasileira nem sempre caminham pari passu umas das outras. Há 

um certo nível de ambivalência nesses processos de mudança que 

se faz refletir em cada caso concreto, e que nos põe em dúvida a 

propósito de qual caminho se deve tomar. Processualidade ou celeri-

dade; Juridicidade ou segurança jurídica; controle ou eficiência. São 

questionamentos que, no cotidiano, demonstram a complexidade 

246 Mestrando em Direito Público na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Pesqui-
sador do Laboratório de Regulação Econômica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
– UERJ-Reg. Advogado.
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dos temas travados no debate do Direito Público.247 É o que obser-

vamos hodiernamente no embate entre dois movimentos em plena 

ascensão no Direito Administrativo brasileiro: a contratualização e 

a hipertrofia do controle.

Paulatinamente, expandem-se os instrumentos de atuação 

administrativa. Se no passado o ato administrativo era o cerne de 

instrumentalização do poder da administração pública, hoje há “n” 

outros tantos modos de agir com os quais ele divide espaço. Con-

tratos, convênios, processos administrativos e até mesmo atos que 

se diferenciam, e muito, daqueles dos moldes tradicionais.

A contratualização do Direito Administrativo é processo que 

se insere nesse fenômeno. Enquanto a moldura tradicional preco-

nizava um Direito Administrativo pautado pela unilateralidade e 

imperatividade, o agir administrativo hoje perpassa a exploração de 

formas consensuais entre Estado e sociedade, na qual aquele des-

pe-se quase que inteiramente das suas prerrogativas publicísticas 

para pactuar em iguais condições com particulares. A condução do 

interesse público pode se dar de forma mais efetiva por meio de for-

mas paritárias de atuação, e nem tanto por imposições unilaterais.

Não pretendemos historiar esse fenômeno, que já é velho co-

nhecido na literatura moderna.248 Podemos apenas sintetizá-lo, 

conforme descreve Diogo de Figueiredo Moreira Neto249, in verbis:

Certo é, também, que a postura, velha de mais de 

dois séculos, erguida sobre a tríade supremacia, im-

posição e unilateralidade – reputadas como atributos 

permanecentes e inafastáveis da Administração Pú-

blica em suas relações com os administrados –, vem 

247 A propósito dos movimentos contraditórios pelos quais por vezes passa o Direito Adminis-
trativo, cf: BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, 
democracia e constitucionalização. 3. ed. rev. e at. Rio de Janeiro: Renovar, 2014, p. 17-22. 

248 A concepção de que a Administração Pública está habilitada à celebração de contratos re-
monta à antiguidade clássica. Desde Roma, passando pelo antigo Egito e pela Babilônia, era 
comum a celebração de acordos pelos Estados com particulares para auferir renda e delegar 
a gestão de bens públicos e atividades de seu interesse (HORBASCH, Carlos Bastide. Con-
trato Administrativo: Conceito e Critérios Distintivos. Revista Brasileira de Políticas Públicas, 
Vol. 6, UNICEUB, 2016, p. 45).

249 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. O futuro das cláusulas exorbitantes nos contratos 
administrativos. In: ARAGÃO, Alexandre Santos; MARQUES NETO, Floriano Azevedo. Direito 
administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Fórum, 2008, ISBN 978-857700-186-6.
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cedendo paulatinamente espaço à consensualidade 

e a negociação, pois que se vêm mostrando como 

qualidade muito mais eficientes para a satisfação de 

interesses públicos [...].

O que se observa, já há algum tempo, é a proliferação de regimes 

jurídicos dos mais variados para a pluralidade de tipos contratuais 

que a lei passou a prever, com doses distintas de publicatio, naqui-

lo que poderíamos alcunhar genericamente de negócios jurídicos 

administrativos.250 Ao lado dos tradicionais contratos administra-

tivos, a Administração Pública passou a conviver com: contratos 

privados com a administração; atos administrativos negociais; convê-

nios; acordos substitutivos; acordos integrativos, negócios jurídicos 

processuais envolvendo a atuação da Fazenda Pública em juízo; 

parcerias com o terceiro setor; entre tantos outros.

Na outra ponta, emerge um movimento de recrudescimento do 

controle administrativo, lastreado no progressivo ganho de autono-

mia de órgãos de controle, como o Ministério Público, os tribunais de 

contas e as controladorias e corregedorias. Esse fenômeno vem em 

resposta tanto a uma trajetória histórica de má gestão da coisa pú-

blica quanto de episódios recentes de corrupção na história do país.

É possível dizer que, pós-88, houve ao menos dois momentos 

marcados por escândalos de corrupção que deram origem a pro-

duções legislativas voltadas ao recrudescimento do controle sobre 

o Poder Público. O primeiro se deu no tempo do esquema de cor-

rupção envolvendo o ex-presidente Fernando Collor de Mello, o 

chamado Caso Collor-PC Farias, diante do qual as respostas mais 

vigorosas foram, além do processo de impeachment, a edição das 

Leis no 8.429/92 (Lei de Improbidade); no Lei no 8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos); no 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU), entre 

outras. O segundo teve curso quando dos julgamentos dos Casos 

do Mensalão e da Lava-Jato, que tiveram por consequência a edição 

250 José Cretella Júnior traça o desenvolvimento histórico do conceito da doutrina italiana, em 
comparação com a brasileira, ainda que os conceitos ali expostos não deem conta da reali-
dade atual do tema, sobretudo pelo transcurso do tempo desde a elaboração do artigo que 
ora se referencia (CRETELLA JÚNIOR, José. Negócio jurídico administrativo. Revista de Di-
reito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 164, p. 29-49, 1986).
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das Leis no 12.846 (Lei Anticorrupção); no 13.165/15 (Minirreforma 

Eleitoral); no 13.303 (Lei das Estatais) etc. 

Esses dois movimentos (contratualidade e hipertrofia do con-

trole) não são antitéticos, mas têm encontrado pontos de colisão 

nos últimos anos, a exemplo das controvérsias a propósito da de-

claração de nulidade de contratos administrativos ou do formalismo 

exagerado adotado pelas leis gerais de contratações públicas, di-

recionado a mitigar os riscos de corrupção.

É diante dessa conjuntura que se extrai a pergunta problema 

que se pretende responder no presente trabalho: haveria algum pa-

pel do TCU no controle de acordos substitutivos? Os tribunais de 

contas são órgãos de controle que têm ocupado terreno no deba-

te público em razão da sua introdução sobre a discricionariedade 

administrativa das mais diversas formas. Já os acordos substituti-

vos são exemplo típico de módulo contratual que vem ganhando 

notoriedade pelas benesses econômicas que gera aos processos 

sancionadores, como se verá mais detidamente no item II.1.

Para a análise que será levada a cabo, serão levantados tan-

to estudos acadêmicos quanto acórdãos do Tribunal de Contas da 

União – TCU, a qualidade de principais representantes dos tribu-

nais de contas do país, a propósito da celebração e conteúdo de 

acordos substitutivos, mas especificamente os que têm por escopo 

a conversão de sanções decorrentes de processos administrativos 

sancionadores instruídos por agências reguladoras.

Para tanto, metodologicamente, foram levantados casos do 

TCU que tivessem repercussão sobre o universo dos acordos subs-

titutivos. Um dificultador metodológico desse levantamento foi a 

escolha de palavras-chave de pesquisa para uso no buscador de 

jurisprudência do TCU.

Isso porque o verbete “acordos substitutivos” comporta diver-

sas espécies, a exemplo de “termo de ajustamento de conduta” ou 

“termo de cessão”. Sucede que o seu uso como forma de pesquisar 

jurisprudência culmina em uma enormidade de resultados, muitos dos 

quais não têm valor para o presente ensaio, seja porque não houve 
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efetivo controle do acordo pelo TCU, seja porque trata de especi-

ficidades setoriais de um ou outro acordo que seriam insuficientes 

para ter uma perspectiva mais ampla do tema, como é o objetivo.

Por essa razão é que se deu preferência ao uso apenas dos ter-

mos gerais “acordo adj1 substitutivo” e “acordos adj1 substitutivos”, 

o que reduziu sensivelmente o universo de achados. A eles, soma-

ram-se os achados constantes na literatura especializada sobre o 

tema. Ao todo, foram levantados sete julgados, sendo três na bus-

ca de jurisprudência251 e quatro na literatura.252

I.  O controle de acordos substitutivos por tribunais 
de contas: dilemas e proposições

1.1  Acordos substitutivos: definição e trajetória no Direito 
Administrativo brasileiro

Uma das vertentes assumidas pela contratualização do Direi-

to Administrativo foi a consensualidade, que teve lugar no Direito 

Administrativo Sancionador. No lugar de imputar sanções adminis-

trativas, seria autorizado que a Administração celebrasse pactos 

com particulares nos quais, de um lado, fica suspensa a penalidade 

e, de outro, a conduta irregular teria de ser cessada, além de outras 

possíveis obrigações (rectius: acordos substitutivos).

Uma síntese da trajetória da incorporação da ideia no Brasil é 

narrada por Juliana Bonacorsi de Palma,253 para quem os primei-

ros diplomas normativos a fomentar a consensualidade no Direito 

pátrio foram: (i) o art. 10 do Decreto no 3.365/42 (Decreto de Desa-

251 TCU, Acórdão no 7208/2012, processo no 000.225/2010-0, Segunda Câmara, Relator: José 
Jorge, julgado em 02.10.2012; TCU, Acórdão no 645/2016, processo no 019.494/2014-9, Plená-
rio, Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues, julgado em 23.03.2016/ TCU, Acórdão no 2.533, 
processo no 019.494/2014-9, Plenário, Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues, julgado em 
14.11.2017.

252 TCU, Acórdão no 645/2006, Processo no 019.494/2014-9, Plenário, Relator: Walton Alencar 
Rodrigues, julgado em 23.03.2016; TCU, Acórdão no 2.121/2017, Processo no 022.280/2016-2, 
Plenário, Relator: Min. Bruno Dantas, julgado em 27.09.2017; TCU, Acórdão no 716/2019, Pro-
cesso no 022.280/2016-2, Relator: Min. Bruno Dantas, julgado em 27.03.2019; TCU, Acórdão 
no 548/2020, Processo no 038.359/2019-7, Relator: Min. Bruno Dantas, julgado em 11.03.2020.

253 PALMA, Juliana Bonacorsi. Atuação administrativa consensual: Estudo dos acordos substitu-
tivos no direito administrativo sancionador. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Universidade 
São Paulo, 2010, p. 170-171. 
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propriação), o qual positivou a figura da expropriação consensual; e 

(ii) o Decreto no 94.764/87, em regulamentação às Leis no 6.938/81 

(Lei de Política Nacional do Meio Ambiente) e no 6.902/81 (Lei de 

Estações Ecológicas e Área de Proteção Ambiental), o qual tratou 

da possibilidade de se celebrar termos de compromisso com o in-

frator de modo a reduzir o valor da multa que lhe seria aplicada em 

até 90% ante o descumprimento de normas ambientais.

Daí em diante proliferaram os instrumentos consensuais de 

atuação administrativa, a exemplo: da transação penal (art. 76 da 

Lei no 9.099/95); da transação judicial pela Administração Pública 

(Lei no 9.197/91, seguida da Lei no 9.469/97); dos termos de ajus-

tamento de conduta em ações civis públicas (art. 5o § 6o da Lei no 

7.347/85); dos termos de compromisso em processos administra-

tivos submetidos à Comissão de Valores Mobiliários – CVM (Lei no 

9.457/97, que alterou a Lei no 6.385/76); dos termos de compromis-

so em matéria de infrações ambientais (Decretos no 99.274/90 e no 

3.179/99). Com o advento das agências reguladoras, após a edição 

do Plano Diretor de Reforma do Estado, seguiu-se a promulgação 

de diversos diplomas regulatórios conferindo a esses entes a prer-

rogativa de substituir a imputação de sanções administrativas pela 

celebração de acordo substitutivos com os particulares, nos mais 

diversos setores regulados.254

Mais recentemente, o instituto foi incorporado ao universo do 

microssistema de combate à corrupção e à imoralidade adminis-

trativa, como a Lei no 12.846/13 (Lei Anticorrupção), por meio dos 

acordos de leniência e a Lei no 8.429/92 (Lei de Improbidade Ad-

ministrativa) (com alteração dada pela Lei no 13.964/2019), pelo 

aproveitamento dos acordos de não persecução civil. A propósito, 

o tema atraiu os holofotes durante a famigerada Operação Lava 

Jato, a partir da intensa celebração de acordos de leniência, em 

processos administrativos de responsabilização, com base no art. 

16 e ss., da Lei no 12.846/13.

Por derradeiro, a Lei no 13.655/2018 (Lei da Segurança para 

a Inovação Pública), que alterou o Decreto no 4.657/42 (Lei de 

254 Ibidem, p. 172 e ss. 
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Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), robusteceu o 

paradigma da consensualidade a todos os microssistemas de Direi-

to Administrativo, ao menos, por meio do seu art. 26. Conferiu-se 

uma autorização geral:

Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou si-

tuação contenciosa na aplicação do direito público, 

inclusive no caso de expedição de licença, a auto-

ridade administrativa poderá, após oitiva do órgão 

jurídico e, quando for o caso, após realização de con-

sulta pública, e presentes razões de relevante interesse 

geral, celebrar compromisso com os interessados, 

observada a legislação aplicável, o qual só produzi-

rá efeitos a partir de sua publicação oficial.

O “compromisso” autorizado pelo dispositivo predica do pre-

enchimento dos seguintes requisitos gerais para a sua consecução: 

(i) solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 

com os interesses gerais; (ii) não conferir desoneração permanente 

de dever ou condicionamento de direito reconhecidos por orien-

tação geral; e (iii) prever com clareza as obrigações das partes, o 

prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de 

descumprimento.

Se antes havia discussão a propósito da viabilidade jurídica de 

celebrar-se tais acordos, hodiernamente havemos autorização ge-

ral expressa para tanto, disposta em lei. Quanto aos requisitos para 

a sua celebração, em não havendo norma especial em sentido con-

trário, aplicar-se-ão aqueles dispostos no art. 26 da LINDB.

Feitas essas considerações preliminares sobre as qualificações 

do instituto, cabe dizer que sua incorporação ao Direito Administra-

tivo brasileiro enfrenta, modernamente, outros dilemas na prática, 

entre eles os limites ao controle por órgãos e entes do Poder Pú-

blico. Nesse particular, o escrutínio do TCU tem se aproximado do 

tema, a ponto de já ser possível tecerem-se comentários a propó-

sito dos seus posicionamentos quanto ao tema, antecipando-se, 

inclusive, a futuras controvérsias práticas que se poderão obser-

var daqui para a frente.
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1.2  Evolução do controle de acordos substitutivos pelo 
Tribunal de Contas da União

É possível segmentar o entendimento do TCU sobre os acordos 

substitutivos em três momentos: (i) ausência de um posicionamento 

claro; (ii) reconhecimento da legalidade e formulação de requisi-

tos à sua celebração; e (iii) possível expansão do controle sobre 

seu conteúdo.

O primeiro momento estende-se até 2017, durante o qual os 

precedentes sobre acordos substitutivos eram esparsos, sem exa-

me detido quanto à legalidade do instituto. Um dos primeiros casos 

do TCU nessa linha foi o Acórdão no 6.615/2009,255 que cuidava da 

celebração de TAC pela ANTT com concessionária de serviço pú-

blico ferroviário, a qual teria supostamente negligenciado seu dever 

de proteger adequadamente os bens a ela arrendados para a ex-

ploração da concessão da Malha Paulista. 256

Naquela oportunidade, entendeu o corpo instrutivo não ser lídima 

a celebração de TAC sem que a lei assim o autorizasse expressa-

mente. Lembrando que o processo teve curso antes da promulgação 

da Nova LINDB. A Primeira Câmara do tribunal deixou de examinar 

a legitimidade do instrumento e concluiu pela ausência de causa 

que desse azo à punição da concessionária. Isto é, independente 

da legalidade do acordo, o objeto pactuado não teria razão de ser.

Quase contemporâneo a esse caso foi o Acórdão no 645/2006,257 

que examinou a legalidade da Resolução ANTT no 442/2004, cujo 

objeto era a celebração de TACs no âmbito de processos adminis-

trativos sancionadores da agência. O Plenário da corte não teceu 

considerações expressas sobre a legalidade na incorporação de TACs 

à regulação setorial, apenas refutou o argumento de que o permisso 

geral editado pela agência seria ilegal devido à ausência de requi-

sitos específicos para reduzir a discricionariedade da agência para 

255 TCU, Acórdão no 6615, Processo no 012.888/2007-3, Primeira Câmara, Relator: Min. Walton 
Alencar Rodrigues, julgado em 17.11.2009. 

256 OLIVEIRA, Luciane de Lucena. Ferramentas consensuais de regulação e controle externo. 
Brasília: Instituto Serzedello Corrêa: 2019. p. 35. 

257 TCU, Acórdão no 645/2006, Processo no 019.494/2014-9, Plenário, Relator: Walton Alencar 
Rodrigues, julgado em 23.3.2016.

https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/sso?redirectTo=/tvp/51703623
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a celebração. Consignou que o exame a propósito da conveniên-

cia ou não do acordo haveria de dar-se à luz do caso concreto, de 

modo a aquilatar as vantagens e desvantagens, levando em conta 

a complexidade das questões envolvidas.

Para não nos alongarmos, foram encontrados, além desses, ou-

tros três julgados258 nos quais o TCU começou a alinhar-se com o 

reconhecimento da legitimidade dos acordos substitutivos, mas ain-

da sem grandes aprofundamentos teóricos quanto ao tema.

Um segundo momento teve lugar em 2017, com a prolação do 

Acórdão no 2.121/2017259 (“Caso do TAC da Telefônica”), leading case 

sobre a celebração de acordos substitutivos na jurisprudência da 

corte. O pano de fundo foi a realização de auditoria questionando a 

celebração de uma série de acordos substitutivos entre a ANATEL 

e operadoras de telefonia, nos quais previa-se a realização de in-

vestimentos no setor telefônico. O TCU deu chancela à juridicidade 

desses pactos,260 em contraposição ao posicionamento externali-

zado pelo corpo instrutivo, mas fixou diversos standards a acordos 

futuros pactos e também àqueles já celebrados.261

258 TCU, Acórdão no 7.208/2012, processo no 000.225/2010-0, Segunda Câmara, Relator: José 
Jorge, julgado em 02.10.2012; TCU, Acórdão no 645/2016, processo no 019.494/2014-9, Ple-
nário, Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues, julgado em 23.03.2016 TCU, Acórdão no 2533, 
processo no 019.494/2014-9, Plenário, Relator: Min. Walton Alencar Rodrigues, julgado em 
14.11.2017.

259 TCU, Acórdão no 2.121/2017, Processo no 022.280/2016-2, Plenário, Relator: Min. Bruno Dan-
tas, julgado em 27.09.2017.

260 GUERRA, Sérgio. Acordos regulatórios – Caso TAC ANATEL: Acórdão no 2.121/2017 – TCU. In: 
MARQUES NETO, Floriano Azevedo; MOREIRA, Egon Bockmann; GUERRA, Sérgio. Dinâmi-
ca da regulação, estudo de casos da jurisprudência brasileira: a convivência dos tribunais e 
órgãos de controle com agências reguladoras, autoridade da concorrência e livre iniciativa. 
Belo Horizonte: Fórum, 2021. p. 115 e ss. 

261 Foram fixados os seguintes parâmetros: (i) deve haver estudos técnicos sólidos, da defini-
ção fundamentada do ajuste de conduta pretendido e do rol de obrigações assumidas, e 
de análise de custo-benefício do instrumento; (ii) analisar previamente a admissibilidade de 
cada Procedimento de Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado) a ser incluído 
no TAC e o impacto causado por cada um deles nas condições e nos valores que compõem 
o instrumento; (iii) a soma das sanções aplicáveis à operadora em casos de descumprimen-
to de cada compromisso adicional do TAC, incluindo as multas diárias e a execução do Valor 
de Referência do item, seja superior ao montante previsto de investimentos para aquele item, 
sendo superior inclusive ao investimento previsto antes da aplicação do fator de redução de 
desigualdades sociais e regionais e de execução de projetos estratégicos previsto no art. 19, 
§§ 2o e 3o da Resolução-Anatel 629/2013 (RTAC); (iv) em cada minuta definitiva de TAC a ser 
aprovada ou no respectivo Manual de Acompanhamento e Fiscalização, deve-se estabelecer 
todas as condições iniciais necessárias para o devido acompanhamento dos compromissos 
previstos no acordo e para garantir a segurança jurídica do TAC; (v) deve haver metas e mar-
cos temporais de avaliação de cada um dos compromissos previstos, com o maior nível de 
objetividade e de detalhamento possível; (vi) vedação à alteração unilateral do acordo pelas 
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O acordo, no entanto, não foi para a frente, diante da demora 

do tribunal na sua análise. Havemos de notar, apenas, que as de-

terminações feitas pela corte adentram em praticamente todos os 

aspectos da celebração de acordos substitutivos, desde a instru-

ção dos processos administrativos de negociação até formas de 

fiscalização. Não houve, portanto, um aprofundamento teórico a 

propósito de quais aspectos legitimariam uma intervenção maior 

ou menor, diante de suas peculiaridades.

Podemos considerar como terceiro momento aquele no qual 

se observa certa tendência ao controle ex ante de acordos subs-

titutivos, em substituição ao modelo ex post. Após o fracasso na 

celebração do acordo proveniente do Acórdão no 2.121/2017, a ques-

tão chegou novamente ao Tribunal de Contas, no qual foi proferido 

o Acórdão no 716/2019,262 novamente relativo ao setor de teleco-

municações. Tratou-se de caso que discutia a aplicação de multa à 

TIM, no patamar de 639 milhões de reais, convertido na realização 

de investimentos por meio de TAC.

Grosso modo, determinou-se à ANATEL que

encaminhe a este Tribunal a minuta do próximo TAC 

cuja proposta final for submetida ao Conselho Diretor 

operadoras, sendo admitida a modificação consensual; (vii) impossibilidade de se celebrar 
acordo com compromissos adicionais em TAC as ações, atividades e investimentos que já 
tenham sido realizados pelas operadoras ou que estejam em andamento no momento da as-
sinatura do instrumento; (viii) participação tempestiva do Conselho Diretor no processo de 
negociação de TAC, não somente ao final, mediante estabelecimento de pontos de contro-
le ao longo do processo para a análise e decisão do referido colegiado antes da submissão 
da minuta definitiva de TAC à Procuradoria; (ix) plano de investimento dos compromissos 
referentes ao ajustamento de condutas de cada TAC admitido e em andamento na agência, 
incluindo seu cronograma e previsão de gastos, para que seja avaliada a efetividade e o ade-
quado incentivo econômico ao cumprimento do ajuste por meio das multas previstas para 
cada compromisso em face ao volume de recursos a ser gasto para executá-lo, e que pas-
se a utilizar esses dados como mecanismo de controle e acompanhamento do andamento 
das atividades previstas em TAC; (x) na análise de cada TAC, inclusive aqueles cuja minu-
ta já foi aprovada pelo Conselho Diretor, avaliar o impacto do instrumento no cenário atual 
de competição dos serviços de telecomunicações nas localidades a serem atendidas pelos 
compromissos adicionais, com vistas a mitigar o risco de que as ações resultantes de TAC, a 
exemplo da concessão de benefícios diretos a usuários das regiões atendidas e os investimen-
tos a serem feitos naquelas localidades, impactem negativamente o ambiente concorrencial 
nessas regiões; e (xi) sistemática de credenciamento e certificação prévia da lista de empresas 
privadas aptas a certificar a execução das metas, compromissos e investimentos pactuados 
em TAC, ou, no mínimo, definir critérios e requisitos que deverão ser atendidos por essas 
empresas, de forma a reduzir risco de conflito de interesses em prejuízo à veracidade e fide-
dignidade dos relatórios emitidos pelas certificadoras. (TCU, Acórdão no 2.121/2017, op. cit.)

262 TCU, Acórdão no 716/2019, Processo no 022.280/2016-2, Relator: Min. Bruno Dantas, julgado 
em 27.03.2019. 
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da Agência, previamente à aprovação por esse cole-

giado, acompanhada de elementos de fundamentação 

técnica que entender pertinentes

(item 9.2.5 do Acórdão no 716/2019). A agência encaminhou a mi-

nuta de acordo à corte de contas, a qual deu-lhe chancela através 

do Acórdão no 548/2020263), após analisar o seu conteúdo. Os no-

vos precedentes sinalizam para o risco de uma eventual guinada 

jurisprudencial, na qual a corte transmuta o controle ex post para 

um controle ex ante de acordos substitutivos.264

A partir dessa trajetória, podemos extrair ao menos que: (i) o 

controle sobre acordos substitutivos adentra em questões de mé-

rito, e não apenas formais do instrumento; e (ii) há uma possível 

demonstração de guinada para um controle ex ante em relação à 

celebração de acordos substitutivos.

Em termos diretos, a celeuma que aqui se apresenta diz res-

peito ao momento do controle e o conteúdo do controle. É o que 

passaremos a examinar.

1.3  O momento do controle sobre acordos substitutivos 
pelos tribunais de contas

O movimento de migração para um controle ex ante em negó-

cios jurídicos celebrados com a administração pública não é prática 

inédita na jurisprudência do TCU. No universo das desestatizações, 

por exemplo, cada processo de venda de empresas estatais, celebra-

ção de contrato de concessão ou outorga de atividades econômicas 

reservadas ou monopolizadas pelo Estado deve ser submetido ao 

crivo da corte de contas antes da sua ultimação, com base na sua 

Instrução Normativa no 81/2018 (art. 1o da IN no 81/2018).

Nem sempre foi dessa forma. Ao que nos demonstram Pedro Du-

tra e Thiago Reis,265 o controle ex ante das concessões iniciou-se na 

263 TCU, Acórdão no 548/2020, Processo no 038.359/2019-7, Relator: Min. Bruno Dantas, julgado 
em 11.03.2020. 

264 PALMA, Juliana Bonacorsi. Cabe Controle Prévio de Acordo Substitutivo de Sanção? A ANA-
TEL comemora seu Primeiro TAC, mas precisa zelar por sua competência. JOTA, 24.06.2021. 

265 DUTRA, Pedro; REIS, Thiago. O soberano da regulação: o TCU e a infraestrutura. São Paulo: 
Singular, 2020. p. 55 e ss. 

https://conecta-tcu.apps.tcu.gov.br/sso?redirectTo=/tvp/63186945
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década de 1990, no contexto do Plano Diretor de Reforma do Esta-

do, no caso da concessão da ponte Rio–Niterói. À época, arguiu-se 

pela premência do controle, nesses moldes, diante da “originalida-

de do empreendimento”, nas suas “implicações naturais” e pelo fato 

de ser “inovador” o mecanismo de concessão a ente privado. Daí 

seguiu-se a edição das INs no 07/94, no 10/95, no 27/98, entre ou-

tras, todas voltadas à fiscalização de contratos de concessão, até a 

chegada da IN no 81/2018. Lei alguma, porém, ampara esse proce-

dimento em nenhuma das instruções normativas. A despeito disso, 

o cenário vigente reflete um pleno controle ex ante em ações de 

desestatização, lastreado apenas em argumentos práticos, à reve-

lia da existência de lei.

Assim, nos processos de desestatização, o controle ex ante por 

tribunais de contas carece de lastro normativo. A ausência de lei, 

em sentido amplo, que lhes atribua competência expressa ou ao 

menos indicativos gerais para efetivar determinado ato, interdita-

ria que o fizessem sob pena de violação ao Princípio da Legalidade 

(art. 37 caput da CF).266

Essa prerrogativa nem mesmo seria extraível das normas de 

competência do TCU. Até 1967, as constituições brasileiras outor-

gavam competências ex ante às cortes de contas, para fiscalizar 

determinados atos emanados do poder público que pudessem 

ter repercussão sobre as finanças públicas. Esses instrumentos de 

ações do Estado haveriam de passar por processos de registro nos 

tribunais de contas antes de serem ultimados. A partir da Consti-

tuição de 1967, há uma substituição desse modelo por um controle 

ex post, com vistas a tornar a atividade administrativa mais dinâ-

mica e menos dependente da burocracia.267

Bruno Wilhelm Speck268 traz algumas reflexões a propósito das 

razões para essa mudança de paradigma:

266 BARROSO, Luís Roberto. Tribunal de Contas: algumas incompetências. Revista de Direito Ad-
ministrativo, v. 203, p. 138, 1996. 

267 SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da União: o papel da insti-
tuição superior de controle financeiro no sistema político-administrativo do Brasil. São Paulo: 
Fundação Konrad-Adenauer, 2000. p. 65-67. 

268 Ibidem, p. 68.
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Os argumentos contra a sistemática do controle pré-

vio eram de ordem prática. Com o crescimento da 

administração pública e a multiplicação das repar-

tições, o Tribunal se veria forçado a se organizar 

internamente espelhando a estrutura da administra-

ção pública, caso quisesse registrar as despesas de 

cada repartição previamente. O processo de regis-

tro, de um lado, emperrava a administração, porque 

atrasava a execução orçamentária. De outro lado, os 

prazos exíguos dados ao Tribunal para manifestação 

não permitiam uma efetiva verificação da legalidade 

e da regularidade dos atos, como previsto.

A Constituição de 1988 herdou esse modelo da anterior, atribuin-

do funções de controle de ao TCU no que concerne, por exemplo, a 

atos administrativos (art. 71 inciso X da CF), contratos administra-

tivos (art. 71 §§ 1o e 2o da CF), elaboração de parecer a propósito 

da análise das contas do Chefe do Poder Executivo (art. 70 inciso 

X da CF), realização de auditorias e inspeções (art. 71 inciso IV da 

CF) e fiscalizar a gestão de recursos, bens e empresas públicos (art. 

71 incisos V e VI da CF). Todos esses instrumentos de controle que 

foram conferidos ao TCU pela Constituição manejam-se após a ul-

timação da ação administrativa.

Quando muito se poderia dizer que a exceção ficou por conta 

dos registros de admissão ou aposentadoria de servidores públi-

cos, por expressa previsão constitucional, no art. 71 inciso, III da 

CF. A única vez que a Constituinte de 1987 quis conferir análise 

ex ante pelo TCU, o fez expressamente, não podendo essa prer-

rogativa ser estendida a outras hipóteses sem qualquer grau de 

semelhança a ela.

Não subverteu esse racional a promulgação da Lei no 8.443/92 

(Lei Orgânica do TCU), a qual apenas destrinchou as competên-

cias gerais fixadas pela Constituição de 1988, sem lhes alterar o 

momento de ultimação. Apenas acrescentou-se a possibilidade 

de afastamento cautelar de agentes públicos que, porventura, es-

tejam a embaraçar as investigações levadas a cabo pela corte de 
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contas (art. 44 da Lei no 8.443/92). O controle mediante registro 

novamente ficou restrito a atos de admissão e aposentadoria, sem 

avanços nesse particular.269

Mesmo a existência de um poder geral de cautela poderia ser 

questionada, sob o mesmo prisma, diante da falta de previsão cons-

titucional e legal que assim o diga, como adverte Eduardo Jordão 

em análise à intervenção de editais de licitação não publicados. O 

autor fundamenta seu posicionamento, em síntese com os seguin-

tes argumentos: (i) não há razão que leve a crer que o controle ex 

ante levaria a menos prejuízos sociais que o controle ex post; (ii) 

da prerrogativa de exercer poderes repressivos não se poderia de-

duzir a possibilidade de fazê-lo também em caráter preventivo, de 

modo a resguardar futuro resultado útil da decisão, por exemplo, 

sob pena de se sufocar a atuação das instituições submetidas ao 

controle; (iii) não se poderia inferir poderes para além daqueles pre-

tendidos pela Constituição Federal; (iv) a possível eminência de risco 

de dano, a justificar um provimento cautelar pelo TCU, deve dar-se 

caso a caso, não podendo presumir-se a situações hipoteticamente 

consideradas em caráter geral; e (v) apenas o Poder Judiciário de-

tém poder geral de cautela, apto a sanar preventivamente possíveis 

ilegalidades cometidas contra a Administração Pública.

Em sentido análogo, Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda Câ-

mara270 sustentam que:

O poder geral de cautela é atributo constitucional e le-

galmente conferido ao Judiciário, a ser empregado do 

exercício de suas competências jurisdicionais, por ób-

vio. Esse poder não pode ser invocado para justificar 

intervenção do Tribunal de Contas na gestão pública, 

em matéria sobre a qual a própria Constituição, e a 

269 De rigor, apenas o Regimento Interno do TCU previu o que se poderia chamar de poder ge-
ral de cautela, em seu art. 276. Contudo, a juridicidade dessa previsão seria questionável, eis 
que não prevista na Constituição ou em lei. Para além disso, certamente não poderia criar um 
padrão de controle preventivo sobre determinadas espécies de atos ou contrato, subverten-
do a regra do controle repressivo que, essa sim, tem acento constitucional e legal. 

270 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos tribunais 
de contas – possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Tribunal de 
Contas da União no direito e na realidade. São Paulo: Almedina, 2020. p. 49. 
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lei, não lhes outorgam competência. No sistema de 

controle externo das contas públicas, só foi admitida 

intervenção na execução de contratos por intermé-

dio de decisão do Legislativo (art. 71, §1o). Fora disso, 

a única intervenção externa admitida seria a do pró-

prio Judiciário, no exercício, agora sim, de seu poder 

geral de cautela.

Em que pese o controle ex post seja a regra na atuação do TCU, 

isso não significa dizer que o mesmo possa dar-se de forma irrestri-

ta. A Constituição diferencia o controle incidente sobre atos (art. 71 

inciso X) e sobre contratos (art. 71 inciso XI §1o). No primeiro, pode-

rá o TCU sustar seus efeitos diretamente, ao passo que no segundo 

deverá apresentar representação perante o Congresso Nacional, ao 

qual competirá, ele próprio, ultimar a sustação.271

A diferença de tratamento constitucional demonstra que a 

Constituinte de 1987 almejou prestigiar a segurança jurídica pro-

porcionada por contratos administrativos às partes contratantes, 

trazendo para o debate a visão política da casa legislativa quan-

to à pertinência da invalidação, algo que, no seu sentir, não seria o 

mesmo aplicável a atos administrativos.

O TCU há de levar em consideração a ratio desses dispositivos 

quando dosar o controle incidente sobre contratos administrati-

vos, algo que pode ser feito por meio do adequado manuseio dos 

seus instrumentos de interação com os demais órgãos e entes pú-

blicos. Essa interação pode se dar por diversas formas. Entre elas, 

destacam-se as determinações, formas de interação vinculantes e 

recomendações, formas de interação não vinculantes.

No afã de prestigiar a segurança jurídica e a legítima expectativa 

dos administrados, uma forma de melhor dosar-lhe o controle seria 

dar preferência a interações via recomendação, e não determinação. 

271 A doutrina aparenta caminhar uníssona nesse sentido, inclusive com uma investigação acu-
rada do processo constituinte que culminou na redação dessa parte do texto constitucional, 
a despeito de eventuais questionamentos por parte do TCU, em sentido contrário (uma re-
visão bibliográfica do tema pode ser encontrada em: ROSILHO, André Janjácomo. Tribunal 
de Contas da União: competências, jurisdição e instrumentos de controle. São Paulo: Quar-
tier Latin, 2019. p. 274 e ss.).
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É possível se pensar, ao lado disso, que essas formas de interação 

sejam prospectivas e não retrospectivas, isto é, que não empreguem 

uma revisão do que já foi executado no contrato, mas do que virá 

a ser executado ou, então, para futuros contratos.

Em síntese, quando se está diante de um controle incidente 

sobre negócios jurídicos administrativos, termo amplo no qual se 

inserem os acordos substitutivos, o controle exercido pelo TCU en-

contrará, ao menos, duas modulações: (i) não poderá se dar, em 

regra, via controle ex ante, mas sim ex post; e (ii) deve dar-se pre-

ferencialmente mediante recomendações, em contraposição às 

determinações, e, em qualquer caso, prestigiar uma interação pros-

pectiva, voltada para a execução de parcelas vincendas do ajuste 

ou, então, para futuros contratos.

1.4  O conteúdo do controle sobre acordos substitutivos 
pelos tribunais de contas

As doses de controle sobre o conteúdo de acordos substitu-

tivos podem ser examinadas sob os mais diversos ângulos, entre 

eles: (i) o das capacidades institucionais da instituição celebrante; 

e (ii) os dos fundamentos que legitimam o controle sobre cada as-

pecto do acordo.

Quanto ao primeiro ângulo, o argumento das capacidades 

institucionais272 tem o potencial de facilitar o deslinde a propósi-

to de qual a competência de cada instituição. Essa proposta retira 

a análise de competências propriamente de categorias formais de 

legalidade trazendo como elemento definidor a análise sobre qual 

possui maior capacidade para exercer determinada competência.

Os limites do controle que recai sobre a atividade das agências 

reguladoras é dilema atual e de elevada complexidade no Direito 

Administrativo. Sabe-se que as cortes de contas frequentemente 

têm adentrado no mérito da discricionariedade técnica das agên-

cias reguladoras, ao argumento de que sua atuação teria o potencial 

de aperfeiçoar o processo de tomada de decisão do regulador, 

272 SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions. Michigan Law Review, 
v. 101, n. 4, p. 885, 2003.
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garantindo melhores resultados, em homenagem ao Princípio da 

Eficiência (art. 37 caput da CF).273

Na contracorrente desse movimento, a doutrina tem caminhado 

no sentido de prestigiar a discricionariedade técnica das agências 

reguladoras, argumentando pelo respeito ao dever de deferência 

que se deve ter com ente público detentor de maior capacidade 

institucional para dirimir a questão. No caso da regulação setorial, 

por certo, a legitimidade democrática confiada às agências regu-

ladoras seria maior do que a das cortes de contas.

De acordo com Floriano Azevedo Marques Neto e Juliana Bo-

nacorsi de Palma,274 o controle exercido pelos tribunais de contas 

deve restringir-se às atividades-meio das agências reguladoras, as-

sim entendidas como aquelas referentes, por exemplo, ao regime 

de pessoal, aprovação de contas, gestão de material etc. Não po-

deria recair, porém, sobre as suas atividades-fim, como a edição 

de normas regulatórias, por ferir a autonomia funcional que lhes é 

conferida pelo ordenamento jurídico pátrio.

André Rosilho275 acrescenta que o controle sobre o poder deci-

sório de entes reguladores há de instrumentalizar-se mediante atos 

de recomendação, e não de determinação. É que ao mesmo tempo 

que as cortes de contas possuem competências impositivas, vin-

culantes ao administrador e ao administrado, dispõem também de 

273 Alguns casos são bastante representativos dessa questão. Assim, por exemplo, o Acórdão no 
1.704/2018, em que houve imputação de multa aos diretores da ANTAQ por suposta omis-
são no dever de regulamentar adequadamente a cobrança de Terminal Handling Charges 
– TCHs (TCU, Acórdão no 1.704/2018, Processo no 014.624/2014-1, Plenário, Relatora: Ana Ar-
raes, julgado em 25.07.2018). Outro caso diz respeito ao controle de editais de contratos de 
concessão elaborados por agências reguladoras, como foi o caso do questionamento reali-
zado pelo TCU sobre o edital elaborado pela ANP, no âmbito da 15a rodada de concessões de 
blocos terrestres e marítimos, acerca da opção por licitar determinadas áreas inseridas em 
um mesmo reservatório de petróleo em dois blocos separados. (TCU. Acórdão no 672/2018. 
Processo no 000.016/2018-7, Relator: Aroldo Cedraz, julgado em 28.03.2018). Mais recente-
mente, a OCDE teve a oportunidade de questionar o excessivo controle ex ante, por parte 
do TCU, sobre as atividades da ANATEL, a abafar expertise técnica da agência reguladora 
(OECD. Avaliação da OCDE sobre Telecomunicações e Radiodifusão no Brasil 2020. OECD 
Publishing, Paris). 

274 MARQUES NETO, Floriano Azevedo; PALMA, Juliana Bonacorsi. Juridicidade dos Acordos 
Regulatórios: o Caso do TAC da ANATEL. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.
php/4296871/mod_resource/content/1/Juridicidade%20e%20Controle%20dos%20Acordos%20
Regulat%C3%B3rios%20-%20O%20Caso%20TAC%20ANATEL.pdf.

275 ROSILHO, André Janjácomo. Tribunal de Contas da União: competências, jurisdição e instru-
mentos de controle. São Paulo: Quartier Latin, 2019. p. 340 e ss. 
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outras de caráter opinativo, não vinculante. É comum que na juris-

prudência do TCU a corte confunda os dois instrumentos, editando 

atos de comando, determinações, para todo e qualquer caso. Sem 

embargo, para garantir um diálogo profícuo com entes regulado-

res, tal deveria se dar mediante recomendações, as quais podem 

ser acatadas, ou não, pelo destinatário.

Em superação à dicotomia atividades-meio e atividades-fim, 

José Vicente Santos Mendonça fornece alguns parâmetros ao exer-

cício do controle externo sobre as agências reguladoras, a saber: (i) 

quanto à atividade meio das agências reguladoras, os tribunais de 

contas possuem ampla competência; (ii) quanto às atividades-fim, 

vale o princípio da autocontenção, em razão da discricionariedade 

técnica; (iii) há possibilidade de controle pleno quando há vício pro-

cedimental e de participação no processo de elaboração da decisão 

regulatória; (iv) há controle pleno quando houver clara e inequívoca 

omissão regulatória; (v) há controle pleno quando a agência estiver 

violando frontalmente a literalidade da lei; e (vi) quanto à qualida-

de da regulação efetuada pelas agências, os Tribunais de Contas 

devem agir apenas expedindo recomendações não vinculantes.

Diante desse horizonte de ideias, deve haver um diálogo en-

tre tribunais de contas e agências reguladoras, em prol de seus 

desideratos públicos, que não sobreponha a atividade de um em de-

trimento da do outro. O controle de acordos substitutivos, portanto, 

pode dar-se de forma ampla, no que diz respeito ao cumprimen-

to das formalidades legais, aí incluídas regras de procedimento. 

Por outro lado, a análise quanto à eficiência do conteúdo do acor-

do deve dar-se, quando muito, sob a forma de recomendações, e 

não determinações, prestigiando o diálogo interinstitucional e sem 

comprometer a autonomia de cada ente.

Não se poderia cogitar de adentrar, por exemplo, na ponderação 

entre o valor da penalidade que seria imputada e os investimentos 

que o particular deve realizar. A necessidade, a qualidade e a ex-

tensão desses investimentos não pode ser alvo de controle amplo, 

apenas de um crivo de proporcionalidade e razoabilidade e, ultra-

passada essa barreira, de recomendações por parte dos tribunais 

de contas em um ou outro sentido.
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No que diz respeito aos fundamentos do controle, um dos ve-

tores de fundamentação se refere aos interesses envolvidos. Cada 

acordo substitutivo possui um interesse que lhe é subjacente. E 

esse elemento pode condicionar as doses de controle que recai-

rão sobre determinado acordo. Esse é um tema que ainda carece 

de maiores atenções pela doutrina.

No caso de acordos substitutivos de sanção regulatória, por 

exemplo, o interesse se volta a garantir algum tipo de prestação 

útil para o setor regulado. O caso mais comum seria a realização 

de obras em determinada concessão de serviço público, seja para 

expandir, seja para otimizar o patrimônio transladado junto com o 

serviço. Já em acordos relativos a danos ambientais, não existe rela-

ção jurídica direta entre Poder Público e agente causador do dano, 

de sorte que o mesmo pode, por exemplo, fazer a doação de bem 

ou bens úteis à melhoria da qualidade ambiental na região, além da 

compensação do dano.

Em outros casos, ocorre diferente. Sem pretender fugir ao ob-

jeto deste ensaio, mas nos acordos de leniência, por exemplo, o 

interesse último do Poder Público é a recomposição integral do erá-

rio. Já nos acordos de delação premiada, regidos pelo Direito Penal 

(arts. 3-A e ss. da Lei no 12.850/2013 (Lei de Organizações Crimino-

sas), o interesse caminha para a elucidação dos fatos delituosos.276

Nos acordos de leniência, o interesse se dirige à recomposição 

integral do erário. Já nos acordos de delação premiada, regidos 

pelo Direito Penal (arts. 3-A e ss da Lei no 12.850/2013 (Lei de Or-

ganizações Criminosas) o interesse caminha para a elucidação dos 

fatos delituosos. Citemos ainda as transações tributárias, nas quais 

o interesse é puramente arrecadatório.

Essas macrofamílias de interesses obviamente encobertam 

interesses mais específicos, previstos na lei que legitima cada instru-

mento, ou, em um plano ainda mais restrito, os interesses próprios 

276 Sobre essa dicotomia de interesses entre acordos de leniência e acordos de delação premiada, 
cite-se, por exemplo: TCU, Acórdão no 2446, processo no 036.335/2016-9, Plenário, Relator: 
Min. Benjamin Zymler, julgado em 24.10.2018.
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de cada órgão ou ente público na celebração do acordo, à luz dos 

casos concretos.

A dinâmica dos interesses contribui para entendermos o que 

deveria atrair maior ingerência por parte dos tribunais de contas e 

o que deveria atrair menos. No caso de um acordo substitutivo de 

sanção regulatória, as necessidades do setor são de maior conheci-

mento dos seus respectivos entes reguladores, como dissemos, de 

modo que uma possível arrecadação de sua parte, sobretudo me-

diante cobrança de multas, seria indiscutivelmente secundária em 

relação ao atendimento das necessidades setoriais pelos particu-

lares, os quais, frise-se, estão menos presos a amarras burocráticas 

para atendê-las, se comparadas ao Poder Público.

Lógica um pouco diferente seria aplicável, por exemplo aos 

acordos de leniência, os quais primem pelo integral ressarcimen-

to ao erário. Há comando legal expresso para tanto, contido no  

art. 13 § 3o da Lei no 12.846/2013, in verbis: “O acordo de leniência 

não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar integralmen-

te o dano causado.”.

Em matéria de controle financeiro sobre o erário, os tribunais 

de contas desfrutam de elevada capacidade institucional, o que se 

extrai da sua competência para julgar as contas dos administrado-

res públicos (art. 71 inciso II da CF) e apreciar aquelas do chefe do 

Executivo (art. 71 inciso I da CF). Não por outro motivo a recom-

posição de valores públicos, em tese, atrairia maiores atenções por 

parte do TCU. 

Diz-se “em tese” por duas ordens de razões. A primeira de na-

tureza prática: não se pode ignorar o fato de que a celebração de 

acordos de leniência conta com a participação de outros órgãos de 

controle no âmbito federal: o MPF e a CGU. A inclusão de um ter-

ceiro ator de controle nesse jogo parece despicienda, a aumentar 

os custos de transação para que se chegue a um ponto ótimo co-

mum. Um potencial conflito entre esferas de controle distintas foi 

o que culminou na celebração de acordo de cooperação técnica 

entre MPF, TCU, CGU, AGU e o Ministério da Justiça e Segurança 

Pública para papéis institucionais e cada órgão na celebração de 
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acordos de leniência.277 Esse instrumento, aliás, prestigiou a ideia 

de que a atuação do TCU deveria restringir-se à quantificação do 

dano ao erário, sem grandes resvalos sobre outros pontos trata-

dos nos acordos (vide Segunda Ação Operacional (1), (2) e (4) do 

Acordo de Cooperação).

A segunda, a participação da CGU no feito atrai a disposição 

contida no art. 70 da CF, de acordo com a qual a fiscalização con-

tábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial será feita 

tanto pelo Congresso Nacional, auxiliado pelo TCU, quanto pelas 

instituições de controle interno de cada poder. Significa dizer que 

a prerrogativa de controle administrativo incidente sobre essas ca-

tegorias é repartida tanto entre entes de controle externo quanto 

de controle interno. Em sendo a CGU instituição máxima de con-

trole administrativo interno da esfera federal, a sua competência 

para celebrar acordos de leniência já se faz bastante para dizer que 

há uma dose satisfatória de controle ex ante, máxime quando so-

mamos ao fato de o MPF também estar presente nessa dinâmica.

E há, ainda, uma ordem de preferência no exercício do contro-

le administrativo contábil-patrimonial. O art. 8o da Lei no 8.443/92 

estipula que diante da omissão do dever de prestar contas ou da 

sua irregularidade a autoridade administrativa competente deve-

rá instaurar tomada de contas especial, com posterior remessa ao 

TCU. A competência da corte de contas, do ponto de vista ressar-

citório, é grande, mas, mesmo nesse caso, restringe-se à hipótese 

de o órgão ou ente público competente omitir-se ou não o fazer 

adequadamente.

Existe uma clara opção constitucional por não deixar o exercício 

do controle administrativo a cargo de uma só instituição, devendo 

haver a oportuna coordenação entre eles. Mais do que isso, há uma 

predileção pelos sistemas de controle interno em comparação com 

277 BRASIL. Acordo de Cooperação Técnica que entre si celebram o Ministério Público Federal, 
a Controladoria-Geral da União (CGU), a Advocacia Geral da União (AGU), o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública (MJSP) e o Tribunal de Contas da União (TCU) em matéria de 
Combate à Corrupção no Brasil, especialmente em Relação aos Acordos de Leniência da Lei 
no 12.846, de 2013, 06.08.2020. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/
cooperacao-tecnica-define-protocolo-para- compartilhamento-de-informacoes-nos-acor-
dos-de-leniencia.htm.
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o externo, de modo que exigir uma sobreposição entre ambas em 

um exercício de controle ex ante parece demasiado.

A competência do TCU se inseriria, também sob esse prisma, 

em uma análise ex post, e não ex ante, como visto, e prestigiando 

as capacidades institucionais da CGU e do MPF. Uma possível inter-

venção da corte se daria para revisar parâmetros de ressarcimento 

ao erário. Uma discordância razoável que pode surgir entre os três 

órgãos de controle federais diria respeito justamente à quantifica-

ção do dano, eis que a lei prevê expressamente que sua reparação 

há de sê-lo integral. Havendo a Constituição conferido ao TCU o 

poderio de julgar/apreciar as contas de agentes públicos, seria ra-

zoável supor que, ao cabo, os critérios de apreciação dessas contas 

hão de ser arbitrados por ele.

Em qualquer espécie de acordo substitutivo, um dos principais 

interesses em jogo é desestimular a reincidência, impedir que a con-

duta ilícita volte a ocorrer. De maneira transversal a todo e qualquer 

módulo, poderia o TCU intervir para aperfeiçoar as atividades ma-

teriais ligadas à celebração de acordos substitutivos, a exemplo de 

instrumentos de fiscalização da execução do que foi pactuado. Para 

veicular esse interesse, melhor seria que a atuação se desse sob o 

prisma de recomendações para o aprimoramento dos instrumentos 

materiais de gestão e fiscalização dos acordos substitutivos. Con-

tanto que não interfiram nas legítimas expectativas em negociação, 

seria razoável que essas recomendações se dessem tanto em rela-

ção a acordos já celebrados quanto a não celebrados.

Isso tudo implica na substituição de um paradigma repousa-

do nos potencias danos causados por atos ilícitos, ou algo que o 

valha, como pareceu dar-se com processos de desestatização (IN 

no 81/2018), por um paradigma dos interesses, por assim dizer. En-

quanto o primeiro legitima a atuação da corte em todo e qualquer 

caso com larga repercussão socioeconômica, o segundo presa por 

uma análise dos interesses envolvidos na gestão de cada bem públi-

co. Quase qualquer atuação pública terá inarredáveis repercussões 

sobre o patrimônio público e/ou a esfera patrimonial dos admi-

nistrados, de sorte que guiar-se por essa ótica parece não trazer 
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benefícios para a compreensão das competências do TCU. De ou-

tro lado, perceber o leque de interesses subjacentes a essa atuação, 

para além do guarda-chuva do interesse público em sentido geral, 

tende a facilitar essa tarefa.

O controle administrativo, de modo geral, deve levar em consi-

deração esses interesses, no intuito de melhor dosar suas intrusões. 

Situações que versam sobre interesses patrimoniais indisponíveis por 

certo demandam maiores atenções por parte do controlador externo. 

Aquelas nas quais esse interesse patrimonial é disponível atrairiam 

um pouco menos. Já as que dizem respeito às estruturas organiza-

cionais dos processos de tomada de decisão pública desceriam mais 

um degrau nessa lógica, a variar ainda conforme a instituição públi-

ca controlada. E assim por diante, até se chegar, podemos dizer, a 

atos essencialmente políticos, nos quais o grau de representativi-

dade e legitimação democrática são maiores, a torná-los quase que 

infensos a essas modalidades de controle administrativo, ao menos.

A proposta que se apresenta não visa descurar dos potenciais 

impactos que cada ato submetido ao escrutínio do TCU possa ter, 

mesmo porque, no caso de acordos substitutivos, esses impactos 

seriam, via de regra, muito inferiores aos de contratos de concessão, 

por exemplo, que perduram durante todo o prazo de uma conces-

são. Isso faria, de cara, com que a lógica de controle empregada 

em processos de desestatização fosse substancialmente diversa 

daquela em acordos substitutivos.

O que se está a propor, ao revés, é que desloquemos os olha-

res do dinheiro público envolvido e os direcionemos à dinâmica 

de interesses que envolvem a sua gestão e, mais especificamente 

no presente caso, aos interesses que deverão ser chancelados por 

acordos substitutivos. A quantidade de bens ou o impacto financei-

ro de determinado ato não é diretamente proporcional ao nível de 

escrutínio do controlador. Esse seria mais um standard para anali-

sar as competências dos tribunais de contas, entre tantas nas quais 

podemos pensar.

Cabe notar, por fim, que a experiência com acordos substitu-

tivos ainda é recente, ao menos para boa parte dos órgãos e entes 



153
Controle e consensualidade: o controle de 

acordos substitutivos por tribunais de contas

públicos, incluindo o TCU. A administração pública brasileira, de 

modo geral, ainda se encontra em um progressivo processo de 

aprendizagem institucional no que tange a acordos substitutivos. 

As falhas desses instrumentos ainda são desconhecidas, de sorte 

que uma tentativa por parte do controlador de antecipá-las pode 

ser despicienda. Daí porque o uso de recomendações, no lugar de 

determinações, especialmente de caráter prospectivo, ou seja, para 

o futuro, viria bem a calhar com essa dinâmica, de modo que tanto 

controlado quanto controlador verifiquem, caso a caso, o que tem 

êxito e o que não tem.
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A normatização do credenciamento no regime 

jurídico das estatais

Guilherme Carneiro Leão Farias278

Resumo

O objetivo geral deste artigo é aferir a prevalência da disci-

plina do credenciamento nos regulamentos internos de licitações 

e contratos (RILCs) das sociedades estatais brasileiras, aprova-

dos durante o primeiro quinquênio da entrada em vigor da Lei no 

13.303, de 30 de junho de 2016. Além disso, como objetivos espe-

cíficos, serão analisadas as possíveis correlações entre a presença 

desse procedimento auxiliar de contratação pública e o ano de 

aprovação do RILC, bem como entre aquela e a classificação das 

sociedades estatais quanto à extensão do controle direto, quanto à 

dependência do Tesouro e quanto à perspectiva de desestatização. 

Metodologicamente, trata-se de pesquisa quantitativa e descritiva, 

eminentemente baseada em coleta de dados em atos normativos. 

Abrange todas as 353 sociedades diretamente controladas pela 

União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Muni-

cípios-sede de Capitais com registro ativo no Registro Público de 

Empresas Mercantis e Atividades Afins e sem liquidação decretada 

em 10 de dezembro de 2021. Como resultado principal, constata-se 

que 76,72% dos 262 RILCs aprovados e disponibilizados na internet 

até 10 de dezembro de 2021 regulamentam o instituto. Conclui-se 

que é generalizada entre as estatais, independente dos tipos em que 

se enquadrem, a percepção da utilidade em disciplinar esse proce-

dimento de chamamento público em que a Administração Pública 

convoca interessados em prestar serviços ou em fornecer bens 

para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no 

órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados.

Palavras-chave: Ordem Econômica; Contratação Pública; Licitação; 

Inexigibilidade; Regulamentação.
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Introdução

O objetivo geral deste artigo é aferir a prevalência da discipli-

na do credenciamento como procedimento auxiliar de contratação 

nos regulamentos internos de licitações e contratos das sociedades 

estatais brasileiras, aprovados no primeiro quinquênio da entrada 

em vigor da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016.

Os objetivos específicos são os de correlacionar a presença ou a 

ausência de disciplina específica para esse instituto nos regulamen-

tos internos de licitações e contratos e as seguintes características 

das sociedades estatais pesquisadas:

a) dimensão federativa a que pertence o controlador direto, sen-

do, em ordem decrescente de abrangência:

a.1) a dimensão nacional, aplicável às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista diretamente controladas 

pela União;

a.2) a dimensão regional, aplicável às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista diretamente controladas 

pelos 26 Estados-membros e pelo Distrito Federal; e

a.3) a dimensão local, aplicável às empresas públicas e às so-

ciedades de economia mista diretamente controladas pelos 

26 Municípios-sede de Capitais;

b) possibilidade de participação minoritária no capital social de 

pessoas naturais e de pessoas jurídicas não integrantes das 

administrações públicas (da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios), sendo:

b.1) juridicamente impossível nas empresas públicas (art. 3o da 

Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016); e

b.2) juridicamente possível nas sociedades de economia mista 

(art. 4o, caput, da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016);

c) o ano de aprovação do regulamento interno de licitações e con-

tratos, sendo sete as opções em razão da entrada em vigor da 
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Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016,279 e do termo final ado-

tado na delimitação do objeto de estudo:

c.1) 2016;

c.2) 2017;

c.3) 2018;

c.4) 2019;

c.5) 2020;

c.6) 2021; e

c.7) ano não identificado;

d) o recebimento de recursos financeiros do ente controlador para 

pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral ou 

de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de 

aumento de participação acionária; essa correlação será avalia-

da no grupo das estatais diretamente controladas pela União, 

pela falta de dados suficientes em relação às demais; na esteira 

do art. 2o, inciso III, da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 

2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e do art. 1o, § único, do 

Decreto no 10.690, de 29 de abril de 2021, as opções são duas:

d.1) estatais dependentes; e

d.2) estatais não dependentes; e

e) a probabilidade de desestatização, extinção (por dissolução, 

fusão, incorporação ou cisão total) ou transformação em ór-

gão, autarquia ou fundação pública, sendo estas as opções:

e.1) na dimensão nacional (União):

e.1.1) não manifestada; e

e.1.2) manifestada por meio:

e.1.2.1) da qualificação no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência 

da República (PPI);

279 A Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, que “dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa 
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Es-
tados, do Distrito Federal e dos Municípios”, entrou em vigor em 1o de julho de 2016, data de 
sua publicação no Diário Oficial da União (art. 97).
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e.1.2.2) da inclusão no Programa Nacional de Deses-

tatização (PND); e/ou

e.1.2.3) da autorização específica em ato normativo 

primário federal;

e.2) na dimensão regional (Estados-membros e Distrito Federal):

e.2.1) não manifestada; e

e.2.2) manifestada por meio:

e.2.2.1) da qualificação no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência 

da República (PPI);

e.2.2.2) da inclusão em Programa ou Plano Estadual 

ou Distrital de Desestatização (PED ou PDD); 

e/ou

e.2.2.3) da não exclusão do âmbito de Plano de Re-

cuperação Fiscal que autoriza a adesão ao 

Regime de Recuperação Fiscal dos Estados 

e do Distrito Federal (RRF); e/ou

e.2.2.4) da autorização específica em ato normativo 

primário estadual ou distrital; e

e.3) na dimensão local (Municípios-sede das Capitais):

e.3.1) não manifestada; e

e.3.2) manifestada por meio:

e.3.2.1) da qualificação no âmbito do Programa de 

Parcerias de Investimentos da Presidência 

da República (PPI);

e.3.2.2) da inclusão em Programa ou Plano Munici-

pal de Desestatização (PMD); e/ou

e.3.2.3) da autorização específica em ato normativo 

primário municipal; e

f) o setor da economia em que a sociedade estatal atua como ins-

trumento de política pública, tendo sido escolhidos os seguintes 
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pela existência de intervenção direta de mais de uma dimen-

são federativa:

f.1) abastecimento de alimentos;

f.2) financeiro;

f.3) portuário; e

f.4) transportes lato sensu (incluindo infraestrutura e engenha-

ria de tráfego).

A pergunta de pesquisa é se a utilidade da regulamentação 

do credenciamento pode ou não ser generalizada no regime ju-

rídico a que estão submetidas as sociedades estatais brasileiras, 

especialmente após a entrada em vigor da Lei no 13.303, de 30 de 

junho de 2016.

As hipóteses testadas foram as de que a percepção da utilida-

de da regulamentação desse procedimento auxiliar de contratação 

por tais sociedades seria:

a) diretamente proporcional à abrangência da dimensão federativa 

do controlador direto;280 ou seja, pressupõe-se que a percep-

ção da utilidade no grupo das estatais diretamente controladas 

pela União (dimensão nacional) tenderia a ser relativamente 

maior que a aferida no grupo das estatais diretamente contro-

ladas pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal (dimensão 

regional) e que esta tenderia a ser relativamente maior que a 

aferida no grupo das estatais diretamente controladas pelos 

Municípios-sede de Capitais (dimensão local);

b) inversamente proporcional à possibilidade de participação mi-

noritária no capital social de pessoas naturais e pessoas jurídicas 

não integrantes das administrações públicas (da União, dos Es-

tados-membros, do Distrito Federal e dos Municípios-sede de 

280 A hipótese “a” parte da premissa de que quanto maior a abrangência da dimensão federati-
va do controlador direto, maior tende a ser a complexidade da estrutura organizacional da 
sociedade estatal, sendo, portanto, mais provável que órgãos e agentes especializados em 
questões jurídicas e negociais atentem para a utilidade em disciplinar o credenciamento como 
procedimento auxiliar de contratação pública.
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Capitais);281 isto é, assumiu-se que a percepção da utilidade no 

grupo das empresas públicas tenderia a ser relativamente me-

nor que a aferida no grupo das sociedades de economia mista;

c) diretamente proporcional ao intervalo de tempo entre a en-

trada em vigor da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, e a 

aprovação do regulamento de licitações e contratos;282 em ou-

tras palavras, admitiu-se que a percepção da utilidade no grupo 

das estatais que aprovaram seus regulamentos internos de lici-

tações e contratos em 2021 tenderia a ser relativamente maior 

que a aferida no grupo de estatais que aprovaram os seus em 

2020 e assim por diante;

d) inversamente proporcional ao recebimento de recursos finan-

ceiros do controlador para pagamento de despesas de pessoal 

ou de custeio em geral ou de capital;283 ou seja, supôs-se que 

a percepção da utilidade no grupo das estatais dependentes 

tenderia a ser relativamente menor que a aferida no grupo das 

estatais não dependentes;

e) inversamente proporcional à probabilidade de desestatização, 

extinção ou transformação em órgão, autarquia ou fundação 

pública,284 de modo que a percepção da utilidade no grupo das 

estatais com probabilidade manifestada tenderia a ser menor que 

a aferida no grupo das estatais com probabilidade não manifes-

tada; e

281 A hipótese “b” parte da premissa de que o fato de particulares integrarem o quadro socie-
tário, especialmente quando essa participação minoritária deriva de captação da poupança 
popular, aumenta o compromisso da estatal em perseguir a geração de valor. Nesse senti-
do, parece mais provável que as sociedades de economia mista se preocupem mais que as 
empresas públicas em regulamentar procedimentos auxiliares de contratação que envolvam 
desburocratização e ganho de escala.

282 A hipótese “c” parte da premissa de que quanto mais recente é a aprovação do regulamen-
to interno de licitações e contratos, maior é a tendência de a sociedade estatal ter realizado 
benchmarking e, portanto, maior a probabilidade de perceber que outras empresas públicas 
e sociedades de economia mista se preocuparam em disciplinar o credenciamento.

283 A hipótese “d” parte da premissa de que o recebimento de recursos financeiros do ente con-
trolador, além de aproximar a estatal do regime de direito público, diminui seu compromisso 
em perseguir a geração de valor. Nesse sentido, parece mais provável que as dependentes 
se preocupem menos que as não dependentes em regulamentar procedimentos auxiliares 
de contratação que envolvam desburocratização e ganho de escala.

284 A hipótese “e” parte da premissa de que a perspectiva séria de deixar de estar submetida ao 
regime jurídico das empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiá-
rias deixaria a sociedade estatal menos atenta às possibilidades trazidas com a delegificação 
ou deslegalização dos procedimentos de licitação e contratação direta, trazida pelo artigo 
40, inciso IV, da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016.
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f) indiferente em relação ao setor de atuação, porque o credencia-

mento como procedimento auxiliar de contratação não estaria 

diretamente relacionado ao exercício das atividades que com-

põem os objetos sociais das estatais.

Para fins de confirmação das hipóteses, serão consideradas es-

tatisticamente significativas as diferenças iguais ou superiores cinco 

pontos percentuais entre os grupos comparados.

A relevância da pesquisa está na contribuição para uma maior 

compreensão da importância que o credenciamento assume na re-

lação das empresas públicas, das sociedades de economia mista e 

de suas subsidiárias com potenciais fornecedores de bens e pres-

tadores de serviços. Os dados levantados, os resultados obtidos e 

as conclusões permitidas podem orientar:

�� os órgãos deliberativos das estatais que ainda não aprovaram 

seus regulamentos internos de licitações e contratos, bem como 

daquelas que pretendam reformar os já aprovados;

�� os órgãos de controle, especialmente os Tribunais de Contas, cuja 

jurisprudência acerca da admissibilidade do credenciamento foi 

predominantemente formada numa realidade jurídica de ausên-

cia ou debilidade de normatização do instituto (i.e., a da Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993); e

�� os pesquisadores em estudos mais aprofundados sobre o uso do 

poder regulamentar atribuído pela Lei no 13.303, de 30 de junho 

de 2016, às estatais e sobre o impacto da submissão à regra da 

contratação pública mediante prévio procedimento licitatório no 

alcance da finalidade pública que justifica a atuação do Estado 

como agente econômico, notadamente em regime de livre con-

corrência com a iniciativa privada; e

�� os órgãos responsáveis pela regulamentação do art. 79 da Lei no 

14.133, de 1o de abril de 2021, preceito geral que dispõe sobre o 

credenciamento no regime de licitação e contratação aplicável às 

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais (da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios).
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Na literatura, foi constatado o baixo grau de inovação dos 

regulamentos internos de licitações e contratos das estatais apro-

vados após a entrada em vigor da Lei no 13.303, de 30 de junho de 

2016.285 No entanto, a limitação da amostra analisada e a ausência 

de dados coletados sobre a presença de disciplina de credencia-

mento como procedimento auxiliar de contratação sugerem que a 

conclusão pode estar parcialmente equivocada, justificando a rea-

lização dessa pesquisa.

Em relação à metodologia, quanto aos objetivos, a pesquisa 

realizada classifica-se como descritiva, pois se propõe a descre-

ver as características de um determinado fenômeno e seus efeitos 

mediante coleta de dados. Quanto à abordagem, ela se caracteriza 

como quantitativa, por utilizar instrumentos formais e estruturados 

para a coleta de dados. A pesquisa também se baseou em revisão 

de literatura de ramos do conhecimento como o Direito Adminis-

trativo, o Direito Constitucional e o Direito Econômico. As posições 

doutrinárias e jurisprudenciais foram pesquisadas tanto em meios 

físicos (livros) quanto em meios eletrônicos (artigos científicos, 

acórdãos). A amostra selecionada corresponde às empresas públi-

cas e às sociedades de economia mista diretamente controladas 

pela União, pelos 26 Estados-membros, pelo Distrito Federal e pe-

los 26 Municípios-sede de Capitais.

O desenvolvimento divide-se em quatro tópicos. No primeiro e 

no segundo, apresentar-se-ão os regulamentos internos de licitações 

e contratos das empresas públicas, das sociedades de economia 

mista e de suas subsidiárias, bem como o credenciamento como 

procedimento auxiliar de contratação pública. A finalidade deles 

é oferecer base teórica suficiente para uma adequada interpreta-

ção dos resultados obtidos e da conclusão. No terceiro tópico, a 

metodologia adotada será descrita, para que, então, no quarto, os 

resultados obtidos sejam apresentados.

285 SILVA, Pedro Ivo Peixoto da. Regulamentos de licitações editados sob a Lei no 13.303/2016: 
instrumentos de inovação ou de repetição? 2018. Dissertação (Mestrado) – Escola Brasilei-
ra de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2018. 
Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27262/FGV%20
-%20MAP%20-%20Dissertac%cc%a7a%cc%83o%20-%20Pedro%20Ivo%20Peixoto%20-%20
Versa%cc%83o%20Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 31 ago. 2021.

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27262/FGV - MAP - Dissertac%cc%a7a%cc%83o - Pedro Ivo Peixoto - Versa%cc%83o Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27262/FGV - MAP - Dissertac%cc%a7a%cc%83o - Pedro Ivo Peixoto - Versa%cc%83o Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/27262/FGV - MAP - Dissertac%cc%a7a%cc%83o - Pedro Ivo Peixoto - Versa%cc%83o Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Finalmente, no que tange ao marco teórico da reflexão, a aná-

lise jurídica norteou-se, fundamentalmente, pelo pragmatismo286 

e pela Análise Econômica do Direito (AED),287 enquadrando-se a 

pesquisa em sub-ramos do Direito Público como o Direito Adminis-

trativo Econômico,288,289,290 o Direito Administrativo Empresarial.291

I.  Os regulamentos internos de licitações  
e contratos das estatais

Sendo os regulamentos internos de licitações e contratos os 

objetos materiais da presente pesquisa, importante se faz analisar 

a evolução histórica do grau de normatividade reconhecido a es-

ses atos normativos na ordem constitucional inaugurada em 5 de 

outubro de 1988. Para isso, considerar-se-ão como relevantes seis 

marcos temporais:

�� Marco zero: 5 de outubro de 1988, data da promulgação da vi-

gente Constituição da República Federativa do Brasil;

�� Marco um: 26 de junho de 1993, data da publicação da Lei no 8.666, 

de 21 de junho de 1993, no Diário Oficial da União;

�� Marco dois: 7 de agosto de 1997, data da publicação da Lei no 

9.478, de 6 de agosto de 1997, no Diário Oficial da União;

�� Marco três: 4 de junho de 1998, data da promulgação da Emen-

da Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998;

�� Marco quatro: 1o de julho de 2016, data da publicação da Lei no 

13.303, de 30 de junho de 2016 no Diário Oficial da União; e

286 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do 
Estado na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. rev. atual. ampl. Belo 
Horizonte: Fórum, 2018.

287 POSNER, Richard A. Economic analysis of Law. 9. ed. Chicago: Wolters Kluwer Law & Busi-
ness, 2014.

288 CARDOZO, José Eduardo Martins et al. (Coord.). Curso de direito administrativo econômico. 
São Paulo: Malheiros, 2006. v. III.

289 STOBER, Rolf. Direito administrativo econômico geral. Tradução de Antonio Francisco de 
Sousa. São Paulo: Saraiva, 2012.

290 SUNDFELD, Carlos Ari (Coord.). Direito administrativo econômico. São Paulo: Malheiros, 2006.

291 SOUTO, Marcos Juruena Villela. Direito administrativo empresarial. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2006.
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�� Marco cinco: 1o de julho de 2018, data do término do prazo pre-

visto no art. 91, caput, da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016.

No período compreendido entre os marcos zero e um, os re-

gulamentos internos de licitações e contratos das estatais estavam 

previstos no Decreto-Lei no 2.300, de 21 de novembro de 1986, re-

cepcionado pelo art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, com status de nor-

ma geral292 de “licitação e contratação, em todas as modalidades, 

para a administração pública, direta e indireta, incluídas as funda-

ções instituídas e mantidas pelo Poder Público, nas diversas esferas 

de governo, e empresas sob seu controle”. Em seu art. 86, com re-

dação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 2.360, de 16 de setembro 

de 1987, a antiga Lei Geral de Licitações e Contratos admitia que as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e suas subsi-

diárias editassem “regulamentos próprios, devidamente publicados, 

com processos seletivos simplificados e observância dos princí-

pios básicos da licitação”. No entanto, vedava a ampliação “dos 

casos de dispensa, de inexigibilidade e de vedação de licitação” e 

“os limites máximos de valor fixados para as diversas modalidades 

de licitação”, bem como a redução dos “prazos de publicidade do 

edital ou do convite” e “os estabelecidos para a interposição e de-

cisão de recursos”.

No período compreendido entre os marcos um e dois, os re-

gulamentos internos de licitações e contratos das estatais estavam 

exclusivamente previstos na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, 

que, revogando integral e expressamente o Decreto-Lei no 2.300, 

de 21 de novembro de 1986, assumiu a posição de veículo de “nor-

mas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades” nos 

termos da já conhecida redação originária do art. 22, inciso XXVII, 

da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outu-

bro de 1988. No art. 1o, parágrafo único, a ainda vigente293 Lei Geral 

292 BARBOSA, Denis Borges. Preferências nas licitações públicas. Revista de Direito da Procura-
doria Geral do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 49, p. 108, 1996.

293 A Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, somente estará integral e expressamente revogada 
pelo art. 193, inciso II, da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, em 1o de agosto de 2023, dois 
anos após a data da publicação do ato revogador no Diário Oficial da União.
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de Licitações e Contratos explicitou a subordinação das empresas 

públicas, das sociedades de economia mista e das subsidiárias ao 

seu regime. Já no art. 118, determinou às entidades da administra-

ção indireta “adaptar suas normas sobre licitações e contratos ao 

disposto nesta Lei”. Por fim, no art. 119, caput, determinou a edição 

pelas estatais de “regulamentos próprios devidamente publicados”, 

destacando, uma vez mais, que essas entidades ficavam “sujeitas 

às disposições desta Lei”.

No período compreendido entre os marcos dois e quatro, leis 

ordinárias emanadas da União atribuíram ao Presidente da Repúbli-

ca a definição, por meio de decreto, de procedimentos licitatórios 

simplificados, reduzindo, em parte, a subordinação ao regime da 

Lei Geral de Licitações e Contratos destas três estatais diretamen-

te controladas pela União:

1) a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (art. 67 da Lei no 9.478, 

de 6 de agosto de 1997, regulamentado pelo Decreto no 2.745, 

de 24 de agosto de 1998);

2) as Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras (art. 15, § 2o, 

da Lei no 3.890-A, de 25 de abril de 1961, parágrafo esse acres-

centado pelo art. 22 da Lei no 10.438, de 26 de abril de 2002, 

e com redação alterada pelo art. 19 da Lei no 11.943, de 28 de 

maio de 2009); e

3) a Empresa Brasil de Comunicação – EBC (art. 25 da Lei no 11.652, 

de 7 de abril de 2008, regulamentado pelo Decreto no 6.505, 

de 4 de julho de 2008).

Dentre essas três derrogações, a relacionada ao Regulamento 

do Procedimento Licitatório Simplificado da Petróleo Brasileiro S.A. 

– Petrobras (anexo ao Decreto no 2.745, de 24 de agosto de 1998) 

foi a que mais despertou controvérsias. Em 19 de junho de 2002, 

no julgamento do Relatório de Auditoria 016.176/2000–5 (Decisão 

663/2002, Plenário), o Tribunal de Contas da União (TCU) declarou 

incidentalmente sua inconstitucionalidade formal e material. A Corte 

acolheu os argumentos apresentados pelo Relator, Ministro Ubiratan 

Aguiar, no sentido de que, ao regulamentar o art. 67 da Lei no 9.478, 
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de 6 de agosto de 1997, o Presidente da República teria desbordado 

os limites do poder regulamentar, inovando em matéria reservada à 

lei. A determinação para que seguisse, na realização de suas licita-

ções e na celebração de seus contratos, as prescrições contidas na 

Lei no 8.666, de 21 de julho de 1993, foi impugnada pela sociedade de 

economia mista perante o Supremo Tribunal Federal (STF) por meio 

de Mandado de Segurança no 29.326, do Distrito Federal. Em sede 

de cognição sumária, a Ministra Cármen Lúcia deferiu liminarmente 

a suspensão da eficácia do ato apontado com ilegal, considerando 

que a previsão de procedimento licitatório simplificado parecia se 

coadunar ao regime de livre concorrência ao qual a impetrante fora 

submetida desde a promulgação da Emenda Constitucional no 9, de 

9 de novembro de 1995.294 O mérito do mandamus, contudo, jamais 

chegou a ser definitivamente apreciado, em razão do reconhecimen-

to da perda do objeto com a revogação expressa do art. 67 da Lei no 

9.478, de 6 de agosto de 1997, pelo art. 96, inciso II, da Lei no 13.303, 

de 30 de junho de 2016. A questão somente veio a ser pacificada em 

8 de março de 2021, quando o Plenário do STF, por maioria, ao ne-

gar provimento ao Recurso Extraordinário no 441.280, do Rio Grande 

do Sul,295 considerou que:

O regime de licitação e contratação previsto na 

Lei 8.666/1993 é inaplicável às sociedades de eco-

nomia mista que explorem atividade econômica 

própria das empresas privadas, concorrendo, por-

tanto, no mercado.

Com efeito, não é possível conciliar o regime previs-

to na Lei 8.666/1993 com a agilidade própria desse 

294 Até a promulgação da Emenda Constitucional no 9, de 9 de novembro de 1995, a Constitui-
ção da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, vedava “à União ceder ou 
conceder qualquer tipo de participação, em espécie ou em valor, na exploração de jazidas 
de petróleo ou gás natural”, excetuando apenas a devida “aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como aos órgãos da Administração direta da União” (art. 177, § 1o, com-
binado com art. 20, § 1o, ambos em suas redações originárias). Por isso, até 8 de novembro 
de 1995, a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e suas subsidiárias eram as únicas entidades 
de execução por meio das quais a União estava autorizada a exercer o monopólio sobre “a 
pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos” 
(art. 2o, inciso II, da Lei no 2.004, de 3 de outubro de 1953).

295 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da In-
formação. Informativo STF, Brasília, n. 1008, 11 mar. 2021. Disponível em: http://portal.stf.jus.
br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF. Acesso em: 31 ago. 2021.

http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
http://portal.stf.jus.br/textos/verTexto.asp?servico=informativoSTF
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tipo de mercado que é movido por intensa concor-

rência entre as empresas que nele atuam.

No caso concreto, a Petróleo Brasileiro S.A. (Petro-

bras) disputa espaço livremente, no mercado em que 

atua, aí incluída a luta entre concorrentes, em con-

dições parelhas com as empresas privadas. Por isso, 

não se há de exigir que fique subordinada aos rígi-

dos limites da licitação da lei especial destinada aos 

serviços públicos, em sentido ampliado, sob pena de 

criar-se um grave obstáculo ao normal desempenho 

de suas atividades comerciais.

No período compreendido entre os marcos três e quatro, a 

controvérsia se deu em relação à recepção ou não, pela Emenda 

Constitucional no 19, de 4 de junho de 1998, da subordinação das 

empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas 

subsidiárias à Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. Isso em face da 

nova redação que os arts. 1o e 22 da chamada “Reforma Adminis-

trativa”, promulgada no final do primeiro mandato do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso (1995–1998), deram aos arts. 22, inciso 

XXVII, e 173, § 1o, da Constituição da República Federativa do Bra-

sil, de 5 de outubro de 1988.

O primeiro dispositivo alterado, que já atribuía à União compe-

tência formal para legislar privativamente sobre “normas gerais de 

licitação e contratação, em todas as modalidades”, passou a admi-

tir nesse mister a coexistência de dois regimes em âmbito nacional: 

um deles aplicável às “administrações públicas diretas, autárquicas 

e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios”; o 

outro, às “empresas públicas e [às] sociedades de economia mista”. 

Já o segundo atribuiu à lei o estabelecimento do “estatuto jurídi-

co da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou 

comercialização de bens ou de prestação de serviços”, elencando 

“licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, 

observados os princípios da administração pública” entre as ma-

térias de disposição obrigatória. Prevaleceu a tese de que, mesmo 
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em face dessas alterações, a subordinação à Lei Geral de Licitações 

e Contratos permaneceria vigente até que a nova redação do art. 

173, § 1o, fosse regulamentada, o que somente ocorreu com a entra-

da em vigor da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016.

Aguardado por mais de 18 anos, o “estatuto jurídico da empre-

sa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, 

no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municí-

pios” (Estatuto das Estatais) também revogou as previsões legais 

de procedimentos licitatórios simplificados aprovados por meio de 

decreto do Presidente da República. Duas delas, de forma expressa 

no art. 96 (Eletrobras e Petrobras). A terceira (EBC), tacitamente, 

por incompatibilidade, nos termos do art. 2o, § 1o, do Decreto-Lei no 

4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro). Por outro lado, no art. 91, § 2o, atribuiu ultra-ativi-

dade aos regulamentos de procedimentos licitatórios simplificados, 

bem como aos regulamentos aprovados na forma do art. 119 da Lei 

no 8.666, de 21 de junho de 1993, ao preceituar que permaneceriam 

“regidos pela legislação anterior procedimentos licitatórios e contra-

tos iniciados ou celebrados até o final do prazo previsto no caput”.

Esse prazo corresponde ao período compreendido entre os 

marcos quatro e cinco. No art. 91, caput, o Estatuto concedeu até 

24 meses para que as empresas públicas e as sociedades de econo-

mia mista constituídas antes de sua entrada em vigor promovessem 

“as adaptações necessárias à adequação ao disposto nesta Lei”. 

Tais adaptações, que poderiam ser veiculadas tanto por meio de 

reformas a regulamentos internos de licitações e contratos já exis-

tentes quanto pela aprovação de novos, deveriam contemplar, em 

especial, as exigências elencadas no rol do art. 40, dentre elas “os 

procedimentos de licitação e contratação direta” (inciso IV).

Dessa forma, os objetos materiais da presente pesquisa são 

apenas os regulamentos internos de licitações e contratos refor-

mados ou aprovados pelas empresas públicas e pelas sociedades 

de economia mista diretamente controladas pela União, pelos Es-

tados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios-sede de 

Capitais após o marco quatro, para os fins dos arts. 31, parágrafo 

4o; 40; 63, parágrafo único; 64, § 3o; 65, § 2o; 66, § 2o, inciso II; 67, 
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parágrafo único, da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016. Tais re-

gulamentos não se confundem com os referidos nos arts. 8o, § 2o, 

inciso I; e 86, § 5o, tampouco com os decretos regulamentares pre-

vistos nos arts. 1o, §§ 3o e 4o;296 e 66, caput, todos da Lei no 13.303, 

de 30 de junho de 2016, ou editados com base no art. 84, inciso IV, 

da Constituição da República Federativa do Brasil.297

II.  O credenciamento como procedimento  
auxiliar de contratação pública

Definidos os objetos materiais da pesquisa, cumpre delimitar 

os dados que se pretende levantar. Nesse sentido, uma adver-

tência é necessária: “credenciamento” não é um termo unívoco. 

Conforme reconhece a doutrina, o vocábulo é “dúbio”,298 “vago”,299 

296 No âmbito dos Estados da Região Norte: Decreto no 5.344, de 5 de dezembro de 2019, do Ama-
pá; Decreto no 1.667, de 27 de dezembro de 2016, do Pará; Decreto no 27.289–E, de 10 de julho 
de 2019, de Roraima. No âmbito dos Estados da Região Nordeste: Decreto no 32.112, de 23 de 
dezembro de 2016, do Ceará; Decreto no 38.406, de 27 de junho de 2018, da Paraíba; Decreto 
no 43.984, de 27 de dezembro de 2016, de Pernambuco; e Decreto no 26.633, de 9 de feverei-
ro de 2017, do Rio Grande do Norte. No âmbito dos Estados da Região Centro-Oeste: Decreto 
no 9.402, de 7 de fevereiro de 2019, de Goiás; Decreto no 793, de 28 de dezembro de 2016, de 
Mato Grosso. No âmbito dos Estados da Região Sudeste: Decreto no 4.272–R, de 26 de junho 
de 2018, do Espírito Santo; e Decreto no 47.105, de 16 de dezembro de 2016, de Minas Gerais. No 
âmbito dos Estados da Região Sul: Decretos no 5.725, de 16 de dezembro de 2016 e no 6.263, 
de 21 de fevereiro de 2017, do Paraná; Decreto no 53.364, de 23 de dezembro de 2016, do Rio 
Grande do Sul; e Decreto no 1.007, de 20 de dezembro de 2016, de Santa Catarina. No âmbito 
das Capitais: Decreto no 28.210, de 22 de dezembro de 2016, de Salvador/BA.

297 No âmbito da União: Decreto no 8.945, de 27 de dezembro de 2016; e Decreto no 9.188, de 1o de 
novembro de 2017. No âmbito dos Estados da Região Norte: no 9.388, de 20 de julho de 2018, 
do Acre; Decreto no 39.032, de 24 de maio de 2018, do Amazonas; e Decreto no 2.121, de 28 de 
junho de 2018, do Pará. No âmbito dos Estados da Região Nordeste: Decreto no 52.555, de 14 
de março de 2017, de Alagoas; Decreto no 18.471, de 29 de junho de 2018, da Bahia; Decreto no 
32.243, de 30 de junho de 2017, do Ceará; Decreto no 39.093, de 4 de abril de 2019, da Paraí-
ba; e Decreto no 30.623, de 2017, de Sergipe. No âmbito dos Estados da Região Centro-Oeste: 
Decreto no 15.034, de 29 de junho de 2018, de Mato Grosso do Sul. No âmbito do Distrito Fe-
deral: Decreto no 37.967, de 20 de janeiro de 2017. No âmbito dos Estados da Região Sudeste: 
Decreto no 47.154, de 20 de fevereiro de 2017, de Minas Gerais; Decreto no 46.188, de 6 de de-
zembro de 2017, do Rio de Janeiro; e Decreto no 62.349, de 26 de dezembro de 2016, de São 
Paulo. No âmbito dos Estados da Região Sul: Decreto no 6.263, de 20 de fevereiro de 2017, do 
Paraná; Decretos no 53.433, de 16 de fevereiro de 2017, e no 54.110, de 3 de maio de 2018, am-
bos do Rio Grande do Sul; e Decreto no 1.484, de 7 de fevereiro de 2018, de Santa Catarina. No 
âmbito das Capitais da Região Sudeste: Decreto no 44.698, de 29 de junho de 2018, do Rio de 
Janeiro/RJ; e Decreto no 58.093, de 20 de fevereiro de 2018, de São Paulo, SP. No âmbito das 
Capitais da Região Sul: Decreto no 19.634, de 29 de dezembro de 2016, de Porto Alegre, RS.

298 BORGES, Alice Maria Gonzalez. O credenciamento de inspeções de segurança veicular na 
legislação de trânsito: aspectos peculiares. In: QUADROS, Cerdônio. Repertório de estudos 
doutrinários e jurisprudenciais. São Paulo: NDJ, 1997. v. 1.

299 ZANCANER, Weida. O perfil jurídico do credenciamento. In: MARQUES NETO, Floriano de 
Azevedo et al. (Org.). Direito e administração pública: estudos em homenagem a Maria Syl-
via Zanella Di Pietro. São Paulo: Atlas, 2013. p. 793.
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adotado em nossa legislação “possivelmente por influência de 

economistas e/ou administradores”.300 Efetivamente, na legisla-

ção federal vigente, desconsiderados os acordos e os tratados 

internacionais, há 201 atos normativos principais, entre primá-

rios e regulamentares, que mencionam derivações do radical 

“credenci-”, dos quais 86 são leis ordinárias e 106 são decretos 

numerados, além de uma resolução da Câmara dos Deputados, 

seis decretos-leis recepcionados pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988, e duas medidas 

provisórias mantidas pelo art. 2o da Emenda Constitucional no 

32, de 11 de setembro de 2001. Desses 201, apenas dois apresen-

tam, inequivocamente, o emprego que esta pesquisa se propõe 

a aferir nos regulamentos internos de licitações e contratos das 

estatais: o Decreto no 6.505, de 4 de julho de 2008 (art. 74), que 

aprova o ainda vigente301 “Regulamento Simplificado para a con-

tratação de serviços e aquisição de bens pela Empresa Brasil de 

Comunicação S.A. – EBC” e a Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021 

– Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

A realidade jurídica a que esta pesquisa se refere é a do “proces-

so administrativo de chamamento público em que a Administração 

Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens 

para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no 

órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados” 

(art. 6o, inciso XLIII, da Lei no 14.133/201). Reconhecida pela doutri-

na desde 1995,302 especialmente em estudos dedicados ao regime 

instituído pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, como uma hipó-

tese implícita de inexigibilidade de licitação,303 essa modalidade de 

contratação direta ganhou destaque ao ser adotada pelo Tribunal 

300 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 32. ed. rev. atual. até a 
Emenda Constitucional 84, de 02.12.2014. São Paulo: Malheiros, 2014. p. 455.

301 Conforme explicitado na seção anterior, por força da ultra-atividade prevista no art. 91, § 3o, 
da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, esse regulamento simplificado ainda se aplica aos 
procedimentos licitatórios e contratos iniciados ou celebrados até 31 de janeiro de 2018, vés-
pera da entrada em vigor do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa 
Brasil de Comunicação S/A – EBC, aprovado em 25 de setembro de 2017.

302 SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo: de acordo com as Leis no 8.666/93 
e no 8.883/94. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 42.

303 GARCIA, Flávio Amaral. Licitações e contratos administrativos: casos e polêmicas. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010.
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de Contas da União (TCU)304 na prestação de assistência à saúde de 

seus servidores e dos dependentes destes (TC no 008.797/93–5).

Em complementação à legislação nacional sobre “licitação e 

contratação, em todas as suas modalidades”, alguns entes federa-

tivos305 disciplinam o instituto explicitamente em atos normativos 

primários vigentes desde a primeira década do século XXI. São exem-

plos: o Estado da Bahia, por meio da Lei no 9.433, de 1o de março 

de 2005 (arts. 61 e 62); o Estado do Espírito Santo, por meio da Lei 

no 9.090, de 23 de dezembro de 2008 (arts. 2o a 7o); o Estado de 

Goiás, por meio da Lei no 17.928, de 27 de dezembro de 2012 (arts. 

2o, inciso IX, e 30 a 32); e o Estado do Paraná, por meio da Lei no 

15.608, de 16 de agosto de 2007 (arts. 22, 24 e 25). No âmbito da 

União, a falta de previsão explícita em lei stricto sensu deixou de 

existir a partir da entrada em vigor da Lei no 14.133, de 1o de abril de 

2021. A nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, que re-

vogará integralmente a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, apenas 

em 1o de abril de 2023, não só consagra algumas das teses firmadas 

na jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), mas tam-

bém reconhece o credenciamento como um procedimento auxiliar 

cabível para além das tradicionais hipóteses de contratação direta 

por inviabilidade de competição (art. 78, inciso I).

A primeira hipótese explícita de cabimento é na contratação 

“paralela e não excludente” (art. 79, inciso I e parágrafo único, 

incisos II e III), aplicável ao caso em que for “viável e vantajosa 

para a Administração a realização de contratações simultâneas 

em condições padronizadas”, sendo da própria Administração o 

proveito dos bens e/ou dos serviços adquiridos. Se o objeto não 

permitir contratação imediata e simultânea de todos os interes-

sados, a distribuição de demandas entre os credenciados deverá 

ser determinada por critérios objetivos, como o sorteio ou a or-

dem de credenciamento.

304 TOLOSA FILHO, Benedicto de. Contratando sem licitação: comentários teóricos e práticos 
(abordando o sistema de credenciamento e referências à Lei no 11.947, de 16 de junho de 
2009). 3. ed. Rio de Janeiro: GZ, 2010. p. 126.

305 RIBEIRO, Juliana Almeida. Inexigibilidade de licitação e o credenciamento de serviços. Re-
vista Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2.809, 11 mar. 2011. Disponível em: https://jus.com.br/
artigos/18683. Acesso em: 1o set. 2021.

https://jus.com.br/artigos/18683
https://jus.com.br/artigos/18683
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A segunda hipótese explícita de cabimento é a da contratação 

“com seleção a critério de terceiros” (art. 79, inciso II e parágrafo úni-

co, inciso II), que corresponde à modalidade amplamente aceita pela 

doutrina306 e pela jurisprudência em que a escolha do credenciado com-

pete ao terceiro em favor de quem a Administração faz a estipulação.

Já a terceira, a contratação “em mercados fluidos” (art. 79, in-

ciso III e parágrafo único, inciso IV), a maior inovação da disciplina 

do instituto, adotar-se-á em casos em que a Administração aceita 

preços dinâmicos, em tempo real ou algorítmicos, assim explicados 

por Marcos Nóbrega e Ronny Charles L. de Torres:307

Os preços dinâmicos são determinados por algoritmos 

baseados em regras ou de autoaperfeiçoamento (AI) 

que levam em consideração múltiplas variáveis para 

definir o melhor preço para aquele produto específi-

co, para aquele cliente, naquele momento. Isso, em 

essência, já impõe um grande desafio para formata-

ção de sistemas de compras públicas. Muitas variáveis 

podem ser consideradas para definição desses preços, 

como: sazonalidade dos produtos; dados sobre clien-

tes específicos; tamanho do mercado de compras para 

determinada região demográfica; hábitos de compras 

em determinada região; preços dos bens substitutos 

e complementares; histórico das últimas compras; 

compras semelhantes em regiões com o mesmo porte 

econômico, entre tantas outras maneiras de formatar 

o algoritmo para captar a aleatoriedade dos preços.

No estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de eco-

nomia mista e de suas subsidiárias, a ausência de dispositivo que 

trate expressa e especificamente do credenciamento não configura 

306 DALLARI, Adilson Abreu. Credenciamento. Revista Eletrônica de Direito do Estado, Salvador, 
n. 5, p. 48, jan./fev./mar. 2006. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.
asp?cod=87. Acesso em: 1o set. 2021.

307 NÓBREGA, Marcos; TORRES, Ronny Charles L. de. A nova lei de licitações, credenciamento 
e e-marketplace: o turning point da inovação nas compras públicas. 2020. Disponível em: ht-
tps://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/221843/3.%20Artigo%20A%20nova%20
lei%20de%20licita%c3%a7%c3%b5es%20credenciamento%20e%20e-marketplace%20o%20
turning.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 1o set. 2021.

http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=87
http://www.direitodoestado.com.br/codrevista.asp?cod=87
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/221843/3. Artigo A nova lei de licita%c3%a7%c3%b5es credenciamento e e-marketplace o turning.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/221843/3. Artigo A nova lei de licita%c3%a7%c3%b5es credenciamento e e-marketplace o turning.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/221843/3. Artigo A nova lei de licita%c3%a7%c3%b5es credenciamento e e-marketplace o turning.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/221843/3. Artigo A nova lei de licita%c3%a7%c3%b5es credenciamento e e-marketplace o turning.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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óbice à adoção da sistemática pelas estatais. Em primeiro lugar, 

porque as hipóteses de contratação direta por inviabilidade de com-

petição são meramente exemplificativas,308 não se esgotando nas 

elencadas nos incisos do art. 30 da Lei no 13.303, de 30 de junho de 

2016.309 Além disso, porque, muito embora a Lei no 14.133, de 1o de 

abril de 2021, exclua as estatais de seu âmbito de aplicação (art. 1o, 

§ 1o), contrariaria a higidez do ordenamento jurídico brasileiro a as-

sunção de que as empresas públicas, as sociedades de economia 

mista e suas subsidiárias não poderiam se valer de um instrumento 

mais dinâmico de suprimento de bens e serviços que é facultado 

às Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais, as 

quais são regidas pelo direito público. Como a Lei no 14.133, de 1o de 

abril de 2021, é posterior à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, e 

como a exegese constitucional sugere que esta seja menos rígida 

que aquela, pela Teoria do Diálogo das Fontes,310 toda e qualquer 

inovação legislativa que flexibilize as regras de contratação para as 

Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais deve 

ser compreendida como extensível às empresas públicas, às socie-

dades de economia mista e a suas subsidiárias.

O que se deve indagar é se, para ser adotada pelas estatais, a 

sistemática do credenciamento precisaria estar previamente disci-

plinada em seus regulamentos internos de licitações e contratos, 

uma vez que o art. 40, inciso IV, da Lei no 13.303, de 30 de junho de 

2016, elenca os “procedimentos de licitação e contratação direta” 

como matéria objeto de especial tratamento nesses atos regulamen-

tares. Ademais, porque se poderia cogitar a aplicação, por analogia, 

do preceito do art. 79, parágrafo único, caput, da Lei no 14.133, de 1o 

de abril de 2021, que estabelece que “os procedimentos de creden-

ciamento serão definidos em regulamento”. A resposta é negativa. 

A finalidade de ambos os dispositivos não é a de obstar a adoção 

desse procedimento auxiliar de contratação pública na ausência de 

308 FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Contratação direta sem licitação. 9. ed. rev. atual. ampl. 
Belo Horizonte: Fórum, 2014. p. 187.

309 SAMPAIO, Alexandre Santos. A não incidência da licitação nas empresas estatais: o embate 
entre a liberdade empresarial e a licitação pública. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018. p. 54.

310 JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Re-
cueil des Cours de l’Académie de Droit International de la Haye. Haia: Kluwer, 1995. v. II, p. 36 
e ss.
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regulamentação infralegal específica, mas sim a de reforçar a im-

portância do detalhamento da disciplina aprovada pelo legislador, 

com a adaptação à realidade de cada órgão ou entidade.

Justamente por não ser obrigatória, é que a previsão do cre-

denciamento como procedimento auxiliar de contratação no 

regulamento interno de licitações e contratos é um indicador con-

fiável da percepção, por uma estatal, da utilidade do instituto para 

seu macroprocesso de suprir bens e serviços. Desde que não contra-

rie a Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, nem inove o ordenamento 

jurídico,311 a regulamentação do credenciamento pelas estatais tem 

eficácia externa e interna. Externamente, eleva a segurança jurídica 

nas relações com potenciais fornecedores e prestadores de servi-

ços, além de provocar a revisão de posições dos órgãos de controle 

firmadas sem levar em consideração as peculiaridades do regime 

jurídico das estatais. Internamente, contribui para a criação de cul-

tura, oferecendo referencial de atuação para empregados e demais 

colaboradores, reduzindo o casuísmo.

III. A metodologia adotada

O grupo das estatais diretamente controladas pela União, pe-

los Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos Municípios-sede 

de Capitais foi delimitado com base nas seguintes fontes consulta-

das por meio da internet:

�� na dimensão nacional: i) o Decreto no 9.660, de 1o de janeiro de 

2019, que dispõe sobre a vinculação das entidades da adminis-

tração pública federal indireta, consolidado com as alterações 

dos Decretos no 10.041, de 3 de outubro de 2019, no 10.108, de 

7 de novembro de 2019, no 10.395, de 10 de junho de 2020, e no 

10.761, de 2 de agosto de 2021; e ii) o anexo Empresas Estatais 

Federais – Controle Direto, do Boletim das Empresas Estatais Fe-

derais – 16a edição;312 e

311 NIEBUHR, Joel de Menezes. Regulamento de licitações e contratos das estatais. Revista Co-
lunistas de Direito do Estado, n. 307, dez. 2016.

312 BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimen-
to e Mercados e Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais. Boletim 
das Empresas Estatais, Brasília, v. 16, p. 39, dez. 2020. Disponível em: https://www.gov.br/

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-das-empresas-estatais-federais/arquivos/boletim-das-empresas-estatais-federais-2013-16a-edicao.pdf
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�� nas dimensões regional e local: i) os atos normativos primários e 

secundários vigentes em 10 de dezembro de 2021 que dispõem 

sobre a organização do Poder Executivo, disponíveis nos bancos 

de dados de legislação mantidos nos sites oficiais das Assembleias 

Legislativas dos Estados, da Câmara Legislativa do Distrito Fe-

deral, das Câmaras Municipais e/ou das Secretarias de Governo 

ou da Casa Civil; e ii) os sites oficiais dos Governos dos Estados 

e do Distrito Federal e das Prefeituras, em geral na opção “Estru-

tura”, “Administração Indireta”.

A característica da possibilidade ou não de participação minoritá-

ria de pessoas naturais ou jurídicas não integrantes da Administração 

Pública da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos 

Municípios, para fins de tipificação como empresa pública ou socie-

dade de economia mista, foi identificada com base em dois grupos 

de fontes consultadas por meio da internet: i) os atos normativos 

primários específicos que, nos termos do art. 37, inciso XIX, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro 

de 1988 (CRFB), autorizaram a instituição de cada estatal, disponí-

veis no Portal da Legislação – Planalto, mantido pela Presidência da 

República, no Portal da Câmara dos Deputados e nos sites oficiais 

mantidos pelas Assembleias Legislativas dos Estados, pela Câma-

ra Legislativa do Distrito Federal, pelas Câmaras Municipais e/ou 

pelas Secretarias de Governo ou da Casa Civil; e ii) os atos consti-

tutivos dessas sociedades, disponibilizados em seus sites oficiais, 

majoritariamente na opção “Institucional”.

A característica do recebimento de recursos do Tesouro Na-

cional para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em 

geral ou de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenien-

tes de aumento de participação acionária, para fins de tipificação 

como estatal federal dependente e estatal federal não dependente, 

foi identificada com base em duas fontes consultadas por meio da 

internet: i) a lista do item “3.9. Execução Orçamentária das Empre-

sas Dependentes – 2019 e 2020” do Boletim das Empresas Estatais 

economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-das-empresas-esta-
tais-federais/arquivos/boletim-das-empresas-estatais-federais-2013-16a-edicao.pdf. Acesso 
em: 8 set. 2021.

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-das-empresas-estatais-federais/arquivos/boletim-das-empresas-estatais-federais-2013-16a-edicao.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/boletins/boletim-das-empresas-estatais-federais/arquivos/boletim-das-empresas-estatais-federais-2013-16a-edicao.pdf


177A normatização do credenciamento no regime jurídico das estatais

Federais – 16a Edição;313 e o Quadro 3 – Receitas de Todas as Fon-

tes por Órgão e Unidade Orçamentária” do Volume I anexo à Lei no 

13.978, de 17 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a des-

pesa da União para o exercício financeiro de 2020.

A característica da probabilidade de desestatização das esta-

tais foi identificada por meio da pesquisa:

�� na dimensão nacional: no Portal da Legislação – Planalto, mantido 

pela Presidência da República, dos decretos que, regulamentan-

do a Lei no 9.491, de 9 de setembro de 1997, e/ou a Lei no 13.334, 

de 13 de setembro de 2016, qualificam para o Programa de Par-

ceria de Investimento (PPI) e/ou incluem no Programa Nacional 

de Desestatização (PND) empresa pública ou sociedade de eco-

nomia mista diretamente controladas pela União; e

�� nas dimensões regional e local: nos atos normativos: i) secundários 

federais que, regulamentando a Lei no 13.334, de 13 de setembro 

de 2016, qualificam empresas públicas ou sociedades de econo-

mia mista diretamente controladas pelos Estados-membros, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios-sede de Capitais no âmbi-

to do Programa de Parceria de Investimento da Presidência da 

República (PPI); ii) secundários estaduais, distritais e municipais 

que as incluem em Programa Estadual, Distrital ou Municipal de 

Desestatização (PED, PDD ou PMD); e iii) primários estaduais, 

distritais ou municipais que autorizam especificamente o Poder 

Executivo a proceder à sua desestatização, à sua extinção (por 

dissolução, fusão, incorporação ou cisão total) e/ou à sua trans-

formação em órgão, autarquia ou fundação pública.

A característica do setor da economia em que a estatal atua 

como instrumento de política pública foi identificada por meio de três 

grupos de fontes pesquisadas por meio da nternet: i) os atos norma-

tivos primários específicos que, nos termos do art. 37, inciso XIX, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 

1988 (CRFB), autorizaram a instituição de cada estatal, disponíveis 

no Portal da Legislação – Planalto, mantido pela Presidência da Re-

pública, no Portal da Câmara dos Deputados e nos bancos de dados 

313 Id., op. cit, p. 17.
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de legislação mantidos nos sites oficiais das Assembleias Legislativas 

dos Estados, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, das Câmaras 

Municipais e/ou das Secretarias de Governo ou da Casa Civil; ii) os 

atos constitutivos dessas sociedades, disponibilizados em seus sites 

oficiais, majoritariamente na opção “Institucional”; e iii) as listas do 

item “2.4. Área de Atuação das Empresas Estatais Federais – sediadas 

no Brasil” do Boletim das Empresas Estatais Federais – 16a Edição,314 

cuja classificação, para fins de tratamento uniforme, foi estendida às 

estatais diretamente controladas por outros entes federativos.

Identificadas todas as empresas públicas e sociedades de econo-

mia mista diretamente controladas pela União, pelos Estados-membros, 

pelo Distrito Federal e pelos Municípios-sede das Capitais, iniciou-se a 

delimitação do grupo das que tinham regulamento interno de licitações 

e contratos aprovado entre 1o de julho de 2016 (data da publicação 

oficial e da entrada em vigor da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016) 

e 10 de dezembro de 2021. O levantamento deu-se integralmente por 

meio da internet. Utilizou-se, predominantemente, a ferramenta Google 

para a busca dos termos “regulamento”, “licitações” e sigla da esta-

tal. Para os casos que não retornaram o resultado pretendido, a busca 

ocorreu no site oficial de cada estatal identificada.

Delimitado o grupo das estatais diretamente controladas pela 

União, pelos 26 Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos 26 Mu-

nicípios-sede de Capitais com regulamentos internos de licitações e 

contratos aprovados entre 1o de julho de 2016 e 10 de dezembro de 2021, 

passou-se à busca, em cada um desses atos normativos, da presença 

de disciplina específica para o credenciamento como procedimento 

auxiliar de contratação pública. Para os documentos eletrônicos em 

formato PDF, foi utilizado o localizador para a pesquisa das ocorrências 

no texto do termo “credenci”, o qual seria capaz de retornar resulta-

dos para todas as flexões e formas nominais do verbo “credenciar”.

Os dispositivos do regulamento que continham as palavras com 

o radical pesquisados foram então distribuídos em três categorias: 

“definição”, “disciplina” e “outras menções”. Todos os dispositivos 

elencados na categoria “definição” também deveriam ser elencados 

314 Id., op. cit, p. 8.
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na categoria “disciplina”. Na categoria “outras menções”, foram elen-

cados os dispositivos que, embora contivessem flexões ou formas 

nominais do verbo “credenciar”, não veiculavam preceitos disci-

plinadores do credenciamento como modalidade de contratação 

direta. A distribuição nessas três categorias foi uma estratégia ado-

tada para reforçar a confiabilidade dos dados coletados, tornando 

obrigatória a leitura e a interpretação de cada preceito apontado 

pela ferramenta de busca, diminuindo-se consideravelmente o ris-

co de um regulamento sem disciplina específica de credenciamento 

como modalidade de contratação direta ser computado entre os 

que contém disciplina específica para o instituto.

IV. Os resultados obtidos

Os dados, coletados conforme a metodologia descrita no capí-

tulo anterior, foram resumidos no Gráfico 1 infra e serão detalhados 

nas próximas quatro subseções.

Gráfico 1 

Status dos regulamentos internos de licitações e contratos 

(RILCs) nas estatais diretamente controladas pela União,  

pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos 

Municípios-sede de Capitais em 10 de dezembro de 2021
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4.1. Estatais diretamente controladas pela União

São 47 estatais diretamente controladas pela União, sendo 30 

empresas públicas (63,83%) e 17 sociedades de economia mista 

(36,17%); 18 dependentes (38,30%) e 29 não dependentes (61,70%). 

Apenas duas315 ainda não haviam aprovado ou divulgado na inter-

net seus regulamentos internos de licitações e contratos (4,26%). 

Doze já haviam aprovado e divulgado na internet regulamento in-

terno de licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de 

junho de 2016, mas não disciplinaram o credenciamento como pro-

cedimento auxiliar na contratação pública (25,53%). Trinta e três já 

haviam aprovado e divulgado na internet o regulamento interno de 

licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 

2016, e disciplinaram o credenciamento como procedimento auxi-

liar na contratação pública (70,21%).

Entre as 28 empresas públicas que já haviam aprovado e di-

vulgado na internet regulamento interno de licitações e contratos 

adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, 20 disciplinaram 

o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação pú-

blica (71,43%). Já entre as 17 sociedades de economia mista que já 

haviam aprovado e divulgado na internet o regulamento interno de 

licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 

2016, 13 disciplinaram o credenciamento como procedimento au-

xiliar na contratação pública (76,47%).

Entre as 18 estatais dependentes, todas já haviam aprovado e 

divulgado na internet o regulamento interno de licitações e contra-

tos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016 (100,0%), e 

13 disciplinaram o credenciamento como procedimento auxiliar na 

contratação pública (72,22%). Já entre as 27 estatais não dependen-

tes que já haviam aprovado e divulgado na internet o regulamento 

interno de licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de 

junho de 2016, 20 disciplinaram o credenciamento como procedi-

mento auxiliar na contratação pública (74,07%).

315 NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea S.A. (NAV Brasil) – criada por meio do Decreto no 
10.589, de 24 de dezembro de 2020 – e a Empresa Brasileira de Participações em Energia 
Nuclear e Binacional S.A. (ENBPar) – criada por meio do Decreto no 10.791, de 10 de setem-
bro de 2021.
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A única316 estatal qualificada no Programa de Parcerias de In-

vestimento da Presidência da República (PPI), mas não incluída no 

Programa Nacional de Desestatização (PND) já havia aprovado e 

divulgado na internet o regulamento interno de licitações e contra-

tos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, e disciplinou 

o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação pú-

blica (100,0%). A única317 estatal não qualificada no Programa de 

Parcerias de Investimento da Presidência da República (PPI), mas 

incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND) já havia 

aprovado e divulgado na internet o regulamento interno de licita-

ções e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, 

e disciplinou o credenciamento como procedimento auxiliar na con-

tratação pública (100,0%). Entre as 12 estatais qualificadas no PPI e 

incluídas no PND, mas não objeto de autorização legislativa especí-

fica de desestatização, extinção ou transformação, todas já haviam 

aprovado e divulgado na internet regulamento interno de licitações 

e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, e dez 

disciplinaram o credenciamento como procedimento auxiliar na 

contratação pública (83,33%). A única318 estatal qualificada no PPI, 

incluída no PND e objeto de autorização legislativa específica de 

desestatização já havia aprovado e divulgado na internet o regu-

lamento interno de licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, 

de 30 de junho de 2016, e disciplinou o credenciamento como pro-

cedimento auxiliar na contratação pública (100,0%).

Dos 45 regulamentos internos de licitações e contratos das es-

tatais diretamente controladas pela União, um foi aprovado em 2016 

(2,22%), 14 foram aprovados em 2017 (31,11%), 30 foram aprovados 

em 2018 (64,44%) e um foi aprovado em 2020 (2,22%). Dos aprova-

dos em 2017, 11 disciplinam o credenciamento como procedimento 

auxiliar na contratação pública (78,57%). Dos aprovados em 2018, 21 

(72,41%). E o único aprovado em 2020 disciplina o instituto (100,0%).

316 A Telecomunicações Brasileira S.A. (Telebras), conforme artigo 1o do Decreto no 10.067, de 15 
de outubro de 2019.

317 A Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (CeasaMinas), conforme artigo 1o do De-
creto no 3.654, de 7 de novembro de 2000.

318 A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras), conforme artigo 1o do Decreto no 10.670, de 
8 de abril de 2021, e Lei no 14.182, de 12 de julho de 2021 (conversão da Medida Provisória no 
1.031, de 23 de fevereiro de 2021).
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4.2  Estatais diretamente controladas pelos Estados-membros 
e pelo Distrito Federal

São 244 estatais diretamente controladas pelos Estados-mem-

bros e pelo Distrito Federal, sendo 72 empresas públicas (29,51%) 

e 172 sociedades de economia mista (70,49%). Cinquenta e oito 

ainda não haviam aprovado ou divulgado na internet regulamento 

interno de licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 

de junho de 2016 (23,77%). Três já haviam aprovado regulamento 

interno de licitações e contratos, mas não o haviam disponibiliza-

do na internet, razão porque não se sabe se disciplinam ou não o 

credenciamento como procedimento auxiliar de contratação pú-

blica (1,23%). Trinta e quatro já haviam aprovado e divulgado na 

internet o regulamento interno de licitações e contratos adapta-

do à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, mas não disciplinaram 

o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação 

pública (13,93%). Cento e quarenta e sete já haviam aprovado e di-

vulgado na internet o regulamento interno de licitações e contratos 

adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, e disciplinaram 

o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação 

pública (60,25%).

Entre as 47 empresas públicas que já haviam aprovado e divul-

gado na internet o regulamento interno de licitações e contratos 

adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, 39 disciplinaram 

o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação pú-

blica (82,98%). Já entre as 134 sociedades de economia mista que 

já haviam aprovado e divulgado na internet o regulamento interno 

de licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho 

de 2016, 108 disciplinaram o credenciamento como procedimento 

auxiliar na contratação pública (80,60%).

Dos 184 regulamentos internos de licitações e contratos 

aprovados pelas estatais diretamente controladas pelos 26 Esta-

dos-membros e pelo Distrito Federal, um foi aprovado em 2016 

(0,54%), cinco foram aprovados em 2017 (2,72%), 117 foram aprova-

dos em 2018 (63,59%), 34 foram aprovados em 2019 (18,48%), dez 

foram aprovados em 2020 (5,43%), cinco foram aprovados em 2021 

(2,72%) e 12 foram aprovados em ano não identificado (6,52%). Dos 



183A normatização do credenciamento no regime jurídico das estatais

aprovados em 2017, todos disciplinam o credenciamento como pro-

cedimento auxiliar na contratação pública (100,0%). Dos aprovados 

em 2018, 94 (80,34%). Dos aprovados em 2019, 29 (87,88%). Dos 

aprovados em 2020, oito (80,00%). Dos aprovados em 2021, todos 

(100,0%). E dos aprovados em ano não identificado, seis (60,00%).

A única319 sociedade estatal qualificada no Programa de Par-

cerias de Investimento da Presidência da República (PPI) já havia 

aprovado e divulgado na internet o regulamento interno de licita-

ções e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, 

e disciplinou o credenciamento como procedimento auxiliar na con-

tratação pública (100,0%). Entre as seis sociedades estatais incluídas 

em Programa Estadual de Desestatização (PED), cinco já haviam 

aprovado e divulgado na internet o regulamento interno de licita-

ções e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016; 

dessas cinco, apenas duas disciplinaram o credenciamento como 

procedimento auxiliar na contratação pública (40,00%). Entre as 

14 sociedades estatais objeto de autorização legislativa específica 

de desestatização, extinção ou transformação, apenas cinco já ha-

viam aprovado e divulgado na internet o regulamento interno de 

licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 

2016; dessas cinco, três disciplinaram o credenciamento como pro-

cedimento auxiliar na contratação pública (60,00%).

4.3  Estatais diretamente controladas pelos Municípios-sede 
das Capitais

São 62 estatais diretamente controladas pelos Municípios-sede 

das Capitais, sendo 25 empresas públicas (40,32%) e 37 socieda-

des de economia mista (59,68%). Vinte e quatro ainda não haviam 

aprovado ou divulgado na internet o regulamento interno de li-

citações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 

2016 (38,71%). Duas já haviam aprovado o regulamento interno de 

licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 

2016, mas não o disponibilizaram na internet, razão porque não se 

sabe se disciplinam ou não o credenciamento como procedimento 

319 A Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste), conforme art. 1o, caput, do Decreto no 10.487, 
de 15 de setembro de 2020.
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auxiliar de contratação pública (3,23%). Quinze já haviam aprova-

do e divulgado na internet o regulamento interno de licitações e 

contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, mas 

não disciplinaram o credenciamento como procedimento auxiliar na 

contratação pública (24,19%). Vinte e uma já haviam aprovado e di-

vulgado na internet o regulamento interno de licitações e contratos 

adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, e disciplinaram 

o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação pú-

blica (33,87%).

Entre as doze empresas públicas que já haviam aprovado e di-

vulgado na internet o regulamento interno de licitações e contratos 

adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, cinco disciplina-

ram o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação 

pública (41,67%). Já entre as 24 sociedades de economia mista que 

já haviam aprovado e divulgado na internet o regulamento interno 

de licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho 

de 2016, 17 disciplinaram o credenciamento como procedimento 

auxiliar na contratação pública (66,67%).

Dos 38 regulamentos internos de licitações e contratos aprova-

dos pelas estatais diretamente controladas por Municípios sedes de 

Capitais, 22 foram aprovados em 2018 (57,89%), cinco foram apro-

vados em 2019 (13,16%), cinco foram aprovados em 2020 (13,16%) e 

seis foram aprovados em ano não identificado (15,79%). Dos aprova-

dos em 2018, 14 disciplinam o credenciamento como procedimento 

auxiliar na contratação pública (63,64%). Dos aprovados em 2019, 

dois (40,00%). Dos aprovados em 2020, três (60,00%). E dos apro-

vados em ano desconhecido, dois (33,33%).

Nenhuma das duas sociedades estatais objeto de autorização le-

gislativa específica de desestatização, extinção ou transformação já 

havia aprovado e divulgado na internet o regulamento interno de lici-

tações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016.

4.4 Correlação com os setores da economia

O Gráfico 2 infra representa a correlação entre a disciplina de 

credenciamento e quatro setores da economia. No de abastecimento 
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de alimentos, foram identificadas 14 estatais. No financeiro, 31. No 

portuário, 18. E no dos transportes em sentido amplo (incluindo in-

fraestrutura e engenharia de tráfego), 30.

Gráfico 2 

A disciplina de credenciamento nos regulamentos internos  

de licitações e contratos das estatais diretamente controladas 

pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelas  

Capitais, divididas por setores de atuação
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Fonte: Dados da pesquisa.

No setor de abastecimento de alimentos, das 12 estatais que 

já haviam aprovado e divulgado na internet o regulamento interno 

de licitações e contratos adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho 

de 2016, nove disciplinaram o credenciamento como procedimen-

to auxiliar na contratação pública (75,00%).

No setor financeiro, das 25 estatais que já haviam aprovado e di-

vulgado na internet o regulamento interno de licitações e contratos 

adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, 21 disciplinaram 

o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação pú-

blica (84,00%).

No setor portuário, das 16 estatais que já haviam aprovado e di-

vulgado na internet o regulamento interno de licitações e contratos 
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adaptado à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, 11 disciplinaram 

o credenciamento como procedimento auxiliar na contratação pú-

blica (68,75%).

No setor de transportes lato sensu (incluindo infraestrutura e enge-

nharia de tráfego), das 23 estatais que já haviam aprovado e divulgado 

na internet o regulamento interno de licitações e contratos adaptado 

à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, 21 disciplinaram o credencia-

mento como procedimento auxiliar na contratação pública (91,30%).

Conclusão

No regime jurídico das estatais, a lacuna quanto ao credencia-

mento como procedimento auxiliar na contratação pública foi suprida 

por 76,72% dos 262 regulamentos internos de licitações e contratos 

(RILCs) adaptados à Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016 (Esta-

tuto das Estatais), aprovados e disponibilizados na internet pelas 

sociedades estatais diretamente controladas pela União, pelos 26 

Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos 26 Municípios-se-

de de Capitais no período compreendido entre 1o de julho de 2016 

e 10 de dezembro de 2021. Não sendo razoável extrair do preceito 

do art. 40, inciso IV, do Estatuto das Estatais a obrigatoriedade da 

regulamentação infralegal desse procedimento, conclui-se, a par-

tir da eleição de prioridades revelada em mais de três quartos dos 

RILCs aprovados e divulgados na internet, que pode, sim, ser gene-

ralizada a utilidade em disciplinar o procedimento de chamamento 

público em que a Administração Pública convoca interessados em 

prestar serviços ou em fornecer bens para que, preenchidos os re-

quisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para 

executar o objeto quando convocados.

Em relação às hipóteses levantadas para a investigação dos 

objetivos específicos:

a) Foi confirmada em parte a de que a percepção da utilidade seria 

diretamente proporcional à abrangência da dimensão federa-

tiva do controlador direto. Isso porque, na dimensão local, o 

percentual de regulamentos internos de licitações e contratos 

com disciplina de credenciamento como procedimento auxiliar 
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na contratação pública (58,33%) é significativamente inferior ao 

percentual aferido na dimensão regional (81,22%). No entanto, 

esse último percentual é superior ao aferido na dimensão na-

cional (73,33%).

b) Não foi confirmada a de que a percepção da utilidade seria inver-

samente proporcional à possibilidade de participação minoritária 

no capital social de pessoas naturais e jurídicas não integrantes 

da Administração Pública da União, dos Estados-membros, do 

Distrito Federal e dos Municípios-sede de Capitais. Isso porque 

o percentual de regulamentos internos de licitações e contratos 

com disciplina de credenciamento como procedimento auxi-

liar de contratação pública aferido entre as empresas públicas 

(73,56%) não é significativamente inferior ao aferido entre as 

sociedades de economia mista (78,29%), com uma diferença 

de 4,73 pontos percentuais.

c) Foi confirmada em parte a de que a percepção da utilidade 

seria diretamente proporcional ao intervalo de tempo entre 

a entrada em vigor da Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, 

e a aprovação do regulamento de licitações e contratos. Isso 

porque, de fato, todos os regulamentos internos de licitações 

e contratos aprovados em 2021 (até 10 de dezembro) dis-

ciplinam o credenciamento como procedimento auxiliar na 

contratação pública (100,0%). O percentual aferido entre os 

aprovados em 2019 (79,49%) é ligeiramente superior ao afe-

rido entre os aprovados em 2018 (76,79%), mas esses dois 

últimos são significativamente inferiores ao aferido entre os 

aprovados em 2017 (84,21%).

d) Não foi confirmada, entre as estatais diretamente controladas 

pela União, a de que a percepção da utilidade seria inversamente 

proporcional ao recebimento de recursos financeiros do Tesouro 

Nacional para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio 

em geral ou de capital. Isso porque o percentual de regulamentos 

internos de licitações e contratos com disciplina de credenciamen-

to como procedimento auxiliar de contratação pública aferido 
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entre as estatais dependentes (72,22%) é praticamente idêntico 

ao aferido entre as estatais não dependentes (74,07%).

e) Foi confirmada em parte a de que percepção da utilidade seria 

inversamente proporcional à probabilidade de desestatização, 

extinção (por dissolução, fusão, incorporação ou cisão total) 

ou transformação em órgão, autarquia ou fundação pública.

e.1) No grupo das estatais diretamente controladas pela União, a 

hipótese não foi confirmada, porque o percentual de regula-

mentos internos de licitações e contratos com disciplina de 

credenciamento como procedimento auxiliar de contrata-

ção pública aferido entre as estatais com probabilidade não 

manifestada (64,29%) é significativamente inferior ao aferido 

entre as estatais com probabilidade manifestada (88,24%).

e.2) Por outro lado, no grupo das estatais diretamente con-

troladas pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, 

a hipótese foi confirmada, porque o percentual de regula-

mentos internos de licitações e contratos com disciplina de 

credenciamento como procedimento auxiliar de contratação 

pública aferido entre as estatais com probabilidade não ma-

nifestada (83,14%) é significativamente superior ao aferido 

entre as estatais com probabilidade manifestada (54,55%).

f) Não foi confirmada a de que a percepção da utilidade seria in-

diferente em relação ao setor de atuação na economia. Isso 

porque foram constatadas diferenças estatisticamente signifi-

cativas entre os cinco setores pesquisados: no portuário, 68,75% 

dos regulamentos internos de licitações e contratos aprovados 

e disponibilizados na internet disciplinam o credenciamen-

to como procedimento auxiliar na contratação pública; no de 

abastecimento de alimentos, esse percentual é de 75,00%; no 

financeiro, esse percentual é de 84,00%; e, no dos transportes 

em sentido lato (abrangendo infraestrutura e engenharia de 

tráfego), esse percentual é de 91,30%.

Finalmente, é digno de registro um achado fortuito: até 10 de de-

zembro de 2021, mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei no 

13.303, de 30 de junho de 2016, das 353 estatais pesquisadas, 24,36% 
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– 86) ainda não haviam aprovado ou divulgado na internet seus re-

gulamentos internos de licitações e contratos adaptados ao referido 

estatuto jurídico. Para a formação desse percentual, a contribuição 

do grupo das estatais diretamente controladas pela União foi de 57 

centésimos de ponto percentual; a do grupo das estatais diretamente 

controladas pelos 26 Estados-membros e pelo Distrito Federal foi de 

17 pontos percentuais; e a do grupo das estatais diretamente contro-

ladas pelos Municípios-sede de Capitais foi de 6,8 pontos percentuais.

Trata-se de dado relevante para futuros estudos sobre o grau 

de efetividade de regras como a do art. 91, caput, da Lei no 13.303, 

de 30 de junho de 2016 – que concedeu 24 meses, contados da en-

trada em vigor do Estatuto, para que as estatais constituídas antes 

dele promovessem as adaptações necessárias em seus normativos 

internos –, bem como a do art. 8o, caput e § 2o, da Lei no 12.527, de 

18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação) — que obri-

ga as estatais a promover, independentemente de requerimentos, 

a divulgação, em sites oficiais na rede mundial de computadores, 

de informações de interesse coletivo ou geral por elas produzidas.
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Resumo

Este artigo pretende verificar se e como os dispositivos da Lei 

no 13.655/2017, que alteraram a Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (LINDB), vêm sendo aplicados pelos Tribunais 

Regionais Federais, enquanto instância recursal, no julgamento de 

mérito de ações de improbidade administrativa, a confirmar a ne-

cessidade da recente reforma da Lei de Improbidade Administrativa 

pela Lei no 14.230/2021.

Palavras-chave: Administração Pública; Controle Judicial; Improbi-

dade Administrativa; LINDB.

Introdução

O objetivo deste artigo é analisar como os Tribunais Regionais 

Federais, ao julgar o mérito de ações de improbidade administrativa 

enquanto instância recursal, têm aplicado as alterações promovi-

das pela Lei no 13.655, de 25.04.2018, ao Decreto-lei no 4.657, de 

04.09.1942 (LINDB), a confirmar a necessidade da recente refor-

ma da Lei de Improbidade Administrativa, promovida pela Lei no 

14.230/2021.

A LINDB consiste em um conjunto de norma gerais que orien-

tam a interpretação e aplicação das normas de direito privado e 

320 Doutoranda e Mestre em Direito da Regulação pela FGV Direito Rio. Especialista em Direito 
Tributário pelo IBET (2013). Formação em Direito Administrativo Contratual (2012) e em Ar-
bitragem (2018) pela FGV/SP, e em Finanças e Contabilidade pela Lisbon School of Business 
and Economics (2014). Sócia do Xavier Vianna, Bockmann Moreira, Caggiano, Ramos, desde 
2016. Bacharel em Direito pela UFPR (2009). E-mail: heloisacaggiano@hotmail.com.

321 Mestranda em Direito da Regulação pela FGV. Pós-graduada em Direito Tributário pela FGV 
(2015). Graduada em Direito pela FGV (2012). Associada de Ulhoa Canto, Rezende e Guerra 
– Advogados, desde 2013. E-mail: paula.martins@fgv.edu.br.
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de direito público. Especificamente quanto ao direito público, em 

2018, o Decreto sofreu alterações pela Lei no 13.655/2018, que a ele 

acrescentou 11 artigos (arts. 20 a 30) visando a conferir maior segu-

rança jurídica e eficiência na criação e aplicação de normas jurídicas.

Segundo consta da Justificativa do Projeto de Lei que deu ori-

gem à Lei no 13.655/2018 (PLS no 349/2015), o objetivo era o de 

estabelecer “novas balizas interpretativas, processuais e de con-

trole a serem seguidas pela administração pública federal, estadual 

e municipal”, alinhadas aos desafios contemporâneos da ação do 

Poder Público.322

As alterações implementadas partiram de perspectiva pragmá-

tica da atuação administrativa, pretendendo enfrentar dificuldades e 

desafios concretos da interpretação e aplicação do direito público. 

Com isso, seria aprimorada tanto a atuação dos gestores públicos 

(conferindo-lhes maior segurança jurídica na tomada de decisões) 

como a dos órgãos de controle da Administração.

Dentre os problemas enfrentados estavam, nas palavras dos 

autores do Projeto, o alto grau de indeterminação de normas pú-

blicas; a relativa incerteza quanto ao conteúdo de cada norma; a 

tendência à superficialidade na formação do juízo sobre questões 

jurídico-públicas complexas; a instabilidade dos atos jurídicos pú-

blicos ante o risco de invalidação pelas instâncias de controle; o 

modo autoritário como, de usual, são concebidas e editadas nor-

mas pela Administração Pública, dente outros.323

Diante deste contexto é que a Lei no 13.655/2018 previu, por 

exemplo, no caput do art. 20 da LINDB, a vedação a que, nas esfe-

ras administrativa, controladora e judicial, sejam tomadas decisões 

com base em valores jurídicos abstratos. Especificamente sobre de-

cisão que determinar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processos 

ou normas administrativas, o art. 21, caput, da LINDB estabeleceu 

322 BRASIL, Senado Federal. Projeto de Lei: PLS no 349/2015. Inclui, na Lei de Introdução às Nor-
mas do Direito Brasileiro (Decreto-lei no 4.657, de 1942), disposições sobre segurança jurídica 
e eficiência na criação e aplicação do direito público. Disponível em: https://legis.senado.leg.
br/sdleg-getter/documento?dm=4407647&ts=1593913219661&disposition=inline. Acesso em: 
28 jun. 2021.

323 SUNDFELD, Carlos Ari. MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Contratações públicas e seu 
controle. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 278.
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o dever de se indicar expressamente as consequências jurídicas e 

administrativas da decisão.

Indo além, o art. 22 estabeleceu o dever de todo e qualquer 

agente, ao interpretar as normas sobre gestão pública, considera-

rem os obstáculos e dificuldades reais do gestor e as exigências de 

políticas públicas ao seu cargo. E o art. 28 da LINDB limitou os ca-

sos de responsabilidade pessoal de agentes públicos, por decisões 

ou opiniões técnicas, a casos de dolo ou erro grosseiro, excluindo 

a hipótese de culpa.324

Estes exemplos permitem cogitar da relação e relevância da 

LINDB para o julgamento de ações de improbidade administrativa 

(Lei no 8.429/1992 – LIA).

As ações de improbidade são importante instrumento de con-

trole judicial da atuação administrativa. Visam a sancionar agentes 

públicos em casos de comprovado enriquecimento ilícito, prejuízo 

ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, nos 

termos dos arts. 9o a 11 da LIA.

Em síntese, permitem que o Judiciário, quando provocado, 

avalie aspectos objetivos e subjetivos da atuação de agentes pú-

blicos, visando à aplicação de sanções que vão desde a perda de 

bens acrescidos ao patrimônio do agente em decorrência do ato, 

até o ressarcimento de dano, perda de função pública, suspensão 

de direitos políticos, dentre outros (art. 12 da LIA). Isso indepen-

dentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas 

em lei específica.

Nada obstante o rigor das penalidades previstas, a análise dos 

tipos de improbidade administrativa previstos na Lei (arts. 9o a 11, e 

incisos) revela a amplitude das hipóteses de atuação administrativa 

passíveis de controle, a saber: a) atos que importem enriquecimento 

324 Para uma análise específica dos dispositivos introduzidos pela Lei no 13.655/2018 na LINDB, 
vide FALCÃO, Joaquim; GUERRA, Sérgio (Coord.). Revista de Direito Administrativo – RDA, 
Edição Especial da Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, out. 2018, ano 2012, dis-
ponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/4255. Acesso em: 28 
jun. 2021; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo, FREITAS, Rafael Véras. Comentários à lei no 
13.655/2018. 1. ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2019; e VALIATI, Thiago Priess, HUNGARO, 
Luis Alberto e MORRETTINI E CASTELLA, Gabriel. A lei de introdução e o direito administra-
tivo brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/issue/view/4255
http://lattes.cnpq.br/4954739796378887
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ilícito em decorrência de cargo, mandato, função, emprego ou ati-

vidade em entidades financiadas por recursos públicos; b) atos 

dolosos ou culposos que causem lesão ao erário, como perda pa-

trimonial, desvio, apropriação ou malbarateamento de bens, dentre 

outros; c) atos de concessão ou aplicação indevida de benefício fi-

nanceiro ou tributário; e d) atos que atentem contra os princípios 

da Administração Pública.

Com efeito, não só a LIA permite que toda a atuação administrati-

va seja passível de controle via ação de improbidade administrativa, 

como diversos de seus tipos ainda partem da aplicação de conceitos 

vagos, como atentar contra os princípios da administração violando 

os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às 

instituições (art. 11 da LIA).

Daí que os dispositivos da Lei no 13.655/2018 incluídos na LIN-

DB, ao trazer novos parâmetros para interpretação e aplicação do 

direito público, e, consequentemente, de responsabilização dos 

seus agentes, poderiam – em tese – ser considerados pelos Tribu-

nais para definir como e quando se caracterizaria a improbidade 

administrativa. Por exemplo, o possível afastamento da responsa-

bilização de agentes públicos por improbidade em caso de prática 

de condutas lá descritas com mera culpa. Explica-se.

Originalmente, a LIA previu a responsabilização de agentes 

públicos pelas condutas lá descritas e praticadas tanto de forma do-

losa quanto culposa, nos termos de seu art. 5o. O art. 28 da LINDB, 

porém, incluído pela Lei no 13.655/2018, limitou a responsabiliza-

ção a atos praticados com dolo ou erro grosseiro, excluindo-se os 

atos culposos.

Por esta razão, tão logo publicada a LINDB, a doutrina passou 

a cogitar da possibilidade de – a partir do seu art. 28 – afastar-se a 

caracterização de atos de improbidade administrativa quando au-

sente o elemento subjetivo dolo.325

325 Neste sentido, segundo BINENBOJM e CYRINO, “Dito de outra forma, o agente público da 
LINDB é o mesmo da Lei no 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), conforme seus 
arts. 1o e 2o. A leitura alargada se justifica pela racionalidade da norma do art. 28: proteção do 
sujeito que lida com a coisa pública e corre os riscos típicos daí advindos, como, e.g., sofrer 
uma ação de improbidade” (p. 213). BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André. Direito público 
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Nada, porém, asseguraria que os órgãos de controle, especial-

mente o Poder Judiciário, ao analisar ações de improbidade, viriam 

a aplicar o art. 28 (e outros) da nova LINDB para afastar a respon-

sabilização de agentes públicos em caso de culpa.

Por esta razão, em 25 de outubro de 2021, foi publicada a 

Lei no 14.230, alterando a LIA para, dentre outros aspectos, con-

siderar ato de improbidade administrativa apenas as condutas 

dolosas lá tipificadas, “ressalvados tipos previstos em leis espe-

ciais”. Com o advento desta nova redação do art. 1o, § 1o da LIA 

(dentre outros que trataram do tema), o que já havia sido cogita-

do por ocasião do art. 28 da LINDB passou a ser expressamente 

previsto naquela Lei.

No mesmo sentido, o art. 12, § 7o da nova LIA passou a pre-

ver o ne bis in idem para aplicação de sanções a pessoas jurídicas 

quando já sancionadas com base nos mesmos fatos pela Lei no 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Bem-vistas as coisas, este dis-

positivo traz norma similar à do art. 22, § 3o da nova LINDB, o qual 

determina que as sanções aplicadas aos agentes serão levadas 

em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza 

ao mesmo fato.

Mas afinal, considerando-se que o art. 28 da LINDB já afastava 

a responsabilização de agentes públicos em caso de mera culpa, 

tal alteração da LIA era necessária? O Poder Judiciário já não esta-

ria afastando a caracterização de improbidade administrativa por 

atos praticados com mera culpa, com base no art. 28 da LINDB? 

No mesmo sentido, se o art. 22, § 3o da nova LINDB já determinava 

que, na dosimetria das sanções de mesma natureza, fossem leva-

das em conta sanções já aplicadas ao mesmo fato, o Judiciário já 

não poderia estar deixando de sancionar pessoas jurídicas, simul-

taneamente, com base na LIA e na Lei Anticorrupção?

Eis o objetivo desta pesquisa. A partir da análise da jurispru-

dência dos Tribunais Regionais Federais, pretendeu-se avaliar se os 

na lei de introdução às normas do direito brasileiro – LINDB – O art. 28 da LINDB. Revista de 
Direito Administrativo – RDA, Rio de Janeiro, Edição Especial, p. 203-224. Nov. 2018. Dispo-
nível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77655/74318. Acesso 
em: 1o nov. 2021. 

https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/77655/74318
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dispositivos da nova LINDB, aplicáveis aos agentes controladores, 

vêm sendo aplicados no julgamento de mérito de ações de impro-

bidade administrativa.

O artigo será desenvolvido em dois tópicos (para além desta 

introdução e das considerações finais). O primeiro, para abordar 

os aspectos metodológicos da pesquisa empírica realizada; o se-

gundo, para analisar os acórdãos que resultaram da pesquisa e que 

guardam relação com o tema (o julgamento de mérito de ações de 

improbidade pelos TRF e eventual aplicação da nova LINDB). Por 

fim, serão feitas considerações acerca do resultado da pesquisa, 

avaliando-se se foi necessária a reforma da LIA para a efetiva apli-

cação das normas da LINDB para esses tipos específicos.

I. Metodologia

A escolha da jurisprudência dos TRF para analisar os efeitos da 

Lei no 13.655/2018 no julgamento de mérito de ações de improbida-

de decorre de dois aspectos. Primeiro, não se conhece ferramenta 

integrada de pesquisa que permita acessar o conteúdo de senten-

ças de 1o grau do Poder Judiciário, em âmbito federal e/ou estadual, 

o que impede a pesquisa da jurisprudência nesta instância, por in-

disponibilidade de base de dados.

Soma-se a isso o fato de o sistema processual de duplo grau 

de jurisdição viabilizar a reforma integral das sentenças de 1o grau 

em instância recursal – no caso da Justiça Federal, atribui-se esta 

competência aos cinco TRF. Além de ser faticamente viável, por-

tanto, a análise da jurisprudência dos cinco TRF permite a consulta 

a decisões com maior grau de estabilidade, quando comparadas às 

sentenças de 1a instância que revisa.

Inclusive (e em terceiro lugar), se é verdade que os acórdãos dos 

Tribunais Regionais estão sujeitos à revisão dos Tribunais Superiores, 

isso só se dá em hipóteses específicas (conforme arts. 102, inciso 

III, e 5o, inciso III, da Constituição), sujeitando os recursos especial 

e extraordinário a regras estritas de admissibilidade.326 É possível, 

326 Por exemplo, a impossibilidade de se rediscutir provas e fatos em sede de recurso especial e 
extraordinário – Súmulas no 7/STJ e no 279/STF.
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portanto, que o mérito de inúmeros casos envolvendo improbida-

de administrativa não cheguem a ser discutidos no STF e no STJ.

Para analisar a jurisprudência dos cinco Tribunais Regionais 

Federais relativa ao tema, foram realizadas pesquisas nas bases 

de dados disponíveis nos sites de cada Tribunal, por meio da fer-

ramenta lá disponível.

Em todos os casos, foram utilizadas as seguintes expressões no 

campo de busca: (1) “improbidade administrativa” e LINDB; (2) “im-

probidade administrativa” e “Lei de Introdução”; (3) “Improbidade 

administrativa” e no 13.655; e (4) “improbidade administrativa” e no 

13.655. Considerando que cada site contém base de dados e plata-

forma de pesquisa específicos, com diferentes campos, a descrição 

metodológica é feita por Tribunal.

No site do TRF1, utilizou-se a ferramenta “pesquisa de Juris-

prudência” (disponível em Jurisprudência – cjf.jus.br). No campo 

“Pesquisa livre” foram utilizadas as quatro expressões acima indi-

cadas. Na sequência, foi selecionada a opção “Pesquisa Avançada”, 

inserindo-se no campo “Data” o período de 26.04.2018 a 01.06.2021, 

para a opção “Julgamento”. A pesquisa foi feita em 21.06.2021 e 

excluiu decisões do campo JEF – Juizado Especial Federal. O re-

sultado foi o seguinte:

“Improbidade administrativa” e LINDB: retorna-

ram três acórdãos, sendo dois descartados por não 

citarem os dispositivos da LINDB incluídos pela Lei 

no 13.655/2018, mas apenas o seu art. 4o (regra de 

prescrição);

“Improbidade administrativa” e “Lei de Introdu-

ção”: retornaram dois acórdãos;

“Improbidade administrativa” e no 13.655: zero re-

sultado;

“Improbidade administrativa” e no 13.655: três re-

sultados, idênticos aos que retornaram utilizando-se 

as expressões acima.

Os acórdãos do TRF1 relevantes para o estudo foram, portan-

to, três (listados no anexo deste estudo).

https://www2.cjf.jus.br/jurisprudencia/trf1/
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No site do TRF2, utilizou-se a ferramenta “pesquisa avançada 

de jurisprudência” (disponível em https://www10.trf2.jus.br/con-

sultas). No campo “Pesquisas recentes” foram utilizadas as quatro 

expressões mencionadas acima e no campo “Data de Decisão” inse-

rido o período de 26.04.2018 a 01.06.2021. O resultado da pesquisa, 

realizada nos dias 26.06.2021 e 27.06.2021 foi o seguinte:

“Improbidade administrativa” e LINDB: retornaram 

dez acórdãos, sendo dois descartados por não terem 

apreciado o mérito de ação de improbidade admi-

nistrativa ou por não citar os dispositivos da LINDB 

incluídos pela Lei no 13.655/2018, mas apenas o seu 

art. 9o (lei aplicável).

“Improbidade administrativa” e “Lei de Introdu-

ção”: três resultados idênticos aos que retornaram, 

adotando-se o termo de busca anterior;

“Improbidade administrativa” e no 13.655: um resulta-

do, que já havia retornado nos termos de busca acima;

“Improbidade administrativa” e no 13.655: dois re-

sultados idênticos aos que retornaram utilizando-se 

as expressões anteriores.

Em síntese, os acórdãos do TRF2 relevantes para este estudo 

são oito (listados no anexo deste estudo).

No site do TRF3, utilizou-se a ferramenta “Pesquisa de Juris-

prudência” (disponível em https://www.trf3.jus.br/). No campo 

“Pesquisa livre” foram utilizadas as quatro expressões indicadas aci-

ma e no campo “Data” inseriu-se o período de 26.04.18 a 01.06.2021, 

para a opção “Julgamento”. O resultado da pesquisa, realizado nos 

dias 17.06.2021 e 18.06.2021 foi o seguinte:

“Improbidade administrativa” e LINDB: retorna-

ram nove acórdãos, sendo oito descartados por não 

envolver ação de improbidade administrativa (mas, 

sim, ação civil pública de ressarcimento ao erário), 

por não examinarem o mérito da ação de improbi-

dade ou por não citarem os dispositivos da LINDB 

incluídos pela Lei no 13.655/2018.
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“Improbidade administrativa” e “Lei de Introdução”: 

dois acórdãos, sendo um descartado por não envol-

ver ação de improbidade administrativa.

“Improbidade administrativa” e no 13.655: zero re-

sultado.

“Improbidade administrativa” e no 13.655: zero re-

sultado.

Em suma, serão objeto de análise neste estudo dois acórdãos 

do TRF3 (listados no anexo deste estudo).

No site do TRF4, utilizou-se a ferramenta “pesquisa de jurispru-

dência” (disponível em https://jurisprudencia.trf4.jus.br/pesquisa). 

No campo “Texto para Pesquisa” foram utilizadas as quatro expres-

sões acima indicadas e no campo “Data” inseriu-se o período de 

26.04.2018 a 01.06.2021, para a opção “Decisão”. A pesquisa limi-

tou-se a analisar os acórdãos do TRF4, tendo sido excluída a opção 

“Decisões Monocráticas”. O resultado da busca, realizada nos dias 

13.06.2021, 26.06.2021, 27.06.2021 e 05.07.2021 foi o seguinte:

“Improbidade administrativa” e LINDB: retornaram 

32 (trinta e dois) acórdãos, sendo 28 (vinte e oito) 

descartados por não citarem os dispositivos da LINDB 

incluídos pela Lei no 13.655/2018, por não examina-

rem o mérito da ação improbidade administrativa ou 

por nem sequer tratarem de ação de improbidade 

administrativa (mas ação civil pública de reparação 

de danos, sem aplicação da LIA).

“Improbidade administrativa” e “Lei de Introdução”: 

52 (cinquenta e dois) acórdãos, sendo descartados 

seis idênticos a acórdãos que já haviam retornado da 

expressão acima, e 43 (quarenta e três) descartados 

por não citarem os dispositivos da Lei no 13.655/2018, 

por não envolverem ação de improbidade ou por 

não examinarem o mérito de ação de improbidade.

“Improbidade administrativa” e no 13.655: 0 (zero) 

resultado.

“Improbidade administrativa” e no 13.655: 0 (zero) 

resultado.
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Em suma, serão objeto de análise no presente estudo sete acór-

dãos do TRF4 (planilha de análise anexa a este estudo).

No site do TRF5 utilizou-se a ferramenta “Julia/Pesquisa inte-

ligente” (disponível em Julia | Pesquisa Inteligente – trf5.jus.br). No 

campo “Pesquisa Livre” foram utilizadas as quatro expressões aci-

ma indicadas. No campo “Julgamento/publicação” foi selecionado 

o período de 25.04.2018 a 01.06.2021. O resultado da busca, reali-

zada no dia 21.06.2021, foi o seguinte:

“Improbidade administrativa” e LINDB: retornaram 

13 acórdãos, dos quais foram descartados três: dois 

por se referirem a julgamento de agravo de instru-

mento em ação popular, limitando-se a mencionar 

o art. 2o, § 1o da LINDB, e um que tratava de apela-

ção cível em execução fiscal, com aplicação do art. 

6o da LINDB, não guardando relação com o objeto 

deste estudo.

“Improbidade administrativa” e “Lei de Introdução”: 

retornaram dez acórdãos, dos quais oito correspon-

deram aos julgados que retornaram na busca anterior.

“Improbidade administrativa” e no 13.655: zero 

acórdão.

“Improbidade administrativa” e no 13.655: três 

acórdãos, mas todos idênticos aos que retornaram 

adotando-se as expressões de busca anteriores.

Em síntese, os acórdãos do TRF5 relevantes para este estudo 

são 12 (listados na planilha anexa).

Todos os resultados obtidos na pesquisa foram organizados 

em planilha anexa a este estudo, separados por Tribunal em abas. 

Inclusive os acórdãos excluídos de análise, por não envolverem 

ação de improbidade administrativa, não examinarem o mérito das 

ações ou não citarem os dispositivos da LINDB incluídos pela Lei no 

13.655/2018, constam da planilha, com o devido destaque.

Consolidando-se os resultados da pesquisa feita nos cinco Tri-

bunais, retornou um total 119 (cento e dezenove) acórdãos, dos 

https://julia-pesquisa.trf5.jus.br/julia-pesquisa/#consulta
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quais: (i) 87(oitenta e sete) foram excluídos de análise pelas razões 

acima indicadas; e (ii) 32 (trinta e dois) acórdãos foram analisados, 

concluindo-se, sob o aspecto quantitativo, o seguinte quanto às re-

ferências à Lei no 13.655/2018:

Referência aos dispositivos da Lei no 13.655/2018 nos acórdãos analisados 

Citação 
genérica Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 24 Art. 28

TRF1 – 2 1 – – 1

TRF2 – – – 2 – 6

TRF3 1 – – – – 1

TRF4 – 1 – 3 – 3

TRF5 4 1 – 2 1327 5

Consolidação TRFs 5 4 1 7 1328 16

Passa-se à análise do conteúdo dos acórdãos relacionados ao 

objeto da pesquisa.

II.  Análise da jurisprudência dos tribunais 
regionais federais em matéria de improbidade 
administrativa e a aplicação da LINDB (Lei no 
13.655/2018)

A análise do resultado das pesquisas é feita a partir da jurispru-

dência de cada um dos cinco Tribunais em separado, permitindo a 

posterior comparação do resultado.

2.1. Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1)

Foram localizados três acórdãos referentes ao julgamento de 

recursos em ação de improbidade administrativa, no período de 

25.04.2018 e 01.06.2021, e que mencionaram os dispositivos da LIN-

DB incluídos pela Lei no 13.655/2018.

327 O acórdão faz referência ao art. 24 da LINDB, mas da análise realizada pode-se concluir que, 
em verdade, a norma aplicada foi a contida no art. 22 da LINDB – o que implicaria zerar a refe-
rência ao art. 24 da LINDB e incluir mais uma referência, no resultado da pesquisa, ao art. 22.

328 Idem à nota anterio
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O primeiro deles foi a Apelação Cível no 0000246-73.2011.4.01.4000, 

julgado em 13.11.2020.

O caso referia-se à locação, sem licitação, de veículos para 

transporte de doentes e de profissionais de saúde pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Coronel José Dias/PI. A sentença afastou a 

ocorrência de ato de improbidade pelo art. 10, VIII, da Lei no 8.492/92 

(dano ao erário), haja vista existir prova de que os veículos foram 

efetivamente utilizados para aquele fim. Contudo, condenou os res-

ponsáveis por ato de improbidade baseado no art. 11, caput, da Lei 

no 8.492/92, por ofensa à Lei no 8.666/93 e à Constituição, em vis-

ta da ausência de licitação.

Ao julgar o recurso de apelação, o TRF1 reformou a sentença e 

afastou a condenação dos recorrentes. A decisão foi fundamentada 

no entendimento de que, apesar de possível contrariedade formal 

à Lei de licitações, a ausência de licitação não se deu por dolo ou 

culpa no sentido de “desonestidade” e “corrupção” – sentidos que 

o termo improbidade evoca; não causou dano ao erário por culpa 

ou dolo dos agentes envolvidos; e não gerou enriquecimento ilíci-

to. E a LINDB foi utilizada para reforçar a conclusão de que não se 

pode imputar improbidade meramente formal a agentes públicos, 

pois os arts. 20 e 21 (introduzidos pela Lei no 13.655/2018) dispõem 

sobre segurança jurídica e eficiência na aplicação do direito público, 

afastando decisão baseada em valores abstratos e sem considerar 

expressamente suas consequências práticas. Confira-se:

Nessa percepção, de evitar a imputação de impro-

bidade apenas formal, a Lei 13.655, de 25.04.2018, 

incluindo na LINDB disposições sobre segurança ju-

rídica e eficiência na aplicação do direito público, 

dispõe que “Nas esferas administrativa, controlado-

ra e judicial, não se decidirá bom base em valores 

jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as 

consequências práticas da decisão” (art. 20), a se-

rem indicadas de modo expresso (art. 21).

O segundo acórdão relevante para a pesquisa foi proferido na 

Apelação Cível no 0003660-41.2013.4.01.3311, julgado de 23.11.2020. 
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O caso envolvia irregularidades e desvios praticados por ex-pre-

feito na aplicação de recursos do SUS, repassados da União para o 

Município de Santa Luzia, BA, em 2008.

A sentença teria condenado o ex-prefeito por prática de ato 

de improbidade previsto no art. 11 da Lei no 8.429/92 (LIA), sobre-

tudo por ofensa ao princípio da legalidade, “pois a boa ordem da 

Administração exige que as verbas e rendas sejam aplicadas em 

conformidade com a destinação prévia que lhes é determinada e 

não consoante a vontade do Chefe do Poder Executivo”.

Ao apreciar os recursos de apelação, o acórdão do TRF1 afas-

tou a condenação do ex-Prefeito inclusive na hipótese prevista no 

art. 11 da LIA, por entender que os recursos em questão não foram 

utilizados em benefício próprio, mas transferidos entre contas do mu-

nicípio, não havendo configuração de elemento subjetivo necessário.

Cuida-se de mera irregularidade, sem as feições da 

desonestidade que caracteriza a improbidade. A apli-

cação dos recursos públicos deve pautar-se pelos 

devidos mecanismos legais, pensados em função da 

sua boa utilização, mas o móvel de tudo é a aplicação 

na finalidade pública, de forma transparente e hones-

ta, que não é negada no caso. A definição ampla do 

art. 11 da Lei 8.429/92 exige interpretação restritiva, 

sob pena de transformação de qualquer infração ad-

ministrativa em ato de improbidade.

Daí, segundo o acórdão, que a ofensa aos princípios da admi-

nistração pública só adquire o qualificativo de improbidade quando 

evidenciar meio de realização de objetivo “ímprobo”, envolvendo 

“valores e questões materiais”. No caso, porém, a inconformidade 

aos princípios teria, segundo o acórdão, sido meramente formal, 

sem a feição da desonestidade que caracterizaria a improbidade. 

Assim concluiu:

Em razão da induvidosa vinculação das ações de im-

probidade administrativa ao direito administrativo 

sancionador, o art. 20 da Lei de Introdução às Normas 
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do Direito Brasileiro, introduzido pela Lei 13.655, de 

25/04/2018, dispõe que, nas esferas administrativa, 

controladora e judicial, não se decidirá com base em 

valores jurídicos abstratos — aqueles previstos em 

normas jurídicas com alto de indeterminação e abs-

tração (Decreto 9.830, de 10/06/2019 – art. 3o, § 1o), 

como os do caput do art. 11 da Lei 8.429/92 — sem 

que sejam consideradas as consequências práticas 

da decisão.

Vê-se que o art. 20 da LINDB foi fundamento necessário para 

afastar a ocorrência de ato de improbidade, ao introduzir nos julga-

mentos de casos de improbidade administrativa a necessidade de 

o julgador ir além de valores jurídicos abstratos, com alto grau de 

indeterminação e abstração (como são os princípios da administra-

ção pública), e considerar as consequências práticas de sua decisão.

Havendo desvio de recursos públicos, mas comprovada nos 

autos de sua destinação para cobrir despesas de interesse públi-

co, concluiu por unanimidade a 4a Turma do TRF1 que “deve ser 

afastada a pecha de improbidade pelo art. 11, embora não se acon-

selhe tal prática!”.

Por fim, o terceiro acórdão relevante do TRF1 para a pesquisa 

foi o prolatado no julgamento de embargos de declaração em Ape-

lação Cível no 0047662-93.2013.4.01.3700, julgado em 13.11.2020. Ao 

analisar o teor do art. 28 da LINDB, em embargos de declaração, o 

Tribunal reverteu a sua própria conclusão quando do acórdão que 

julgou a apelação cível, afastando a ocorrência de ato de improbi-

dade com base naquele dispositivo. Segundo o acórdão:

Nesse ponto, importante frisar que a doutrina con-

sidera que o dispositivo em destaque [art. 28 da 

LINDB] limita a responsabilidade pessoal do agen-

te público por suas decisões ou opiniões técnicas a 

casos de dolo ou erro grosseiro. Aqui consideran-

do-se erro grosseiro como sinônimo de culpa grave, 

vale dizer, inclui situações de negligência grave, im-

prudência grave ou imperícia grave. Trazendo esse 
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entendimento para o presente caso, descabe falar 

em dolo ou culpa grave na conduta do agente, ora 

embargante. Dito de outra forma, não há conduta – 

omissiva ou comissiva – do imputado.

Assim, como a prova dos autos demonstraria que os atos supos-

tamente ímprobos teriam sido praticados por secretários municipais, 

sem participação do ex-Prefeito réu, por unanimidade, em em-

bargos de declaração, concluiu a 3a Turma do TRF1 que este não 

poderia ser objetivamente responsabilizado, justamente por força 

do art. 28 da LINDB, que não havia sido considerado quando da 

análise da apelação.

2.2. Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2)

No TRF2, foram encontrados oito acórdãos referentes ao jul-

gamento de recursos em ação de improbidade administrativa, no 

período de 25.04.2018 a 01.06.2021, e que mencionaram os novos 

dispositivos da LINDB incluídos pela Lei no 13.655/2018.

No julgamento da Remessa Oficial no 0141410-33.2017.4.02.5117 

(2017.51.17.141410-8), o TRF2 manteve a sentença proferida pelo Juiz 

da 3a Vara Federal de São Gonçalo da Seção Judiciária do Rio de 

Janeiro, que havia condenado empregado da Caixa Econômica Fe-

deral por ato de improbidade administrativa, com base nos arts. 9o, 

10, caput e inciso IX, e 11, da LIA, por ter o réu movimentado conta 

bancária a fim de apropriar-se indevidamente dos recursos.

Ao manter a sentença, o Desembargador relator concluiu que a 

farta documentação acostada aos autos seria suficiente para com-

provar a conduta dolosa do réu, pois, “como profissional da área é 

inequívoco que dominava os mecanismos de realização de opera-

ções bancárias, sendo impossível neste caso caracterizar conduta 

culposa”.

Em seu voto, o Desembargador citou o art. 28 da LINDB, mas 

apenas como argumento de reforço à alegação de que, para con-

denação por atos de improbidade, exige-se a presença do elemento 

subjetivo dolo, evidenciado nas provas acostadas aos autos:
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Em virtude da farta documentação acostada aos 

autos restou configurada a conduta dolosa do 

réu, que movimentou fraudulentamente a conta no 

0194.013.00025910-0, titularizada pela falecida Sra. 

Zirete Anelote Moura Serafim, a fim de apropriar-se 

de recursos. Como profissional da área é inequívo-

co que dominava os mecanismos de realização de 

operações bancárias, sendo impossível neste caso 

caracterizar conduta culposa.

Para a condenação por atos de improbidade adminis-

trativa, exige-se a presença do elemento subjetivo, o 

dolo, como nos recorda o Eminente Desembargador 

Ricardo Perlingeiro, como relator da Apelação Cível 

no 0083881-18.2015.4.02.5120, julgada neste E. Tribu-

nal Federal, cujo acórdão fora publicado em 29 de 

abril de 2019, nos seguintes termos: “A improbidade 

é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento 

subjetivo da conduta do agente, sendo indispensá-

vel à sua caracterização a existência de dolo para os 

atos descritos no art.11 da Lei 8.429/92, o que vai ao 

encontro do que atualmente preconizado no art. 28 

da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro 

(LINDB), segundo o qual ‘o agente público responderá 

pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas 

em caso de dolo ou erro grosseiro’, nas condutas do 

demandado para então condená-lo nas sanções pre-

vistas na Lei no 8.429/92.”

O segundo acórdão relevante foi da Apelação Cível/Reexame 

Necessário no 0000476-70.2013.4.02.5115 (2013.51.15.000476-3), 

em que o TRF2 analisou a contratação, pela Secretaria de Educa-

ção do Município de Teresópolis, de óleo diesel e gasolina comum 

para abastecimento da frota de transporte de alunos.

O Ministério Público Federal aduziu que os réus, ex-prefeito e 

Secretária de Educação do Município de Teresópolis, teriam pra-

ticado ato de improbidade, pois estavam cientes de que parte do 
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combustível adquirido não teria sido utilizado para abastecer trans-

porte escolar, mas sim a frota de veículos de outras secretarias da 

municipalidade. E, ainda assim, não adotaram nenhuma medida 

para “detectar ou punir os responsáveis, cessar a prática ou imple-

mentar o devido controle dos insumos que foram adquiridos para 

dar suporte específico à área da educação pelo Governo Federal.”

A sentença julgou improcedente o pedido, por ausência de de-

monstração de dano ao erário, já que os recursos não teriam sido 

utilizados em proveito próprio dos agentes, mas abastecer outros 

veículos da própria municipalidade, tendo sido realizado o devido 

controle do combustível pelo Município.

Ao julgar a apelação, o TRF2 manteve a sentença, por entender 

não configurado o elemento subjetivo (dolo) para caracterização 

dos atos de improbidade previstos no art. 11 da LIA. Neste parti-

cular, cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no 

sentido de que a LIA “não visa punir o inábil, mas sim o desones-

to, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé”. Por fim, 

ressalta que essa interpretação do conceito de improbidade admi-

nistrativa é a que se coaduna com o art. 28 da LINDB.

Assim, o art. 28 da LINDB foi citado pelo Tribunal como reforço 

à interpretação de que a prática de ato de improbidade demanda 

a comprovação do dolo.

O terceiro acórdão localizado foi na Apelação Cível no 

0117235-63.2017.4.02.5120 (2017.51.20.117235-3). Neste caso, o TRF2 

analisou sentença que condenou o réu pela prática de ato atenta-

tório aos princípios da Administração Pública (art. 11, caput, da Lei 

no 8.429/92) e acumulação ilícita de cargo público na Prefeitura de 

Nova Iguaçu e emprego público na Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos (ECT), no período de 12.01.2011 a 09.10.2015, impon-

do-lhe: (i) ressarcimento ao erário, correspondente aos dias em que 

houve registro simultâneo do réu em ambos os cargos; e (ii) multa 

civil em favor da ECT.

Em apelação, o réu alegou que a conduta por si praticada (acú-

mulo de emprego e cargo público) não poderia ser qualificada 
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como ímproba, pois: (i) os serviços foram devidamente prestados, 

sem violação aos princípios que regem a Administração Pública; 

(ii) não restou comprovada má-fé ou prejuízo ao Poder Público; 

(iii) é necessário cautela ao se aplicar o art. 11 da Lei no 8.429/92, 

sob pena de se caracterizar como ímprobas condutas meramen-

te irregulares; e (iv) a condenação por ato de improbidade exige a 

comprovação do dolo.

O TRF2 manteve a sentença, por entender, com respaldo em 

jurisprudência do STJ, que “o dolo exigido para a configuração da 

improbidade administrativa [...] é o dolo genérico, que consiste na 

simples ‘vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resul-

tados vedados pela norma jurídica’”; e, no caso, o referido dolo restou 

caracterizado na medida em que o réu, ao ser empossado, declarou, 

falsamente, que não cumulava cargos, funções ou empregos públicos.

Neste aspecto, o Tribunal não citou nenhum dos dispositivos 

da LINDB, nem mesmo o seu art. 28. A LINDB (art. 22) apenas foi 

citada pelo TRF2 ao analisar a suposta insignificância da conduta 

do réu para fins de aplicação da pena.

Mas embora tenha reconhecido “inexistir gravidade de expres-

sivo relevo”, o TRF2 concluiu que tal relevância foi devidamente 

ponderada pela sentença, que ao definir a pena, não aplicou to-

das as cominações possíveis previstas no art. 12, inciso III, da Lei 

no 8.429/92, tendo observado os parâmetros de individualização e 

proporcionalidade exigidos pelo art. 22, § 2o, da LINDB.

O quarto acordão analisado foi prolatado no Agravo de Ins-

trumento no 0002004-51.2019.4.02.0000 (2019.00.00.002004-7), 

visando à revisão de decisão que recebeu a petição inicial. Na hi-

pótese, o TRF2 analisou o recebimento da petição inicial de ação 

de improbidade proposta contra gestores municipais de Petrópo-

lis, RJ, diretores do Hospital Alcides Carneiro e da entidade Serviço 

Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (SEHAC), nos termos 

do art. 17, § 9o da Lei no 8.429/92, por suposto de desvio de finali-

dade na aplicação de verbas provenientes do Fundo Nacional de 

Saúde para pagamento de despesas não relacionadas com a pres-

tação de serviços de saúde.
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Em recurso, o representante da entidade SEHAC sustentou 

que a petição inicial não poderia ter sido recebida, por inexistir 

indícios mínimos de autoria e materialidade do ato de improbida-

de, com base nos seguintes argumentos: (ii) os recursos teriam 

sido repassados pelo Município à SEHAC, sem qualquer ressalva; 

logo, os gestores da SEHAC desconheciam a obrigação de alo-

cá-los exclusivamente para os serviços de saúde; (iii) o Agravante 

não utilizou os recursos para benefício próprio, mas no exercício 

da atividade regular da SEHAC, que precisou contratar serviços 

advocatícios – fato que deveria ter sido levado em consideração 

pelo Ministério Público, nos termos do art. 22 da LINDB; e (iv) a 

despesa incorrida com serviços advocatícios pela SEHAC já ha-

via sido considerada regular em fiscalização realizada pelo TCU, 

não tendo o Ministério Público trazido qualquer outro elemen-

to apto a permitir revisão do entendimento adotado pelo órgão 

administrativo.

O TRF2, por maioria de votos, deu provimento ao Agravo, sob 

o fundamento de que o MP não teria apresentado os elementos in-

diciários da prática do ato ímprobo cometido pelo Agravante. De 

acordo com a relatora (Juíza Federal convocada Helena Elias Pinto), 

a imputação genérica da prática de ato de improbidade previsto no 

art. 10, caput e IX (“ordenar ou permitir a realização de despesas não 

autorizadas em lei ou regulamento”) e art. 11, caput e inciso I da LIA 

(“praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diver-

so daquele previsto, na regra de competência”) seria insuficiente, 

pois o MP não teria demonstrado que a conduta praticada foi ado-

tada em proveito pessoal e em detrimento do patrimônio público.

Ressaltou, ainda, que a suposta irregularidade arguida pelo MP 

já havia sido examinada e rechaçada pelo TCU, não tendo sido jun-

tado nenhum elemento novo a justificar a revisão do entendimento 

adotado pelo TCU.

Neste caso, embora o art. 22 da LINDB tenha sido suscitado na 

defesa do Agravante, vê-se que o TRF2 não se manifestou quanto 

à aplicação do dispositivo no caso concreto. Ou seja, ele foi consi-

derado irrelevante para o desfecho do julgamento.
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O quinto acórdão encontrado foi a Remessa necessária/Apela-

ção Cível no 0011846-59.2011.4.02.5101 (2011.51.01.011846-5), julgado 

em 09.05.2019. Tratou-se de ação de improbidade administrativa 

ajuizada com fundamento no art. 10, caput e incisos I, V, VIII, XI e 

XII, e art. 11, caput e inciso I, ambos da LIA, em razão de supostas 

irregularidades em procedimento licitatório (superfaturamento na 

compra de unidade móvel de saúde).

No julgamento, o TRF2 afastou a responsabilização da ré, ex-pre-

feita, da condenação com base no art. 11 da LIA (atos de improbidade 

administrativa que atentam contra os princípios da administração 

pública), por entender que a condenação demandaria a compro-

vação do dolo, não se admitindo a modalidade culposa; e, no caso, 

o Ministério Público não teria comprovado a existência de conluio 

entre a ré e a empresa beneficiada pela licitação, tampouco o en-

riquecimento ilícito por parte da ré.

No entanto, o Tribunal manteve a responsabilização da ré por 

atos de improbidade na modalidade culposa prevista no art. 10 da 

LIA. Com suposto respaldo na doutrina, entendeu-se que o erro 

grosseiro de que trata o art. 28 da LINDB não afastaria a responsa-

bilização por atos de improbidade na modalidade culposa, prevista 

no art. 10 da LIA. De acordo com o Tribunal, o erro grosseiro se-

ria sinônimo de culpa grave, abrangendo a noção de imprudência, 

negligência e imperícia por parte do administrador. No caso, con-

cluiu-se que estaria configurada a culpa grave, na medida em que 

a ré foi alertada, em mais de uma oportunidade, quanto às irregu-

laridades da licitação, mas, ainda assim, optou por continuar com a 

contratação, o que evidenciaria negligência de sua parte.

O sexto acórdão, da Apelação Cível no 0084171-63.2015.4.02.5110, 

será analisado em conjunto com o julgamento da Apelação Cível 

no 0083881-18.2015.4.02.5120, pois além de julgados no mesmo dia, 

em ambos o TRF2 analisou ação de improbidade envolvendo a res-

ponsabilização com base no art. 11, inciso VI, da LIA, por suposta 

ausência de prestação de contas de valores recebidos pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em relação ao 

exercício de 2011.
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No acórdão, o TRF2 entendeu, com respaldo na jurisprudên-

cia do STJ, que o mero atraso na apresentação de contas, por si 

só, não configuraria o ato de improbidade administrativa previsto 

no art. 11, inciso VI, da LIA, sendo indispensável a comprovação do 

dolo por parte do agente. E como no caso a ré teria trazido aos au-

tos a respectiva prestação de contas, o TRF2 concluiu que “não há 

provas de que tenha deliberadamente optado por não prestá-las 

[SIC], nem que a demora em sua apresentação tivesse por finalida-

de praticar ato lesivo aos princípios da Administração”.

Mais uma vez, nos dois acórdãos, o TRF2 citou o art. 28 da LINDB 

como argumento de reforço ao entendimento de que a condenação 

por ato de improbidade demanda comprovação de dolo. Mas não 

houve exame aprofundado do referido dispositivo e seus efeitos.

O oitavo e último acórdão relevante foi prolatado na Apelação 

Cível no 0118072-49.2015.4.02.5004, em que o TRF2 analisou ação 

de improbidade por exercício concomitante de atividade junto à 

iniciativa privada e de cargo público. De acordo com a inicial, o fato 

configuraria violação aos princípios da administração (art. 11 da LIA).

Ao julgar as apelações, o TRF2 manteve a sentença que rejei-

tou liminarmente a ação, por entender que a responsabilização por 

atos de improbidade descritos no art. 11 da LIA demandam a com-

provação do dolo, o que não se verificou no caso, uma vez que o 

réu, por iniciativa própria, teria solicitado a desistência do regime 

de dedicação exclusiva. E mais, no período em que atuou conco-

mitantemente em instituição de ensino privada e em cargo público, 

cumpriu regularmente a sua carga horária, não apresentando faltas 

ou atrasos. Sem exame profundo, o Tribunal citou o art. 28 da LIN-

DB como argumento de reforço a esta interpretação da LIA.

Pela análise dos oito acórdãos do TRF2 acima descritos, é pos-

sível concluir que o dispositivo da LINDB mais citado em julgamento 

de casos de improbidade administrativa é o art. 28, basicamente 

como argumento de reforço ao entendimento do Tribunal de que a 

condenação por ato de improbidade (especialmente, mas não ape-

nas, os descritos no art. 11 da LIA) demanda comprovação de dolo 

por parte do agente.
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Vê-se que o art. 28 da LINDB não foi fundamento suficiente 

para o julgamento, mas reforçou a interpretação conferida pelos 

julgadores à própria LIA quanto ao sentido e alcance da “improbi-

dade”, à luz da presença de elemento subjetivo.

Por outro lado, houve casos em que, mesmo após a vigência do 

art. 28 da LINDB, o Tribunal continuou a se basear na jurisprudência 

do STJ para análise do elemento subjetivo em casos de improbida-

de, admitindo o chamado “dolo genérico”, que mitiga o conceito de 

dolo específico, mais restritivo. A LINDB não foi aplicada.

2.3. Tribunal Regional Federal da 3a Região (TRF3)

No TRF3, foram localizados dois acórdãos referentes ao jul-

gamento de recursos em ação de improbidade, entre 25.04.2018 

e 01.06.2021, e que mencionaram os dispositivos da nova LINDB.

O primeiro decorre do Agravo de Instrumento no 

5031687-21.2019.4.03.0000, interposto contra decisão que rece-

beu a petição inicial objetivando a responsabilização de ex-prefeito 

do Município de Nova Alvorada do Sul, MS. Os supostos atos de 

improbidade praticados envolveriam irregularidades na aquisição 

de merenda escolar. De acordo com a inicial, a compra excessiva 

de farinha evidenciaria desvio de recursos públicos, caracterizando 

improbidade. Em agravo, o ex-prefeito alegou que:

[...] os fundamentos utilizados para o recebimento da 

ação não se amparavam nos pressupostos instituí-

dos pela Lei no 13.655/2018, que promoveu alterações 

à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB)”, que determinam “a análise, pelo julgador, 

dos reais fatos e possíveis impactos que a sua deci-

são será capaz de produzir no mundo jurídico.

O TRF3 então decidiu pelo prosseguimento da ação, com 

fundamento na jurisprudência do STJ, no sentido de que para o 

recebimento da petição inicial da ação de improbidade basta a 

presença de “indícios razoáveis da prática de ato de improbidade 

administrativa e respectiva autoria, aplicando-se nessa fase proces-

sual o princípio in dubio pro societate”. Ainda de acordo com o TRF3, 



214
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

haveria provas suficientes nos autos para demonstrar o desvio de 

recursos, como depoimentos colhidos durante a fase investigatória.

Nada obstante provocado pelas razões do agravo, no acór-

dão o Tribunal não aplicou os dispositivos da Lei no 13.655/2018, 

limitando-se a transcrevê-los no relatório apenas ao mencionar os 

fundamentos expostos pelo agravante.

O segundo acórdão analisado decorreu do Agravo de Instru-

mento no 5015939-80.2018.4.03.0000, interposto contra decisão 

que recebeu a petição inicial em ação de improbidade adminis-

trativa, objetivando a condenação de agente público por suposta 

fraude em procedimento licitatório.

A inicial da ação imputou ao agravante a responsabilização pelo 

“encaminhamento das cotações superfaturadas ao departamento 

de licitações”, o que teria permitido a contratação de empresas por 

valores desproporcionais, em prejuízo ao erário e enriquecimento 

ilícito das empresas contratadas.

Como no caso anterior, o TRF3 manteve a decisão pelo proces-

samento da ação, com base na jurisprudência do STJ de que bastaria 

a presença de indícios razoáveis nesta fase processual (princípio 

do in dubio pro societate). O TRF3 ainda ressaltou a existência de 

indícios de culpa por parte da agravante – negligência na análise 

dos documentos e coleta de orçamentos.

Também neste caso, o TRF não se pronunciou quanto ao art. 

28 da LINDB, embora o referido dispositivo tenha sido invocado na 

defesa da agravante e mencionado no relatório apenas para indi-

car as razões do recurso.

Verifica-se que os dispositivos introduzidos na LINDB pela Lei no 

13.655/2018 não têm sido considerados na jurisprudência do TRF3 

quando do julgamento de casos de improbidade administrativa, 

mesmo quando expressamente suscitados pelos réus.

2.4. Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4)

No TRF4, foram localizados sete acórdãos referentes ao jul-

gamento de recursos em ação de improbidade administrativa, no 
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período de 25.04.2018 e 01.06.2021, e que mencionaram os dispo-

sitivos da LINDB incluídos pela no Lei 13.655/2018.

O primeiro será analisado em conjunto com o quarto, consi-

derando que aquele foi resultado do julgamento de embargos de 

declaração em face do acórdão que julgou a Apelação Cível no 

5033384-36.2018.4.04.7000 (quarto acórdão).

A apelação foi apresentada pela União Federal contra sentença 

que declarou a nulidade de acórdão do TCU que havia condenado o 

autor a devolver R$101.818,18, por supostas irregularidades na pres-

tação de contas do uso de recursos do Fundo Nacional de Saúde 

(FUNASA). A conclusão é de que teria havido violação ao Convênio 

no 407/1994, celebrado entre o Município de Cambé e a FUNASA.

Na via judicial, a sentença havia julgado procedente a ação para 

anular a decisão do TCU. Entendeu-se que, embora comprovada 

a irregularidade na movimentação dos recursos, a finalidade do 

Convênio restou cumprida. Em que pese, em um primeiro momen-

to, o então prefeito de Cambé ter utilizado os recursos para fazer 

frente a outras despesas do Município, posteriormente os recursos 

retornaram à conta específica do convênio, sendo efetivamente di-

recionados a cobrir despesas de saúde.

O acórdão de apelação manteve a sentença, referendando sua 

conclusão fundada no art. 28 da LINDB de que é relevante anali-

sar as dificuldades concretas impostas à administração pública no 

julgamento de casos de improbidade – no caso, a situação orça-

mentária e financeira deficitária:

As provas foram exaustivamente analisadas pelo Juí-

zo de primeiro grau, sendo verificado pela perícia 

realizada que o objeto do convênio foi efetivamen-

te cumprido.

Ainda que verificada a destinação para fim diver-

so dos recursos do convênio, a análise da conduta 

deve considerar a dificuldade enfrentada pelo ges-

tor na atuação político-administrativa, dificuldade 

esta decorrente da complexidade da estrutura 
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administrativa e da carência de recursos específi-

cos para suprir determinadas demandas.

Não havendo comprovação de apropriação ilícita do 

valor pelo demandado, se revela desproporcional a 

sua condenação à devolução dos valores. Em que 

pese que não tenham sido corretamente direcionados 

os valores, foram revertidos em prol do município, e 

devolvidos à conta específica do convênio, que teve 

seu objeto cumprido. (Grifos e destaques não cons-

tantes do original)

O segundo acórdão relevante do TRF4 sobre o tema trata da 

Apelação Cível no 5000881-88.2016.4.04.7013, em que se revisou 

sentença condenatória de ato de improbidade administrativa por 

suposta aplicação indevida de recursos do Fundo Nacional de De-

senvolvimento da Educação (FUNDEB). De acordo com a sentença, 

recursos da educação teriam sido “desviados” para custear despe-

sas estranhas a essa finalidade.

Na apelação, o réu sustentou a nulidade da sentença por “ino-

bservância do art. 22, §§ 1o e 2o, da LINDB, porquanto inobservadas 

as dificuldades enfrentadas pelo gestor público”.

O TRF4, ao analisar a aplicação do art. 22 da LINDB ao caso, 

entendeu que o dispositivo não autoriza a prática de ilegalidades 

justificadas, mas apenas demanda que as dificuldades e obstácu-

los do gestor público sejam levados em consideração ao se avaliar 

a reprovabilidade da conduta:

Não parece ser adequada a interpretação de que a 

LINBD, em seu art. 22, autorize a prática de ilegali-

dade quando justificadas.

Como bem salientado pelo MPF nesta instância recur-

sal, “De fato, a previsão de que sejam observadas as 

dificuldades e obstáculos do gestor e as exigências 

das políticas públicas a seu cargo, conforme preco-

niza o artigo 22, §§ 1o e 2o, da LINDB1 , não significa 

permissão legal para a aprovação de atos ímprobos 
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e divorciados dos ditames legais, tampouco para a 

consagração da impunidade, mas, sim, que, na inter-

pretação de normas sobre gestão pública, devem ser 

analisadas as peculiaridades do caso concreto, a fim 

de que seja aferida a medida razoável de reprovabi-

lidade da conduta.”

Portanto, não colhe a preliminar.

Nada obstante, o TRF4 decidiu por dar provimento à apela-

ção, reformando a sentença e julgando improcedente a ação de 

improbidade administrativa, por entender que: (i) não teria sido 

comprovado o dolo para condenação com base nos artigos 9o e 11 

da LIA, uma vez que não houve favorecimento pessoal por parte 

do agente; e (ii) não teria sido configurada a culpa grave exigida 

pelo art. 10 da LIA. Segundo ao acórdão, estar-se-ia diante de um 

“administrador inapto, despreparado para lidar com os meandros 

legais exigidos em face das verbas repassadas”, concluindo pela 

existência de culpa na atuação do administrador, mas não de cul-

pa grave, apta a configurar ato de improbidade.

Ou seja, o TRF4 acabou por aplicar ao caso o art. 22 da LIN-

DB para avaliar o grau de reprovabilidade da conduta do réu, mas 

para fins de constatação, ou não, do elemento subjetivo – a culpa 

grave). Tanto é que a Desembargadora Federal Vânia Hack de Al-

meida ressaltou dificuldades práticas do gestor em seu voto para 

referir à culpa grave.

O terceiro acórdão analisado foi proferido na Apelação/Re-

messa Necessária no 5087362-55.2014.4.04.7100. No caso, o TRF4 

analisou a prática de atos de improbidade previstos nos arts. 9o e 

10, inciso XI, da LIA, envolvendo suposta liberação irregular de va-

lores referentes a quotas do PIS e FGTS. Segundo a inicial, o réu 

teria se utilizado indevidamente de facilidades como funcionário da 

Caixa Econômica Federal (CEF).

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para con-

denar o réu apenas à reparação do dano, sob o fundamento de sua 

incapacidade reconhecida em sentença de interdição, haja vista 
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diagnóstico de transtorno de personalidade dissocial, doença psi-

quiátrica que compromete seus atos da vida civil.

O TRF4 manteve a sentença por entender que, constatada a 

incapacidade do réu, não há como imputar-lhe responsabilidade ob-

jetiva, sendo necessária a presença dos elementos de dolo ou erro 

grosseiro, em observância ao art. 28 da LINDB.

O quinto acórdão relevante para a pesquisa foi profe-

rido no julgamento da Apelação/Remessa Necessária no 

5004152-97.2014.4.04.7006, de 09.02.2021. O caso envolvia ir-

regularidades e desvios praticados por ex-prefeito, uma empresa 

construtora e seu sócio na aplicação de recursos repassados pela 

FUNASA para o Município de Marquinho, PR, para construção de 

84 (oitenta e quatro) módulos sanitários.

Ao julgar a apelação, o TRF4 manteve a sentença que condenou 

o ex-prefeito e a construtora, através de seu sócio, por prática de 

ato de improbidade previsto nos arts. 9o e 10 da LIA, pois compro-

vado o desvio dos recursos para benefício dos réus. De acordo com 

a sentença referendada no acórdão, as provas dos autos comprova-

riam a utilização dos recursos pelo prefeito como “moeda eleitoral”. 

Quanto à construtora, teria recebido recursos desacompanhados 

das respectivas medições e condições contratuais para tanto.

A sentença, adotada na fundamentação do voto da Desembarga-

dora Federal Vânia Hack de Almeida, analisou os novos dispositivos 

da LINDB, mas concluiu que não seriam aplicados ao caso, uma vez 

comprovado o dolo por parte dos réus:

Tenho, ademais, que a invocação dos artigos da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro acrescidos 

em 2018 não tem o condão de afastar o inconcusso 

dolo destes requeridos. Em primeiro lugar, a presente 

decisão, claramente, não se baseia em “valores jurídi-

cos abstratos” (artigo 20), senão no sólido conjunto 

probatório dos autos, bem como não deixa de consi-

derar as “consequências práticas da decisão” (artigo 

20) do gestor municipal, da empresa e de seu sócio-

proprietário [SIC], qual seja, o dano de mais de R$ 
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190.000,00 (cento e noventa mil reais) aos cofres 

públicos e o desdém para com o recurso federal re-

passado e os munícipes de Marquinho/PR. Inexistem, 

ainda, “obstáculos” e “dificuldades reais” (artigo 21) 

que justifiquem tamanho mal uso da verba pública, 

destinada a pagamento que não encontrou retribui-

ção minimamente adequada da parte do particular 

contratado.

O sexto acórdão do TRF4 foi prolatado no Agravo de Instru-

mento no 5037057-17.2020.4.04.0000, de 30.03.2021. O agravante 

recorria de decisão que havia recebido a petição inicial de ação ci-

vil pública, que lhe imputava ato de improbidade por emitir, como 

Procurador do Município, pareceres favoráveis ao prosseguimento e 

homologação de pregão, mesmo tendo conhecimento das irregula-

ridades do procedimento licitatório. Isso com o intuito de beneficiar 

a empresa contratada.

De acordo com a petição inicial, os pareceres favoráveis emi-

tidos “foram aptos a compartilhar o poder decisório em conjunto 

com o Prefeito, tendo em vista que não foram meramente opinati-

vos”, configurando conduta ímproba.

A relatora da apelação no TRF4, Desembargadora Vânia Hack de 

Almeida, sem mencionar qualquer dispositivo da LINDB (nem mes-

mo o art. 28), votou pelo improvimento do agravo de instrumento, 

por entender que havia indícios suficientes nos autos a justificar o 

processamento da ação de improbidade administrativa.

Porém, o Desembargador Federal Rogério Favreto abriu vista, 

por entender que não teria sido demonstrado “qualquer indício de 

erro grave ou dolo capaz de ensejar” a responsabilidade do agra-

vante ao emitir os pareceres jurídicos, os quais, sequer tinham efeito 

vinculante. Para tanto, baseou-se no art. 28 da LINDB, reportando-se 

a voto da Desembargadora Vivian Josete Pantaleão Caminha nos 

autos do Agravo de Instrumento no 5025406-56.2018.4.04.0000 

(que será analisado a seguir). Não obstante, o Desembargador Ro-

gério Favreto ficou vencido, tendo a maioria da 3a Turma do TRF4 

votado por negar provimento ao agravo.
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O sétimo acórdão (Agravo de Instrumento no 5025406-56.2018. 

4.04.0000) trata de ação de improbidade administrativa ajuiza-

da pelo Ministério Público contra Procurador do Município, por ter 

“chancelado parecer jurídico, exarado por Procuradora de carreira, 

que havia opinado pela inexigibilidade da licitação” na contratação 

direta de empresa para prestar serviços de teleagendamento de 

consultas eletivas pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

A decisão de 1a instância não conheceu da inicial de ação de 

improbidade em relação a Procurador do Município, por entender 

que faltava na inicial “a especificação de qualquer fato ou circuns-

tância do qual se possa extrair a existência do elemento subjetivo 

(dolo ou culpa) ou eventual locupletamento indevido por parte do 

Procurador”. A sentença citou o art. 28 da LINDB como argumen-

to de reforço.

O MP agravou da decisão, e o TRF4 negou provimento ao agra-

vo no ponto.

2.5. Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF5)

No TRF5 foram localizados 12 (doze) acórdãos referentes ao 

julgamento de recursos em ação de improbidade administrativa, no 

período de 25.04.2018 e 01.06.2021, e que mencionaram os dispo-

sitivos da LINDB incluídos pela Lei no 13.655/2018.

O primeiro será analisado em conjunto com o quarto, consi-

derando que aquele foi resultado do julgamento de embargos de 

declaração em face do acórdão que julgou a Apelação Cível no 

0800790-90.2017.4.05.8305, sendo este o quarto acórdão.

O caso julgado na apelação envolvia condenação de agente 

público nos termos do art. 10, XI, da LIA, ante a liberação de verba 

pública sem observância das normas pertinentes, ou por aplica-

ção irregular.

Ao manter a condenação em sentença, o TRF5 fez menção ge-

nérica à LINDB (isto é, não mencionou o dispositivo em questão) 

para concluir que, em reforço ao disposto no art. 10 da LIA, estaria 

presente o elemento subjetivo necessário à caracterização de ato de 
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improbidade: “Destarte, seja pela Lei 8.429/92, que, além do dolo, 

admite a culpa, seja pela a [SIC] LINDB, restou demonstrado o ele-

mento anímico doloso, a impor a responsabilização do então prefeito.”.

Segundo o acórdão, teria havido dolo, “vontade livre e cons-

ciente” do agente, em desviar os recursos, utilizando parte deles 

para outra finalidade, e o restante nem sequer teria tido compro-

vação de uso nos autos.

No acórdão em embargos de declaração, o TRF5 chegou a con-

siderar que o art. 28 da LINDB, ao estabelecer a responsabilidade 

do agente público apenas nas hipóteses de dolo ou erro grosseiro, 

teria revogado parcialmente o art. 10, XI da LIA. Porém, como o acór-

dão em apelação reputou caracterizada a ocorrência de dolo para 

a prática de ato de improbidade, o argumento relativo à aplicação 

do art. 28 da LINDB não foi suficiente para reverter a condenação, 

mantendo-se a sentença.

O segundo acórdão relevante foi prolatado no julgamento de 

apelação cível em face de sentença que condenou agente público 

pela prática de ato de improbidade com fundamento no art. 10, ca-

put, da LIA (Apelação Cível no 08108985320184058400). O agente, 

ex-Prefeito do Município de São Tomé, RN, teria “consciente e vo-

luntariamente” deixado de repassar à Caixa Econômica Federal o 

montante das prestações descontadas do salário de servidores mu-

nicipais para pagamento de empréstimo consignado, entre agosto 

de 2015 e janeiro de 2017.

O argumento da LINDB foi suscitado em apelação pelo agente 

público para indicar a impossibilidade de se responsabilizá-lo sem 

considerar as dificuldades práticas por ele enfrentadas – segundo 

o apelante, a grave crise financeira então enfrentada pelo Municí-

pio, impondo o uso daqueles valores para o pagamento integral de 

funcionários (inclusive em cumprimento à determinação do Minis-

tério Público Estadual).

Ao julgar o recurso de apelação, o TRF5 manteve a condenação 

do ex-Prefeito por considerar que, em relação às alterações promo-

vidas na LINDB pela Lei no 13.655/2018, “não impedem a punição 

do mau administrador que age com culpa grave, o que equivaleria 
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a uma verdadeira mitigação do princípio da indisponibilidade dos 

bens públicos, o que não pode prosperar”.

E acrescentou:

As novas disposições da LINDB apenas servem como 

mecanismo de proteção do agente público honesto 

contra eventuais exageros das instâncias de controle 

que, não raras vezes, classificam qualquer peque-

na omissão ou negligência como conduta ímproba.

Por enquadrar a conduta do agente no caso concreto como 

culpa grave, o TRF5 concluiu pela responsabilização do então pre-

feito, com base no art. 10 da LIA. Os dispositivos da LINDB incluídos 

pela Lei no 13.655/2018 foram considerados, porém, apenas generi-

camente, não sendo possível inferir quais deles foram efetivamente 

analisados. Em qualquer caso, não foram relevantes para alterar o 

julgamento no que respeita à ocorrência de ato de improbidade.

O terceiro acórdão relevante do TRF5 foi prolatado no jul-

gamento da Apelação Cível no 08000510420144058312. O caso 

envolvia a condenação de agentes públicos em 1o grau pela práti-

ca de ato de improbidade, com base nos arts. 10 (V, VIII e IX) e 11 

da LIA, por aplicação ilegal de recursos públicos federais destina-

dos à implantação dos sistemas Pirapama e Gurjaú no Município de 

Cabo de Santo Agostinho, PE. As ilegalidades teriam decorrido de 

licitação única para contratação de obras e serviços e de sobrepre-

ço em itens do contrato.

Ao julgar as apelações, o TRF5 afastou a ocorrência de ato de 

improbidade. Segundo o acórdão, decisão de Tribunal de Contas, 

ao analisar o caso, teria acolhido como razoáveis as justificativas 

apresentadas para a realização de licitação única; e indicado que o 

objeto era complexo, podendo haver problemas de gestão contra-

tual em caso de parcelamento do objeto contratado.

Ainda, segundo o acórdão, a instrução nos autos da ação de 

improbidade não teria trazido elementos adicionais que infirmas-

sem a conclusão dos Tribunais de Contas estadual e federal que 

analisaram as matérias objeto da ação.
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O acórdão não citou expressamente a LINDB, senão ao trans-

crever o entendimento dos Ministros do TCU sobre o caso:

[...] as condutas dos gestores, considerando o contex-

to da época (art. 24 [SIC] da LINDB), “são compatíveis 

como que se espera de pessoas de razoável diligên-

cia”. [...] o art. 20 da Lei de Introdução às normas do 

Direito Brasileiro dispõe que “não se decidirá com 

base em valores jurídicos abstratos sem que sejam 

consideradas as consequências práticas da decisão”.

Mas ao acatar o argumento do TCU, o acórdão do TRF5 chegou 

à idêntica conclusão acerca da inexistência de elemento subjetivo 

essencial para caracterização de ato de improbidade no caso, apli-

cando implicitamente os arts. 20 e 24 da LINDB, ao reconhecer que 

os agentes públicos:

[...] não tinham como perceber, em normal diligência, o sobre-

preço da tubulação. Esse entendimento, que não restou infirmado 

pelo conjunto probatório reunido nestes autos judiciais, afasta a 

conclusão pela existência de dolo ou culpa, elemento subjetivo es-

sencial para a materialização da conduta ímproba.

Por aplicação implícita, os arts. 20 e 24 da LINDB foram funda-

mento suficiente para afastar a ocorrência de ato de improbidade 

administrativa. O ponto relevante é que o art. 24 foi usado como 

fundamento porque, supostamente, implicaria considerar o con-

texto da época em que o gestor praticou o ato. Contudo, parece 

mais adequado extrair esta norma (a consideração do contexto do 

agente público) do art. 22 da LINDB do que do art. 24.

O quinto acórdão relevante foi prolatado no julgamento da 

Apelação Cível no 0800624.58.2017.4.05.8305. A sentença recor-

rida havia condenado ex-Prefeito do Município de Palmeirinha, PE, 

pela prática de ato de improbidade nos termos do art. 10, X, da LIA. 

O ato envolvia negligência na conservação de patrimônio público 

em dois mandatos (entre os anos de 2005 e 2012), especificamen-

te quanto a inércia em relação à paralisação injustificada de obra 

financiada com recursos federais, objeto de Convênio.



224
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

Segundo a sentença, a instrução nos autos teria comprovado o 

recebimento dos valores do Convênio pela Prefeitura em 23.08.2007, 

bem como a prorrogação sucessiva de prazo para execução da obra 

a que os valores se destinavam. Porém, ao final da vigência do Con-

vênio, parte significativa dos valores foi devolvida porque a obra 

estava abandonada desde 2008. O dano ao erário teria decorrido, 

então, da paralisação injustificada da obra pela Construtora, soma-

da à ausência de adoção de medida objetiva pelo agente público 

para assegurar a retomada da obra (omissão).

Ao julgar a apelação, o TRF5 manteve a sentença no que res-

peita à caraterização de ato de improbidade. E especificamente 

quanto à aplicação da LINDB, concluiu:

As alterações promovidas na Lei de Introdução às 

Normas do Direito Brasileiro pela Lei 13.655/2018 não 

impedem a punição do mau administrador que age 

com culpa grave, o que equivaleria a uma verdadei-

ra mitigação do princípio da indisponibilidade dos 

bens públicos, o que não pode prosperar. As novas 

disposições da LINDB apenas servem como meca-

nismo de proteção do agente público honesto contra 

eventuais exageros das instâncias de controle que, 

não raras vezes, classificam qualquer pequena omis-

são ou negligência como conduta ímproba.

As disposições da LIDNB foram consideradas pelo TRF5, mas 

apenas genericamente, não se podendo inferir quais dispositivos 

foram efetivamente considerados. Pelo uso da expressão “culpa gra-

ve”, pode-se cogitar da aplicação do art. 28 da LIDNB, que limita as 

hipóteses de responsabilização do agente a dolo ou erro grosseiro.

De todo modo, os dispositivos da LINDB não foram suficientes 

para que o TRF5 afastasse a responsabilização do agente por culpa 

grave, aplicando-se dispositivo da LIA no sentido de ser caracteri-

zado ato de improbidade também praticado com culpa.

O sexto acórdão relevante do TRF5 foi prolatado no jul-

gamento de embargos de declaração na Apelação Cível no 

0800046292016.40.58403. Ao julgar as apelações, o TRF5 manteve 
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a condenação de ex-Prefeito do Município de Pendências, RN (e de 

particulares que concorreram para a prática do ato) por improbi-

dade administrativa.

O ato consistiu na liberação de pagamento, via recursos federais 

decorrentes de Convênio, à Construtora que não teria executado a 

obra contratada. Assim, teria havido negligência do agente público 

e dolo do particular, aplicando-se o art. 10 da LIA, que abrange tan-

to as hipóteses de dolo como de culpa dos agentes: “Houve culpa 

do agente público, que liberou recursos, mesmo ciente das irregu-

laridades, e dolo da construtora e do seu sócio administrador, que, 

mesmo recebendo os valores, não entregaram o objeto.”.

Em embargos de declaração, foi alegada omissão do acórdão 

por não considerar o teor do art. 28 da LINDB (responsabilização do 

agente apenas em caso de dolo ou erro grosseiro). Porém, a hipó-

tese de omissão foi afastada pelo TRF5 ante a referência expressa 

do art. 10 da LIA aos casos de culpa:

Não cabe falar em omissão acerca do art. 28 da LIN-

DB, que prevê a responsabilização do gestor público 

nos casos de dolo ou erro grosseiro. Ora, a própria 

LIA, no caput do art. 10, prevê a responsabilização 

nos casos de dolo ou culpa.

É dizer, o acórdão do TRF5, provocado pelos embargos de 

declaração, considerou o teor do art. 28 da LINDB, que admite a 

responsabilização do agente apenas nas hipóteses de dolo ou erro 

grosseiro. Porém, entendeu que nas hipóteses de ato de improbi-

dade previstas no art. 10 da LIA, que expressamente menciona o 

elemento subjetivo culpa, é cabível a responsabilização, mesmo 

quando não se trate de dolo ou erro grosseiro, afastando a aplica-

ção da LINDB.

O sétimo acórdão foi prolatado no julgamento da Apelação 

Cível no 08000756920174058201, em que se reformou parcialmen-

te sentença condenatória em ação de improbidade para afastar a 

condenação à reparação de dano e à proibição de contratar com o 

Poder Público e receber incentivos fiscais ou creditícios.
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Mas ao afastar a aplicação dessas sanções, reformando a 

sentença, o TRF5 não fez referência à LINDB. Limitou-se a indi-

car que a sentença não teria comprovado a efetiva ocorrência do 

dano diante de conduta dolosa, e que o TCU, ao julgar irregulares 

tais contas, não teria determinado o ressarcimento, limitando-se 

a aplicar multa.

A referência à LINDB foi feita no acórdão do TRF5, no ponto 

em que manteve a sentença condenatória, ao concluir pela aplica-

ção de multa e a ausência de excesso na sua fixação:

Especialmente quanto à pena de multa, é de se apli-

car o disposto no art. 22, § 3o, da LINDB, de “natureza 

substantiva”, razão pela qual eventual valor quitado 

pelo apelante em virtude da multa que lhe foi infli-

gida pelo Tribunal de Contas da União, há que ser 

compensado da multa imposta pela sentença, quan-

do da exigibilidade desta.

Assim, o TRF5 considerou a norma da LINDB, que determina 

aos órgãos de controle que considerem as sanções já aplicadas aos 

agentes quando da dosimetria de sanções de mesma natureza e 

relativas ao mesmo fato.

O oitavo acórdão relevante (Apelação Cível no 

00003943320094058401) envolveu hipótese de improbidade 

administrativa por suposta frustração de licitação fracionada. No 

caso, gestores do Município de Riacho de Santana, RN, teriam rea-

lizado três processos na modalidade convite, cada um decorrente 

de um Convênio celebrado com a União no valor de R$150.000,00 

– quando a hipótese demandaria, segundo o autor da ação, toma-

da de preços única.

Quanto à suposta ilegalidade do ato, o TRF5 concluiu que não 

haveria obrigatoriedade na celebração de tomada de preço única:

Inexiste a obrigação da Administração, mesmo dian-

te de convênios diversos, cada um com seu próprio 

objeto, de reuni-los numa só licitação somente pelo 

fato das técnicas e padrões das edificações não se 
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diferenciarem, pois assim não impõe o art. 23, I, alíne-

as a a c, da Lei 8.666/92, não havendo que se cogitar 

de culpa em sentido estrito, ainda mais na modalida-

de grave por parte dos apelantes.

Neste sentido, o acórdão afastou a ocorrência de ato de im-

probidade ao concluir que a LIA, no art. 10, exigiria a ocorrência de 

culpa gravíssima ou dolo por parte do agente. Interpretação esta 

que, segundo o acórdão, foi ratificada pelo art. 28 da LINDB, ao li-

mitar as hipóteses de responsabilização aos casos de dolo ou erro 

grosseiro, afastando as que envolvem culpa leve ou levíssima:

Em se tratando de improbidade, pela força semân-

tica do vocábulo que denomina o instituto, de ação 

que implica, além de ilegalidade, laivo de postura de-

sonesta, segue-se que a culpa a que se refere o art. 

10, caput, da Lei 8.429/92, não se configura nas mo-

dalidades leve e levíssima, mas somente na grave, 

inteligência que se reforça com o art. 28 da LINDB, 

ao aludir ao erro grosseiro juntamente com o dolo.

Nota que a conclusão do TRF5 foi diametralmente oposta à 

do sexto acórdão acima (no 00003943320094058401), em que o 

mesmo Tribunal considerou que a LINDB, ao excluir a hipótese de 

responsabilização por culpa, não teria alterado a interpretação do 

art. 10 da LIA, mantendo-se a condenação por ato de improbida-

de em caso de culpa.

De todo modo, mesmo no caso ora em análise, o art. 28 da LIN-

DB não foi argumento suficiente para afastar a caracterização de 

improbidade por ato culposo, mas argumento de reforço. O argu-

mento decisivo foi a interpretação de que a culpa referida no art. 

10 da LIA é aquela gravíssima em vista da carga semântica do ter-

mo improbidade.

O nono acórdão (Apelação Cível no 08005326520174058310) 

analisou caso envolvendo aplicação indevida de recursos públicos 

federais decorrentes de Convênio, cuja destinação era a execução 

de programas de melhoria de infraestrutura escolar.
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A sentença havia julgado parcialmente procedente a ação de 

improbidade e condenado os réus ao ressarcimento do dano, sus-

pensão dos direitos políticos e perda da função pública, pois os 

recursos do convênio foram confessadamente destinados a outras 

contas do Município. A justificativa para tanto teria sido a grave 

crise financeira e a tentativa de evitar cortes no fornecimento de 

produtos essenciais à manutenção da máquina pública, bem como 

não atrasar o salário dos servidores municipais.

Ao julgar os recursos de apelação, o acórdão do TRF5 con-

siderou configurado ato de improbidade e dano ao erário, nos 

termos do art. 10, XI, da LIA (liberação de verba pública sem a es-

trita observância das normas pertinentes ou de forma irregular). 

Mas afastou a condenação dos agentes ao dever de ressarcir da-

nos, porque não teriam sido eles os reais favorecidos do “desvio”, 

mas o próprio Município: “Diante dessa peculiaridade, a devolu-

ção dos recursos aplicados com desvio de finalidade deveria ser 

atribuída exclusivamente ao município, ante do beneficiamento 

do ente federativo.”.

A LINDB não foi aplicada para afastar a condenação dos agen-

tes, mas referida genericamente como argumento de reforço à 

interpretação do art. 10 da LIA, segundo o qual ato doloso carac-

teriza improbidade administrativa: “Assim, seja pela Lei 8.429/92, 

que além do dolo admite a culpa, seja pela LINDB, restou demons-

trado o elemento anímico DOLOSO, a impor a responsabilização 

da então prefeita.”.

Da expressão utilizada, conclui-se que o acórdão fez referência 

ao art. 28 da LINDB (que trata do elemento subjetivo para respon-

sabilização do agente). Ainda assim, não foi argumento necessário 

para o julgamento, que decorreu antes do próprio teor do art. 10 

da LIA e da referência à responsabilização de agente em caso de 

ato doloso.

O décimo acórdão (Apelação Cível no 00000040220144058300) 

apreciou caso envolvendo supostas irregularidades em dispensas 

de licitação para fornecimento de refeições a servidores públicos 

e pacientes das unidades de saúde municipais.



229
O impacto da nova LINDB no julgamento de ações de improbidade administrativa 

pelos Tribunais Regionais Federais: a Lei no 14.230/2021 era mesmo necessária?

Segundo o acórdão, cada dispensa teria sido justificada nos au-

tos em face de questões de fato relevantes, que tornavam necessária 

prova oral que não fora produzida em 1o grau. A sentença conde-

natória também teria deixado de considerar fundamentos fáticos e 

jurídicos plausíveis de defesa, relevantes para a demonstração da 

inexistência de ato ímprobo, violando o art. 489, § 1o, III e IV do CPC.

Nestes termos, o acórdão anulou a sentença acolhendo as pre-

liminares suscitadas, e o fez com base no art. 22, caput, da LINDB:

A acolhida de tais preliminares, as quais decorrem da 

não observância ao devido processo legal, tem sua 

justificativa reforçada diante do disposto no art. 22, 

caput, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a 

prescrever: Na interpretação de normas sobre ges-

tão pública, serão considerados os obstáculos e as 

dificuldades reais do gestor e as exigências das polí-

ticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos 

dos administrados.

Considerou o TRF5, em caráter exclusivo para os fins desta 

pesquisa, que é devida a aplicação da LINDB para reforçar a nuli-

dade de decisões judiciais que deixem de considerar questões de 

fato postas nos autos. O que se revela coerente, afinal, é mediante 

a análise dos fatos que o julgador pode avaliar efetivamente as di-

ficuldades reais do gestor e decidir, ou não, pelo cabimento da sua 

responsabilização. A LINDB foi, portanto, o fundamento central da 

tese que afastou a caracterização do ato de improbidade.

No décimo primeiro acórdão analisado (Apelação Cível no 

08001856420144058204), a ação de improbidade baseou-se em 

duas supostas irregularidades na aplicação de recursos públicos fe-

derais transferidos ao Município de Arararuna, PB.

A primeira envolvia pagamentos efetuados por materiais que 

não teriam sido entregues (seringas). Porém, como o suposto dano 

ao erário teria sido extraído de inspeção realizada pela CGU ape-

nas no almoxarifado central da secretaria de saúde do município, o 

TRF5 concluiu que a carga sancionatória da ação civil de improbi-

dade impediria a condenação baseada em dedução lógica quanto à 
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“real constatação do dano”. Segundo o acórdão, tal só seria possí-

vel se verificados os estoques de toda a secretaria de saúde. Neste 

ponto, a LINDB não foi referida pelo Tribunal.

A segunda imputação de improbidade se referia à autorização 

de despesas com aquisições de receituários azuis. Aqui concluiu o 

TRF5 que não haveria nos autos prova do elemento subjetivo do 

agente, impossibilitando a configuração de ato de improbidade:

É necessário pelo menos culpa grave, o que é re-

forçado agora pela Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (art. 28, caput). A só assinatura não 

justifica a condenação, é preciso que a prova evidencie 

mais. No caso concreto, além de a mera assinatura 

não se mostrar suficiente para a responsabilização, 

as provas atestam que em momento anterior à in-

vestigação dos fatos a empresa que emitiu as notas 

fiscais procedeu com a retificação perante a Fazen-

da Pública, informando que houve um equívoco, uma 

vez que a aquisição dizia respeito a outro tipo de re-

ceituário, o que sinaliza para a boa-fé nas condutas 

investigadas.

Mais uma vez, o dispositivo da LINDB não foi fundamento 

suficiente para afastar a ocorrência de ato de improbidade, mas 

argumento de reforço na interpretação do art. 10 da LIA, no sentido 

de ser necessário dolo ou culpa grave para caracterizar improbidade.

Por fim, o décimo segundo acórdão do TRF5 relevante para 

esta pesquisa (Apelação Cível no 08002903420154058001) en-

volveu uso indevido de recursos do FUNDEB, que não teriam sido 

destinados à finalidade (pasta da educação). Estaria caracterizado, 

pois, ato ímprobo previsto no art. 10, inciso XI da LIA.

Reiterando o indicado no Acórdão no 11 acima, também neste 

caso o TRF5 considerou que a forte carga de eficácia “sancionadora” 

ou “marcadamente restritiva de direitos” da ação de improbidade 

impede a aplicação de sanção baseada em deduções lógicas, de-

mandando comprovação de elemento subjetivo:
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É preciso demonstração clara, ônus do qual o órgão 

ministerial não se desincumbiu. Demais disso, penso 

que só o fato de se autorizar despesa, sem elemen-

to subjetivo, não gera improbidade. É necessário que 

haja pelo menos culpa grave, o que é reforçado agora 

pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasi-

leiro (art. 28, caput).

Nestes termos, mais uma vez o TRF5 concluiu ser necessária 

a prova de elemento subjetivo do agente para caracterização do 

ato de improbidade. Elemento subjetivo este que, segundo art. 10 

da LIA, reforçado pelo art. 28 da LINDB, deve ser de dolo ou, pelo 

menos, culpa grave. Mais uma vez, a LINDB não foi fundamento su-

ficiente para afastar a caracterização de improbidade em vista da 

ausência de dolo, mas fundamento de reforço para admitir conde-

nações por improbidade por culpa apenas quando “grave”.

Conclusão

O resultado da pesquisa permite concluir que há divergência 

na interpretação e aplicação dos dispositivos da LINDB, em casos 

de improbidade, no âmbito dos cinco Tribunais cuja jurisprudência 

foi analisada. O TRF3, por exemplo, claramente não tem aplicados 

dispositivos da Lei no 13.655/2018 ao julgar casos de improbidade 

administrativa, mesmo quando expressamente provocado nas ra-

zões recursais.

Por outro lado, é possível concluir, a partir do resultado da 

análise dos 32 (tirnta e dois) acórdãos relevantes à pesquisa, que 

o dispositivo da Lei no 13.655/2018 mais citado (isoladamente ou 

em conjunto com outros) no julgamento de ações de improbida-

de é o art. 28, com 16 (dezesseis) citações; seguido do art. 22, com 

sete citações.

Interessante notar, porém, que o fato de o art. 28 ser citado na 

jurisprudência dos diversos Tribunais Regionais não significa que 

isso se dê no mesmo sentido e alcance em todos os acórdãos. Pelo 

contrário – há divergência entre os achados. Em alguns casos, in-

clusive no mesmo Tribunal (no caso do TRF5), o art. 28 da LINDB 
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foi referido para afastar a caracterização de ato de improbidade 

em caso de culpa (de qualquer espécie). Já em outros, foi referido 

apenas para afastar sua aplicação, entendendo-se que a previsão 

expressa à “culpa” nos dispositivos da LIA permite a responsabiliza-

ção do agente mesmo em caso de culpa, sendo irrelevante a norma 

trazida pelo art. 28 da LINDB.

Por fim, o resultado da pesquisa permite concluir que em 68% 

dos casos, nos quais foi citado o art. 28 da LINDB (22 acórdãos ao 

todo), ele serviu apenas como argumento de reforço ao entendi-

mento de que, para condenação por atos de improbidade, exige-se 

a presença do elemento subjetivo dolo. Nestes, portanto, a previ-

são do art. 28 da LINDB (de que a responsabilização de agentes 

só deve se dar em caso de dolo ou erro grosseiro) não foi o fun-

damento principal para julgamento do caso. E nos outros 31,25% 

dos acórdãos analisados que mencionaram este dispositivo (dez 

ao todo), a aplicação do art. 28 da LINDB teve o condão de alterar 

a compreensão do elemento subjetivo necessário à caracterização 

de improbidade administrativa.

Vê-se, portanto, que mesmo diante das normas gerais em ma-

téria de controle trazidas pela Lei no 13.665/2018, sua aplicação 

não teve o condão de alterar a interpretação feita pelos Tribunais 

Regionais Federais acerca do sentido e alcance da Lei de Impro-

bidade administrativa – salvo raras exceções. Daí porque, mesmo 

havendo semelhança entre as normas estabelecidas em artigos da 

nova LINDB e aquelas recentemente inseridas na LIA, para fins de 

segurança jurídica na sua aplicação a reforma implementada pela 

Lei no 14.230/2021 era medida necessária. Sobretudo no que res-

peita à definição do elemento subjetivo necessário para configurar 

improbidade, ao pragmatismo a orientar o exercício do controle 

da Administração Pública e a vedação ao bis in idem em caso de 

sancionamento de agentes em matéria de improbidade (especial-

mente considerando-se a Lei Anticorrupção).
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Controle indireto do ato administrativo – análise  
da deferência do Tribunal de Justiça do Estado do  
Rio de Janeiro à decisão da ANEEL sobre contratos 
com demanda contratada durante a pandemia

Juliana Patricio da Paixão329 

Marcello Lobo330

Resumo

No contexto de pandemia e diante da necessidade de anteci-

par tutela em disputas contratuais, tem-se por hipótese que o Poder 

Judiciário aplique a teoria da deferência e considere decisão toma-

da pela agência reguladora setorial ANEEL. Este trabalho analisa 

decisões em disputas contratuais relativas à manutenção do paga-

mento por demanda contratada (e não pela efetivamente medida) 

a partir de pesquisa empírica quantitativa e qualitativa envolven-

do decisões da segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro em que, indiretamente, é exercido controle judicial sobre o 

ato administrativo praticado pela ANEEL.

Palavras-chave: Regulatório; Deferência; Controle Judicial; Anteci-

pação de Tutela; Ato Administrativo.

Introdução

A partir de março de 2020, a pandemia do coronavírus e as 

consequentes medidas governamentais, que determinaram o fe-

chamento de alguns estabelecimentos empresariais, na tentativa de 

diminuir a circulação de pessoas e o ritmo de contágio da doença, 

afetaram profundamente as relações comerciais e levantaram ques-

tionamentos sobre o cumprimento de contratos, inclusive no âmbito 

de setores regulados. Assim, as agências reguladoras tiveram que 

329 Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Direito da Regulação da Fundação Getulio 
Vargas, Rio de Janeiro. Mestre em Direito Constitucional pela Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) e Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 
(PUC-Rio). Advogada. E-mail: juliana.paixao@fgv.edu.br.

330 Mestrando no Programa de Pós-graduação em Direito da Regulação da Fundação Getúlio 
Vargas, Rio de Janeiro, com MBA em Energy Business pela Fundação Getulio Vargas, Rio de 
Janeiro e Graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Advogado. E-
-mail: marcello.lobo@fgv.edu.br.
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avaliar a regulamentação existente para oferecer uma solução acer-

ca da prática de atos em razão da calamidade pública. 

Nesse contexto, foi publicado no Diário Oficial da União em 

20 de maio de 2020 o Despacho no 1.406 da Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL,331 em que, tendo em vista a deliberação 

da Diretoria e o que consta no Processo no 48500.001841/2020-

81, nega provimento ao pedido de alteração do faturamento de 

demanda de consumidores do Grupo A332 durante a pandemia do 

coronavírus – COVID-19; e recomenda que as distribuidoras promo-

vam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos 

valores referentes ao faturamento de demanda contratada que su-

perem a demanda medida.

O voto-vista do Diretor-Geral da ANEEL reflete bem o desa-

fio do regulador durante a urgência sanitária: indica que é preciso 

tomar decisões para sanar problemas, mas dosar bem as ações, 

para que as soluções para o curto prazo (conjunturais) não afetem 

o longo prazo (estruturais), nem ocasionem distorções e alocação 

ineficiente de custo no futuro.333

Mais especificamente, a Agência se preocupou com o ajuiza-

mento de diversas ações por consumidores do Grupo A contra 

concessionárias de distribuição, e o tratamento assimétrico que 

poderia ser dado a determinados consumidores em detrimento da 

sustentabilidade econômica e financeira de todo o Setor Elétrico.334

331 Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20201406.pdf. Acesso em: 20 jun. 2021.

332 A Resolução Normativa no 414, emitida pela ANEEL em 9 de setembro de 2010, define Grupo A 
de forma técnica, como grupamento composto de unidades consumidoras com fornecimento 
em tensão igual ou superior a 2,3 kV, ou atendidas a partir de sistema subterrâneo de distribuição 
em tensão secundária, caracterizado pela tarifa binômia e subdividido em determinados subgru-
pos especificados na Resolução. Em linguagem simplificada, pode-se dizer que geralmente se 
enquadram neste grupo as grandes indústrias e estabelecimentos comerciais de grande porte. 
Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2010414.pdf. Acesso em: 20 jun. 2021

333 Disponível em: http://www2.aneel.gov.br/cedoc/adsp20201406_3.pdf. Acesso em: 20 jun. 
2021.

334 Nas palavras do Diretor-Geral da ANEEL no voto-vista, “no âmbito judicial, verifica-se o 
ajuizamento de diversas ações por consumidores do grupo A contra concessionárias de dis-
tribuição, tendo por objeto o pagamento pela demanda efetivamente medida, sendo a ANEEL 
incluída no polo passivo em algumas dessas ações, que tramitam nos Estados da Bahia, Mato 
Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Piauí e São Paulo. Esses pleitos judiciais, caso acolhidos, pro-
vocarão tratamento assimétrico – e quiçá privilegiado – a determinados consumidores, e em 
detrimento da sustentabilidade econômica e financeira de todo o Setor Elétrico, pondo em 
risco a continuidade dos serviços públicos de distribuição, na medida em que o Setor Elétri-
co é igualmente afetado pela pandemia. Tratando-se a pandemia de fenômeno que acomete 

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/dsp20201406.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/adsp20201406_3.pdf
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O objetivo do presente estudo é verificar, por meio de pesquisa 

empírica quantitativa e qualitativa, em que medida a segunda ins-

tância do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ 

aplicou a teoria da deferência ao ato praticado pela ANEEL ao se 

deparar com demandas de consumidores do Grupo A contra con-

cessionárias de distribuição, tendo por objeto o pagamento pela 

demanda efetivamente medida, ao invés da demanda contratada, 

conforme estabelecido em contrato.

Ao decidir esse tipo de demanda entre consumidores e 

concessionárias de serviço público cujo objeto já fora analisa-

do e decidido pela ANEEL, conforme o mencionado Despacho 

no 1.406, seria possível afirmar que o Poder Judiciário foi cha-

mado, ainda que de forma indireta, a exercer efetivo controle 

sobre o ato administrativo praticado pela agência reguladora, 

e, mais, sem que a própria agência figure no processo judicial. 

Isto porque a decisão do Poder Judiciário no caso concreto, 

após a decisão da ANEEL, teria como consequência imediata a 

ineficácia ou inaplicabilidade, na relação contratual sob exame, 

do ato praticado pela ANEEL.

Ainda que não se trate de ação com o objetivo de anular ato 

administrativo, ao decidir esse tipo de demandas entre consumido-

res e concessionárias de serviço público de distribuição,335 o TJRJ 

poderá respeitar e reconhecer o ato administrativo praticado an-

teriormente pela agência, considerá-lo em sua decisão, ainda que 

em sentido contrário, ou simplesmente ignorá-lo. Trata-se, portan-

to, de um controle indireto do ato administrativo, em que poderá 

ou não ser aplicada a teoria da deferência pelo TJRJ.

a todos os setores da economia, não se deve cogitar privilegiar o prejuízo de uma parte em 
detrimento da outra.”.

335 Vide Guerra, “quando um julgador decide modificar uma escolha administrativa de caráter ge-
ral, seja ela vinculada ou discricionária, com o fim de apreciar determinado direito, individual 
ou coletivo, os efeitos dessas escolhas, em regra, afetam apenas os cidadãos envolvidos, ou 
seus impactos quase sempre são abrandados e diluídos na coletividade. Por outro lado, nas 
escolhas regulatórias reflexivas, a atuação do regulador, em determinado aspecto do sistema 
social, tende a produzir impacto em outro sistema regulado ou não. Por essa razão, quando o 
Poder Judiciário altera uma escolha regulatória, que envolve, fundamentalmente, a eleição dos 
meios técnicos necessários para o alcance dos fins e interesses setoriais, com menor impacto 
para a sociedade e de modo mais eficiente, poderá, por uma decisão voltada a apenas um dos 
aspectos em questão, danificar a harmonia – clausura autorreferencial – de um sistema com-
plexo.” (GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma Nova Teoria sobre 
as Escolhas Administrativas. 6 ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2021. p.298-299).
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A hipótese dessa pesquisa é de que houve deferência pelo TJRJ 

ao mencionado Despacho da ANEEL ao analisar os casos concretos. 

Resta saber em qual medida. Além de buscar verificar essa hipóte-

se, há também o objetivo de avaliar (i) qual foi a justificação para a 

aplicação, ou não, da deferência (i.1) se considerou expressamente a 

decisão tomada pela ANEEL ou apenas as complexidades do setor 

elétrico, inclusive a interdependência de contratos e eventual risco 

sistêmico, e (i.2) se houve alguma indicação de fontes legislativas, 

jurisprudenciais ou doutrinárias para justificar, ou não, a deferên-

cia; ou (ii) se decidiu apenas com base na relação bilateral entre as 

partes, à luz das disposições contratuais, ou em princípios genéri-

cos como a preservação da empresa,336 como se tal contrato fosse 

independente de quaisquer outros e as consequências da decisão 

judicial limitadas às partes.

O tema da pesquisa em si (deferência) não é inédito,337 mas sua 

análise com base na abordagem proposta (disputas contratuais em 

meio à pandemia) justifica-se em razão do contexto de incerteza e 

amplitude dos efeitos da pandemia e das medidas governamentais 

restringindo o funcionamento de empresas, o que torna o papel do 

regulador ainda mais desafiador com expectativa de maior deferên-

cia do controlador. Conforme mencionado no voto-vista, muitas das 

certezas de hoje serão repensadas, tanto do ponto de vista indivi-

dual, como na organização das sociedades. Se, no futuro, é certo 

que a pandemia será objeto de reflexões multidisciplinares, no pre-

sente ela exige respostas tempestivas e cirurgicamente eficientes.

Além desta introdução, este trabalho será desenvolvido em qua-

tro tópicos. No segundo tópico, apresentam-se alguns comentários a 

336 Para uma discussão sobre o uso de princípios em decisões judiciais, bem como os chamados 
ônus da competência e ônus do regulador, vide: SUNDFELD, Carlos Ari. Princípio é preguiça? 
(Capítulo 3), Direito Administrativo para céticos, 2. ed., São Paulo, Malheiros, 2012.

337 ESKRIDGE JUNIOR, William N.; BAER, Lauren E. The continuum of deference: Supreme 
Court treatment of agency statutory interpretations from Chevron to Hamdan. Geo. Jl=J, 
v. 96, p. 1083. 2007. Disponível em: https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=4780&context=fss_papers. Acesso em: 20 jun. 2021.

 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. 

 JORDÃO, Eduardo; CABRAL JÚNIOR, Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: 
um estudo empírico sobre o controle do TJ-RJ à AGENERSA. Revista de Estudos Institucionais, 
v. 4, n. 2, 2018, p. 537-571. Disponível em: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307. 

 PALMA, Juliana Banacorsi de; COLOMBO, Daniel Gama; WANG, Daniel. Controle judicial dos 
atos regulatórios: uma análise da jurisprudência. In: SCHAPIRO, Mario Gomes (Org.). Direito 
econômico regulatório. São Paulo: Saraiva, 2010, v. 2, p. 268-328.

https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4780&context=fss_papers
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=4780&context=fss_papers
https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307
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respeito do papel das agências reguladoras e da teoria da deferência. 

O terceiro tópico tem o propósito de descrever a metodologia de pes-

quisa empregada. Os resultados da pesquisa em relação à hipótese e 

às perguntas indicadas acima serão apresentados no quarto tópico. 

Por fim, alguns comentários finais serão oferecidos no tópico cinco.

I.  Agências reguladoras e teoria da deferência

À luz da Lei de Agências Reguladoras (Lei no 13.848/2019), a 

autonomia reforçada338 das agências reguladoras brasileiras em au-

tarquias em regime especial pode ser justificada pela despolitização, 

compreendida pela redução das influências político-partidárias,339 

de modo a garantir maior expertise técnica e segurança jurídica 

ao setor regulado.340 Assim, o papel institucional das agências re-

guladoras está relacionado ao elevado grau de complexidade e 

interdependência das relações entre os agentes do setor regulado 

e ao consequente risco sistêmico. 

A regulação da economia é um fenômeno multifacetá-

rio e complexo (é um complexo de funções), dotado 

de grande heterogeneidade, não apenas ao longo da 

história, mas também dentro dos Estados singularmen-

te considerados, que empregam distintas estratégias 

regulatórias em função das necessidades concreta-

mente verificadas na sociedade e na economia.341

Há, portanto, três poderes inerentes à regulação: aquele de 

editar a regra, o de assegurar a sua aplicação342 e o de reprimir as 

338 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 271.

339 “Reside, fundamentalmente, a razão da escolha pelo modelo de agências reguladoras: entidades 
com grau reforçado de autonomia, investidas de funções técnicas e, sobretudo, imunizadas 
das ingerências político-partidárias.” (BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do direito adminis-
trativo. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2014, p. 266-267.)

340 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: administração Pública 
de resultados e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 185. 

341 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 25.

342 “Também ocorre que a função judicial ser desempenhada tanto por estruturas do Poder Exe-
cutivo como por estruturas pertencentes ao Poder Judiciário.” (JORDÃO, Eduardo. Controle 
judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da 
intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, p. 622).
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infrações.343 Tudo isto é totalmente corrente e natural na aplica-

ção prática e concreta do princípio da separação dos Poderes.344 

A presente pesquisa se concentra em analisar a edição da regra e 

o respeito pela sua aplicação.

A distribuição de energia elétrica, serviço público essencial, 

sujeita-se ao pressuposto de prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido na Lei de 

Concessões,345 devendo satisfazer as condições de regularidade, 

continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cor-

tesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Esses conceitos amplos foram ponderados e detalhados pela 

ANEEL em seus normativos, de acordo com o seu papel institucio-

nal estabelecido pela lei de sua criação e nas leis que regulam o 

setor elétrico.

Assim, as leis atributivas de poder normativo à entidade regu-

ladora independente possuem baixa densidade normativa, a fim de 

– ao estabelecer finalidades e parâmetros genéricos – propiciar, em 

maior ou menor escala, o desenvolvimento de normas setoriais ap-

tas a, com autonomia e agilidade, regular a complexa e dinâmica 

realidade social subjacente.346 A lei comete à agência reguladora a 

cura de uma série de interesses, públicos e privados, assim como 

a persecução de uma série de finalidades, como a diminuição da 

assimetria informacional. Além da baixa densidade semântica com 

que a lei coloca estes interesses e finalidades, em muitas situações 

concretas eles entram em contradição.347

Nesse sentido, foi emitida a Resolução no 414 de 9 de setembro 

de 2010, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de 

Energia Elétrica, e define a demanda contratada como a 

343 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 27.

344 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 622.

345 Lei no 8.987 de 13 de fevereiro de 1995.

346 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 439.

347 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo 
econômico. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013. p. 466-467.
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demanda de potência ativa a ser obrigatória e conti-

nuamente disponibilizada pela distribuidora, no ponto 

de entrega, conforme valor e período de vigência fi-

xados em contrato, e que deve ser integralmente 

paga, seja ou não utilizada durante o período de fa-

turamento, expressa em quilowatts (kW).

Em razão da pandemia e dos seus efeitos na economia, afetando 

diversos agentes e desorganizando as cadeias de logística, a agência 

reguladora foi provocada a validar ou rever suas ponderações an-

teriores e avaliar a possibilidade de flexibilizar essa regra, para que 

consumidores do Grupo A fossem liberados do pagamento pela de-

manda contratada, passando a efetuar pagamentos com base na 

demanda efetivamente utilizada ou medida. Por fim, foi contra a der-

rogação da regra, não obstante a situação vivenciada pelos usuários, 

em razão dos efeitos colaterais que poderiam ser causados ao arranjo 

do setor elétrico como um todo. Portanto, cristalizou a responsabili-

dade dos usuários pela demanda contratada, bem como recomendou 

que as distribuidoras promovessem livre negociação sobre o diferi-

mento e o parcelamento dos valores referentes ao faturamento dessa 

demanda contratada que superem a demanda medida. Isto signifi-

ca que os valores permaneceram devidos, podendo haver, por livre 

negociação, seu diferimento e parcelamento.

No entanto, essa determinação da ANEEL não foi suficiente 

para evitar a judicialização entre consumidores e distribuidoras, ca-

bendo ao Judiciário a análise de cada caso concreto e, em última 

medida, o exercício do controle judicial (indireto, como indicado 

acima) do ato praticado pela Agência, podendo ou não confirmar 

seu posicionamento. 

Independentemente do resultado – pois seria possível ser defe-

rente e não confirmar o entendimento da Agência348 –, é importante 

348 Jordão e Cabral analisam a deferência em função de três parâmetros distintos: “(i) a deferên-
cia pelo discurso, com a verificação da eventual existência, nas decisões analisadas, de um 
discurso de deferência em favor da agência reguladora; (ii) a deferência pelo resultado, com 
a verificação do resultado final do processo, mantendo ou revisando a decisão da agência; e 
(iii) a deferência pela amplitude de controle, com a verificação da extensão do controle ope-
rado pelo tribunal, se limitado aos aspectos formais da decisão administrativa controlada ou 
exercido também sobre os seus aspectos substantivos.” (JORDÃO, Eduardo; CABRAL Jr., Re-
nato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: um estudo empírico sobre o controle 
do TJ-RJ à AGENERSA. Revista de Estudos Institucionais, v. 4, n. 2, 2018. Disponível em: ht-
tps://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307. Acesso em: 4 jul. 2021).
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avaliar se o posicionamento do Judiciário considera, em alguma me-

dida, deferência (em outra palavra, respeito) ao papel institucional 

da ANEEL para avaliar esse pleito de forma técnica e sistêmica, re-

conhecendo que a invasão judicial ao mérito administrativo pode 

comprometer a unidade e coerência da política regulatória349, in-

clusive na análise de disputa contratual de setor regulado.

A deferência judicial pode ser conceituada da seguinte manei-

ra: é a “adoção pelos tribunais de uma postura autorrestritiva no 

controle que operam as decisões administrativas.”350 Nesse sentido, 

segue Gary Lawson e Guy Seidman: “the giving by a legal actor of 

some measure of consideration or weight to the decision of another 

actor in exercising the deferring actor’s function”.351 Postula-se o 

princípio da deferência, ao estabelecer que decisões 

proferidas por autoridades detentoras de competência 

específica – sobretudo de ordem técnica – precisam 

ser respeitadas pelos demais órgãos e entidades es-

tatais (em especial o Poder Judiciário, o Ministério 

Público e as Cortes de Contas).352

O foco “é a dissuasão. No momento em que um tribunal supe-

rior afirma e consagra uma orientação deferencial, ele envia para 

todos os potenciais litigantes uma clara mensagem de que reluta-

rá em reverter decisões administrativas”.353

Como a matéria regulatória é tecnicamente com-

plexa, a deferência judicial às decisões das agências 

reguladoras transmitiria a ideia de respeito judicial a 

uma instituição comparativamente mais bem adapta-

da para enfrentá-la (tanto em função da natureza da 

349 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. AgRg – RE 1.083.955. Rel. Min. Luiz Fux. PRIMEIRA TUR-
MA, j. em 28.05.2019, DJe 06.06.2019.

350 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 50.

351 Tradução livre: a concessão por um ator legal de alguma medida de consideração ou peso 
para a decisão de outro ator no exercício da função de ator adiado (LAWSON, Gary; SEID-
MAN, Guy I. Deference: the legal concept and the legal practice. New York: OUP, 2020, p. 106).

352 MOREIRA, Egon Bockmann. Crescimento econômico, discricionariedade e o princípio da 
deferência. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/egon-bockmann-
-moreira/crescimento-economico-discricionariedade-e-o-principio-da-deferencia. Acesso 
em: 4 jul. 2021.

353 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 590.
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sua atuação diuturna, como em função do seu maior 

aparelhamento institucional).354

Assim, 

há deferência judicial quando os tribunais se limitam 

a avaliar [...] a razoabilidade da decisão realiza-

da pela autoridade administrativa diante de uma 

questão substancial. Nessa hipótese, os tribunais 

evitam oferecer sua própria solução para a questão 

controvertida.355,356 

Dessa maneira, “gera desincentivos à propositura de novas 

ações e incentivos à conciliação.”357 Portanto, as demandas que 

retiraram o magistrado da inércia provocam “decisões [...] que ul-

trapassam esses incentivos.”358

Por um lado, o pensamento jurídico clássico considerava que 

o sistema jurídico era fechado, coerente e baseado em instituições 

jurídicas neutras e imparciais. Por outro lado, o realismo jurídico pas-

sou a sustentar a interpenetração do Direito, Moral e Política.359 O 

debate sobre deferência enfatiza prioritariamente a questão “quem 

deve decidir?”360

Assim, as agências reguladoras possuiriam a maior expertise ins-

titucional para oferecer a solução mais adequada ao setor regulado. 

354 JORDÃO, Eduardo; CABRAL Jr., Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: um 
estudo empírico sobre o controle do TJ-RJ à AGENERSA. Revista de Estudos Institucionais, 
v. 4, n.2, 2018. Disponível em: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307. Acesso 
em: 4 jul. 2021.

355 Diante do risco de insegurança jurídica, o comportamento deferente garante a coerência entre 
as políticas públicas aplicadas e a revisão delas pelo Judiciário (JORDÃO, Eduardo. Controle 
judicial de uma administração pública complexa: a experiência estrangeira na adaptação da 
intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, p. 50).

356 No caso específico, a situação de pandemia permitiria, em tese, ampla margem de aplicação 
do direito pelos tribunais, sendo possível justificar decisões contrárias ao posicionamento 
da agência reguladora, a ANEEL, com base em caso fortuito e força maior, assim como na 
imprevisão dos fatos verificados, como pleiteado pelos agentes insatisfeitos com a solução 
regulatória. A falta de deferência ao posicionamento da agência, todavia, poderia resultar em 
risco sistêmico, uma vez que a produção, transmissão, comercialização e distribuição de energia 
elétrica envolve diversos agentes do setor elétrico em complexa relação de interdependência. 

357 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 590.

358 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 590.

359 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, p. 633.

360 LEAL, Fernando. Consequenciachismo, principialismo e deferência: limpando o terreno. JOTA, 
2018. Disponível em: https://www.jota.info/stf/supra/consequenciachismo-principialismo-e-defe-
rencia-limpando-o-terreno-01102018. Acesso em: 4 jul. 2021.
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Por meio da regulação permite-se o exercício da capa-

cidade técnica dessas entidades descentralizadas para 

dispor com maior densidade a função legislativa ou re-

gulamentar, ambas de viés político, [...] para equilibrar, 

de maneira cíclica, prospectiva, sistemas complexos.361 

Simply put, courts defer to other institutions when 

they believe that those institutions know more than 

the courts do about some set of issues, such that it 

makes sense to allow the views of the knowledgeable 

authority to substitute for the courts’ own judgment.362

No mesmo sentido, pondera Luís Roberto Barroso sobre a com-

plexidade e riscos sistêmicos bem compreendidos por entidades 

com autonomia reforçada e técnica, representando importante po-

sicionamento de parcela da jurisprudência brasileira:

Capacidade institucional envolve a determinação de 

qual Poder está mais habilitado a produzir a melhor 

decisão em determinada matéria. Temas envolvendo 

aspectos técnicos ou científicos de grande comple-

xidade podem não ter no juiz de direito o árbitro 

mais qualificado, por falta de informação ou de co-

nhecimento específico. Também o risco de efeitos 

sistêmicos imprevisíveis e indesejáveis podem re-

comendar uma posição de cautela e de deferência 

por parte do Judiciário. O juiz, por vocação e treina-

mento, normalmente estará preparado para realizar 

a justiça do caso concreto, a microjustiça, sem con-

dições, muitas vezes, de avaliar o impacto de suas 

decisões sobre um segmento econômico ou sobre a 

prestação de um serviço público.363 

361 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as es-
colhas administrativas. 6. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 458.

362 Tradução livre: Simplificando, os tribunais diferem para outras instituições quando acreditam 
que essas instituições sabem mais do que os tribunais sobre algum conjunto de questões, de 
modo que faz sentido permitir que os pontos de vista da autoridade experiente substituam 
o julgamento dos próprios tribunais (HORWITZ, Paul. Three faces of deference. Notre Dame 
Law Review, v. 83, 2008, p. 1085. Disponível em: https://heinonline.org/HOL/P?h= hein.jour-
nals/tndl83&i=1071. Acesso em: 4 jul. 2021).

363 BARROSO, Luís Roberto. Constituição, democracia e supremacia judicial: direito e política no 
Brasil contemporâneo. In: ASENSI, Felipe Dutra; PAULA, Daniel Giotti de. Tratado de direito 
constitucional: constituição no século XXI. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. v. 2, p. 765.
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Portanto, a 

justificativa do controle judicial deferente às decisões 

das agências reguladoras reside, de um lado, na ina-

dequação subjetiva e objetiva dos tribunais para a 

regulação; de outro, no prejuízo que a sua interven-

ção pode causar à política regulatória das agências.364 

Ainda assim, é frequente o questionamento que vislumbra “sa-

ber até que ponto o controle judicial é uma engrenagem relevante 

do processo regulatório”.365 Dessa maneira, Stone-Sweet e Jud Ma-

thews complementam:

“[j]udges could develop and maintain strong defe-

rence doctrines, assuring that ‘judicial’ authority to 

supervise ‘political’ authority — when it comes to ba-

lancing situations — would be exercised only at the 

margins, rather than systematically.”366

À luz do realismo jurídico, 

a intensidade do controle a ser aplicado a uma de-

cisão administrativa concreta envolve uma série de 

considerações subjetivas e até mesmo políticas, tanto 

dos tribunais em si como dos demais atores envolvi-

dos nesta decisão, cuja conversão em dados objetivos 

se revela uma tarefa tormentosa.367

364 JORDÃO, Eduardo; CABRAL JÚNIOR, Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: 
um estudo empírico sobre o controle do TJ-RJ à AGENERSA. Revista de Estudos Institucio-
nais, v. 4, n. 2, 2018. Disponível em: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307. 
Acesso em: 4 jul. 2021.

365 JORDÃO, Eduardo; CABRAL JÚNIOR, Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: 
um estudo empírico sobre o controle do TJ-RJ à AGENERSA. Revista de Estudos Institucio-
nais, v. 4, n. 2, 2018. Disponível em: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307. 
Acesso em: 4 jul. 2021.

366 Tradução livre: “[J]udges poderiam desenvolver e manter fortes doutrinas de deferência, ga-
rantindo que a autoridade ‘judicial’ para supervisionar a autoridade ‘política’ – quando se trata 
de equilibrar as situações – seria exercida apenas nas margens, ao invés de sistematicamente”. 
(STONE-SWEET, Alec; MATHEWS, Jud. Proportionality balancing and global constitutiona-
lism. Faculty and Affiliate Scholarship Series, Paper 14, 2008, p. 64. Disponível em: <http://
digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/14/>. Acesso em: 6 jul. 2021.)

367 JORDÃO, Eduardo; CABRAL JÚNIOR, Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: 
um estudo empírico sobre o controle do TJ-RJ à AGENERSA. Revista de Estudos Institucio-
nais, v. 4, n. 2, 2018. Disponível em: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307. 
Acesso em: 4 jul. 2021.
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Assim, “o modelo não deferente de correção aplica-se tão so-

mente a hipóteses em que a decisão administrativa controlada seja 

particularmente sensível do ponto de vista jurídico”368

Na presente pesquisa empírica, constata-se a existência do 

controle indireto, justamente por se aplicar um ato normativo de 

agência reguladora em demandas individuais em que ela não faz 

parte, mas exerce profunda influência no setor regulado. 

II. Metodologia de pesquisa

Para fins deste estudo, a análise foi limitada às decisões do 

TJRJ, segunda instância, identificadas a partir de pesquisas na pá-

gina de consulta de jurisprudência do TJRJ, utilizando os seguintes 

conjuntos de palavras-chave, para o período de março de 2020 a 

maio de 2021: (i) ANEEL E “demanda contratada”; (ii) “demanda 

contratada” E pandemia; (iii) despacho E ANEEL E 1406; (iv) des-

pacho E 1.406 E ANEEL; (v) “demanda mínima” E pandemia; e (vi) 

“consumo efetivo” e pandemia.

Os seguintes resultados foram obtidos, respectivamente: (i) dez; 

(ii) 24, sendo seis repetidos com os obtidos na primeira pesquisa; 

(iii) dois, ambos repetidos com resultados anteriores; (iv) zero; (v) 

11, sendo três repetidos; e (vi) 17, sendo nove repetidos com pes-

quisas anteriores. Foram tratadas como uma única decisão aquelas 

relacionadas ao mesmo litígio entre as partes (tal como embargos 

de declaração ou agravo interno relacionados a um mesmo agravo 

de instrumento), em razão da sua complementaridade e pela coe-

rência verificada entre essas.

A partir da análise dessas 44 decisões, foram descartadas oito: 

seja por não dizerem respeito ao setor elétrico (três); ou por trata-

rem de controvérsias não relacionadas aos contratos de demanda 

contratada ou serem anteriores à pandemia (cinco). 

As 36 decisões selecionadas são compostas por quatro ape-

lações cíveis, e 32 agravos de instrumento, em que se discute a 

368 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 616.
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concessão ou não de tutela de urgência para sustar a obrigação 

de pagamento da demanda contratada, integral ou parcialmente.

O estudo foi limitado à justiça estadual do Rio de Janeiro, não 

abrangendo litígios na Justiça Federal, com competência para 

julgar ações envolvendo a ANEEL, agência reguladora federal, 

uma vez que o objetivo foi avaliar o referido controle indireto 

e a aplicação da deferência pelo TJRJ nessas disputas com as 

concessionárias, nas quais a Agência nem mesmo figura como 

parte processual. 

III. Observações a partir da análise das decisões

Pode-se dizer que a hipótese apresentada anteriormente, de 

que houve deferência pelo TJRJ ao mencionado Despacho da ANE-

EL ao analisar alguns casos concretos, foi verificada. Todavia, isso 

não se deu de forma majoritária, nem tampouco de forma consis-

tente entre as diversas Câmaras Cíveis responsáveis pelas decisões. 

Conforme demonstrado no gráfico a seguir, do universo de 36 

decisões examinadas, apenas foi possível identificar algum deba-

te sobre regulação setorial em 14 decisões. E, entre essas, em nove 

decisões constatamos deferência à decisão da ANEEL, conforme 

critérios discutidos a seguir.
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Destaca-se, tanto no número total de casos avaliados, como 

nas decisões que demonstraram deferência à ANEEL,369 a 20a Câ-

mara Cível, na qual uma das primeiras decisões localizadas foi de 

julgamento realizado em 23 de julho de 2020.370 

E qual foi a justificação para a aplicação, ou não, da deferência?

Não foram localizadas nas decisões examinadas quaisquer dis-

cussões teóricas sobre a deferência.371,372 

Identificou-se em apenas um caso373 citação à jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a interferência do Poder 

Judiciário em regras de elevada especificidade técnica do setor elé-

trico por meio de liminar configura grave lesão à ordem pública.374 

O que houve de mais relevante, todavia, foi o reconhecimento 

da competência regulatória da ANEEL, assim como da complexi-

dade do setor elétrico e da interdependência entre contratos das 

distribuidoras com seus usuários e outros do setor elétrico. Trans-

creve-se abaixo trecho do voto da Desembargadora Relatora no 

julgamento de 23 de julho de 2020, em razão da sua relevância para 

o embasamento de outras decisões no mesmo sentido:375

A Agência Reguladora - ANEEL, a quem foi delegada 

pela União a competência regulatória sobre energia 

elétrica, já se posicionou sobre o tema da demanda 

contratada, através do Processo Administrativo no 

48500.001841/2020-81, no qual restou consignada a 

impossibilidade de se impor a revisão dos contratos 

369 Pode-se auferir se houve deferência pelo TJRJ ao despacho da ANEEL ao analisar se o resultado 
prático da jurisprudência analisada segue as diretrizes do ato administrativo da ANEEL.

370 Agravo de Instrumento no 0034543-29.2020.8.19.0000.

371 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 622.

372 Entendemos não ser preciso haver uso desse termo ou discussão sobre a teoria para que 
uma decisão possa ser identificada como deferente. O reconhecimento da capacidade insti-
tucional e técnica da ANEEL para decidir a questão, oferecendo solução que seja razoável e 
resultado de ponderações no âmbito regulatório, foi considerado demonstração de deferên-
cia pelo judiciário.

373 Agravo de Instrumento no 0031265-20.2020.8.19.0000.

374 Agravo de Instrumento no 0025473-32.2014.4.01.0000/DF.

375 Agravo de Instrumento no 0055183-53.2020.8.19.0000, Agravo de Instrumento no 0054582-
47.2020.8.19.0000, Agravo de Instrumento no 0067224-52.2020.8.19.0000.
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de demanda contratada celebrados pelos consumi-

dores do Grupo A – hipótese em que se enquadram 

os agravados. [...]

A agravante compõe uma complexa estrutura de ge-

ração, transmissão e distribuição de energia elétrica, 

de forma que o desequilíbrio econômico-financeiro 

da Concessionária tem efetivo potencial de impac-

tar substancialmente todo o Sistema.

Deve, portanto, ser garantida a sustentabilidade do 

sistema elétrico de forma a manter o funcionamen-

to adequado de toda a cadeia do setor.

Nesse contexto, deve prevalecer o princípio da força 

obrigatória dos contratos em detrimento da revisão 

contratual pelo Judiciário, em razão de seu do cará-

ter excepcional.

Considerando que a decisão agravada induz ao risco 

concreto de colapso do sistema de distribuição de 

energia, é impositiva a manutenção das regras vigen-

tes em relação ao faturamento, nos termos em que 

previsto na regulamentação e nos contratos celebra-

dos pelas distribuidoras com seus usuários.

Nesse mesmo sentido, houve reconhecimento ao fato de que 

a distribuidora compõe um dos elos de uma complexa estrutura 

de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica que, de 

forma interdependente, integra o Sistema Elétrico Brasileiro.376 E 

mais, já na decisão monocrática de 26 de maio de 2020 no mesmo 

Agravo de Instrumento foi mencionado expressamente o Despa-

cho no 1406 da ANEEL, e também que não se mostra razoável que 

o Judiciário possa intervir em contratos que integram um intrinca-

do sistema de atividades interdependentes que contam com custos 

fixos de impossível avaliação por normas do Código Civil ou do Có-

digo de Defesa do Consumidor.

376 Agravo de Instrumento no 0031265-20.2020.8.19.0000. 
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Por outro lado, ocorreram situações em que o TJRJ, inobstante 

terem sido proferidos votos divergentes ou vencidos,377 demonstrou 

conhecimento do posicionamento da ANEEL, e não aplicou a defe-

rência sem qualquer análise ou crítica específica ao ato praticado 

pela agência, deixando de aplicá-lo sem enfrentá-lo diretamente. 

Nesses casos, motivou sua decisão na cláusula de força maior, na 

teoria da imprevisão ou na onerosidade excessiva, demonstrando 

uma “insensibilidade ao raciocínio regulatório que, muitas vezes, 

leva o Poder Judiciário a um formalismo jurídico”.378 Verificou-se 

uma análise meramente contratual,379 e não regulatória, da contro-

vérsia, como se verifica abaixo:380 

Saliente-se que a questão da demanda contratada e 

sua flexibilização é tema complexo, onde eventuais 

alterações na forma de cobrança têm potencial de 

impactar a receita das distribuidoras de energia que 

compõem complexa cadeia de geração, transmissão 

e distribuição de energia elétrica.

Não se ignora que a Agência Reguladora do se-

tor de energia, ANEEL, já se posicionou sobre 

o tema da demanda contratada no Processo no 

48500.001841/2020-81, que não reconheceu a pos-

sibilidade de se impor a revisão dos contratos de 

demanda contratada celebrados pelos consumidores 

377 Agravo de Instrumento no 0039247-85.2020.8.19.0000, Agravo de Instrumento no 
0046233-55.2020.8.19.0000 e Agravo de Instrumento no 0059634-24.2020.8.19.0000.

378 JORDÃO, Eduardo; CABRAL Jr., Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: um 
estudo empírico sobre o controle do TJ-RJ à AGENERSA. Revista de Estudos Institucionais, 
v. 4, n. 2, 2018. Disponível em: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307. Aces-
so em: 4 jul. 2021.

379 Sérgio Guerra aborda os limites da prestação jurisdicional, em comparação à análise regu-
latória, como se pode extrair do seguinte trecho: “O controle judicial é balizado pelo direito, 
de modo que essa perspectiva limita o acesso do magistrado a todos os aspectos e impac-
tos prospectivos da escolha regulatória que se fundamenta, para além do direito, em critérios 
metajurídicos. A confrontação de razões do regulador com as razões dos Tribunais não se 
desenvolve em um plano de igualdade; isto é, não é simétrica. Ao regulador compete eleger, 
dentro do amplo espaço que em cada caso lhe permitem a lei e o direito, as razões – jurídicas, 
econômicas, sociais, técnicas, ambientais –, em curto, médio e longo prazo, que servem de 
suporte a suas decisões. Essas razões não podem ser utilizadas pelos Tribunais para justificar 
as suas, como dito, apenas de direito sobre determinados conflitos entre partes conflitantes.” 
(GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as es-
colhas administrativas. 6. ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2021. p. 299-300).

380 Agravo de Instrumento no 0039247-85.2020.8.19.0000.
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do Grupo A, situação da agravada, recomendando 

que seja promovida a livre negociação entre as partes.

O contrato firmado entre as partes, anterior à situa-

ção de pandemia atual, já possui cláusula contratual 

expressa que rege a hipótese de Caso Fortuito e For-

ça Maior, inclusive definindo o que considera caso 

fortuito ou forma maior [...]

A inafastabilidade do controle jurisdicional381 também foi fun-

damento para a não deferência à decisão da ANEEL, ao se afirmar 

que atos regulatórios administrativos – no caso, o Despacho da 

ANEEL – também não constituem óbice para a apreciação do Po-

der Judiciário.382,383 Em sua concepção mais ampla:

Modalidade em que o Poder Judiciário atua como 

se fora a própria administração pública, detendo to-

dos os poderes que ela mesma detinha no momento 

da decisão. Daí o poder de reformá-la, substituí-la e, 

mesmo, refazer avaliações de mérito. Esta situação 

é uma consequência do chamado “efeito devoluti-

vo”, que é garantido constitucionalmente e importa 

a transferência ao juiz ordinário de toda a matéria 

controversa.384

Com base nas decisões identificadas e analisadas, verifica-se 

que o entendimento do TJRJ pela deferência à ANEEL no caso es-

pecífico que foi objeto de estudo – Despacho da ANEEL quanto 

ao tratamento das obrigações por demanda contratada duran-

te a pandemia – se mostrou (i) minoritário; (ii) concentrado em 

poucas Câmaras Cíveis; (iii) baseado no reconhecimento sobre 

381 Para uma breve crítica ao chamado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, 
vide: JORDÃO, Eduardo. A leitura e as “leituras” do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. 
JOTA. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-leitura-
-e-as-leituras-do-art-5o-xxxv-da-constituicao-federal-05112019. Acesso em: 27 jun. 2021. 

382 Agravo de Instrumento no 0040343-38.2020.8.19.0000.

383 “Não só o controle judicial da administração pública não é vetado pela teoria da separação 
de Poderes, como ele é, mesmo, incentivado na sua formulação mais conhecida.” (JORDÃO, 
Eduardo. Controle judicial de uma Administração Pública complexa: a experiência estrangei-
ra na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 623).

384 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 630.

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-leitura-e-as-leituras-do-art-5o-xxxv-da-constituicao-federal-05112019
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/publicistas/a-leitura-e-as-leituras-do-art-5o-xxxv-da-constituicao-federal-05112019
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a complexidade do setor, com interdependência de contratos e 

risco sistêmico. Não houve, por outro lado, discussão relevante a 

respeito da teoria da deferência nem indicação de fonte legal, ju-

risprudencial ou doutrinária, o que não seria requisito essencial 

para a caracterização da deferência na medida em que as deci-

sões se baseiem no papel institucional da agência para solucionar 

esse tipo de questão setorial. 385 

Por diferentes ângulos de análise, a atribuição de uma orientação 

judicial menos deferente à formação multidisciplinar dos membros 

da jurisdição administrativa é no mínimo duvidosa.386

Em tese, seria de se esperar um maior índice de decisões judi-

ciais favoráveis à Administração Pública em decisões liminares (ante 

a já mencionada presunção de legitimidade dos atos administrativos). 

Afinal, decisões proferidas em sede de cognição exauriente podem 

conduzir a uma maior margem de controle, tendo que vista que, neste 

momento processual, as partes já puderam contraditar as teses jurí-

dicas e defendê-las por meios de provas, quando assim permitido.387

É possível que essa ausência de discussão tenha se dado em 

razão da natureza das decisões em antecipação de tutela. Mas não 

seria justamente esse tipo de caso urgente, ainda mais no contexto 

de pandemia, que exigiria uma discussão mais direta sobre a apli-

cação da teoria da deferência?388

385 Isto significa que foi observado o comportamento deferente, mas essa postura em si não foi 
debatida em um dos capítulos da decisão.

386 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma administração pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, p. 629.

387 JORDÃO, Eduardo; CABRAL JÚNIOR, Renato Toledo. A teoria da deferência e a prática judicial: 
um estudo empírico sobre o controle do TJ-RJ à AGENERSA. Revista de Estudos Institucio-
nais, v. 4, n. 2, 2018. Disponível em: https://estudosinstitucionais.com/REI/article/view/307. 
Acesso em: 4 jul. 2021.

388 Nesse sentido, Guerra, “se de um lado, é sustentável uma maior participação do Poder Judi-
ciário na sindicância das escolhas administrativas para evitar-se o arbítrio do administrador, 
de outro também é necessária uma comedida e moderada atuação das funções jurisdicio-
nais na revisão dessas escolhas, notadamente em sede de congnição liminar. É grande, em 
sede de escolha regulatória – que, como proposto, não deve mais ser adotada discricionaria-
mente, e, sim, reflexivamente – o risco de o magistrado usurpar a competência (técnica) do 
regulador para levar em conta a mediação de interesses e a apreciação dos custos e bene-
fícios da decisão com origem na autorreferência cíclica do subsistema regulado.” (GUERRA, 
Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas ad-
ministrativas. 6 ed. rev. e atual. Belo Horizonte: Fórum, 2021. p. 297-298).
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Conclusão

A atuação do TJRJ durante a pandemia quanto aos pedi-

dos de revisão contratual a respeito da obrigação de pagamento 

pela demanda contratada permitiu uma análise de deferência em 

relação à decisão da ANEEL sobre o assunto, permitindo obser-

var de que forma o controle indireto do ato administrativo pode  

ocorrer.

Com base na análise quantitativa e qualitativa realizada, po-

de-se concluir que algumas Câmaras Cíveis do TJRJ reconhecem 

a competência da ANEEL e sua qualificação para avaliar os efeitos 

em cascata que eventuais revisões contratuais possam ocasionar. 

Dessa forma, sendo provocadas a decidir a disputa contratual, exer-

ceram um controle indireto do ato administrativo e decidiram pela 

sua confirmação e aplicação ao caso concreto.

Por outro lado, além de demonstrar divergência na aplicação 

da deferência, os resultados obtidos também indicam uma falta de 

uniformidade de jurisprudência entre as diversas Câmaras Cíveis, 

com prejuízo para a segurança jurídica e para a própria eficiência 

da prestação jurisdicional. 

Como se não bastasse a complexidade envolvida no setor elé-

trico, que envolve uma intricada teia de contratos, muitos dos quais 

padronizados e não sujeitos a uma real negociação entre as partes 

contratantes, a situação excepcional que estamos vivenciando é 

dinâmica e se altera de tempos em tempos, especialmente quanto 

ao ramo de atividade de cada usuário do serviço público de distri-

buição de energia elétrica. Estabelecimentos são autorizados ou 

não a funcionar, total ou parcialmente, conforme as ondas de con-

taminação e a disponibilidade de leitos de unidade de tratamento  

intensivo. 

Não é razoável imaginar que ações judiciais que já duram mais 

de 1 (um) ano, e certamente se prolongarão ainda mais, sejam ca-

pazes de trazer soluções adequadas e dinâmicas a essas questões. 

A agência reguladora, por outro lado, parece possuir maior capaci-

dade técnica e agilidade para tratar desses assuntos de forma mais 

uniforme, previsível e dinâmica. 
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É neste sentido de expertise institucional que a cir-

cunstância da complexidade técnica das decisões 

administrativas tem relevância nas jurisprudências. [...] 

Assim, o que importa não é a experiência concreta e 

específica de cada um dos membros de uma autorida-

de administrativa, mas a capacitação institucional.389 

Retornamos à decisão monocrática de 26.05.2020 mencionada 

acima390 e à afirmação de que não se mostra razoável que o Judiciá-

rio possa intervir em contratos que integram um intrincado sistema 

de atividades interdependentes que contam com custos fixos de 

impossível avaliação por normas do Código Civil ou do Código de 

Defesa do Consumidor. 

Na premissa de que disputas contratuais continuarão a ser 

levadas ao Judiciário não obstante a clareza da regulamentação 

setorial ou, até mesmo, eventual decisão expressa da Agência regu-

ladora, cabe uma pergunta. Seria o caso de se pensar em Câmaras 

especializadas setoriais, para evitar a disparidade que apresenta-

mos acima quanto às decisões tomadas por diferentes Câmaras  

Cíveis?

Essa e outras propostas merecem ser analisadas oportunamen-

te com o objetivo de garantir maior segurança jurídica aos setores 

regulados, em que a complexidade e a interdependência das rela-

ções entre os agentes demandam uma postura mais deferente do 

Judiciário ou, ao menos, uma crítica mais robusta aos atos pratica-

dos pelas agências setoriais.

Considerando que a pandemia, lamentavelmente, persiste, este 

estudo não precisa se encerrar por aqui. É possível que seja replica-

do em outros estados da federação, onde disputas similares tenham 

sido levadas ao Poder Judiciário, e também que seja complementa-

do futuramente com um alargamento da base de dados no próprio 

estado do Rio de Janeiro, que cresce a cada dia.

389 JORDÃO, Eduardo. Controle judicial de uma Administração Pública complexa: a experiência 
estrangeira na adaptação da intensidade do controle. São Paulo: Malheiros, 2016. p. 627.

390 Agravo de Instrumento no 0031265-20.2020.8.19.0000.
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A partir dessas análises, pode-se estudar futuramente o que po-

deria ser feito para possibilitar um controle judicial mais adequado 

aos atos praticados pela ANEEL e por outras agências reguladoras, 

especialmente quando esse controle pode ocorrer de forma indire-

ta, conforme demonstramos acima, sem envolvimento da agência 

no processo. 
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Regulação, serviço público e tarifas:  

o caso do serviço postal

Leonardo de Andrade Costa391

Resumo

O presente ensaio acadêmico tem por escopo apresentar os 

diferentes modelos de regulação dos preços postais e dimensio-

nar o impacto dos aumentos das tarifas dos serviços prestados 

pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Além de 

comparar a regulação por meio do preço-teto (price cap) e custo 

do serviço (cost of service), a análise quantitativa do que ocor-

reu nos últimos 20 anos, no que alude aos reajustes e revisões das 

tarifas dos serviços prestados em regime de exclusividade no Bra-

sil, comparado com a inflação do período, auxilia a realização do 

necessário diagnóstico dos efeitos do controle estatal sobre as 

atividades dos correios nas últimas décadas, e ajuda na constru-

ção de propostas alternativas para melhorias no setor. Trata-se de 

pesquisa exploratória não exaustiva, que inclui a revisão bibliográ-

fica, o estudo de casos e documentos, que combina os métodos 

qualitativo e quantitativo, na medida em que se pretende realizar 

análise de preços e tarifas do setor postal.

Palavras-chave: Setor Postal; Regulação De Preços; Preço Teto; 

Custo do Serviço.

391 Doutorando em Direito da Regulação na FGV Direito Rio. Professor da graduação da FGV 
Direito Rio. Auditor Fiscal do Estado do Rio de Janeiro com atuação na área de consultoria 
tributária da Secretaria de Estado de Fazenda. E-mail: leonardo.costa@fgv.br.
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Introdução

O Estado brasileiro pode atuar392 de forma direta393 ou indireta 

na economia, apesar da livre iniciativa ser fundamento da Repú-

blica e princípio da ordem econômica.394 Independentemente do 

instrumento utilizado pelo poder público, seja atuando diretamen-

te, como agente monopolista395 ou prestador de serviços públicos, 

ou intervindo indiretamente, como promotor de políticas públicas, 

ou regulador da economia, ordenando ou fomentando as ações pri-

vadas, a busca do interesse público é o traço comum, e requisito 

de validade de toda ação estatal.

Nesse cenário de entrelaçamentos entre o público e o privado, 

o estudo do sistema de preços396 impõe-se como tema essencial 

392 Eros Roberto Grau salienta que o “Estado não pratica intervenção quando presta serviço públi-
co ou regula a prestação de serviço público. Atua, no caso, em área de sua própria titularidade, 
na esfera pública. Por isso mesmo dir-se-á que o vocábulo intervenção é, no contexto, mais 
correto do que a expressão atuação estatal: intervenção expressa atuação estatal em área 
de titularidade do setor privado; atuação estatal, simplesmente, expressa significado mais 
amplo. Pois é certo que essa expressão quando não qualificada, conota inclusive atuação na 
esfera do público”. (GRAU, Roberto Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. 
São Paulo: Malheiros, 2003. p. 82). Em sentido distinto, José Vicente de Mendonça advoga 
no sentido da “utilização intercambiável das expressões”. In: MENDONÇA, José Vicente San-
tos. Uma teoria do fomento público: critérios em prol de um fomento público democrático, 
eficiente e não-paternalista. Revista de Direito da Procuradoria Geral do Estado do Rio de 
Janeiro, v. 65, 2010. p. 115.

393 A atuação direta do Estado como agente econômico pode ser realizada de forma exclusiva 
ou não. Quando não há previsão de impossibilidade de transferência da execução da ativi-
dade, o Estado pode delegar a empresas estatais ou privadas a execução da atividade por 
meio de contratos de concessão ou permissão. Nesse sentido, merecem destaque os arts. 21, 
XI e XII, 175, 176 e 177 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88).

394 Vide arts. 1o, IV, e 170 da CRFB/88.

395 O sentido e alcance da expressão monopólio sob o ponto de vista jurídico não coincide com 
conteúdo do termo no campo da economia. A questão será indicada abaixo quando for 
mencionada a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) na Ação de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF) 46, por meio da qual a Corte fixou o entendimento no senti-
do de que o termo monopólio se aplica à atividade econômica em sentido estrito, ao passo 
que o privilégio pertence à seara dos serviços públicos, dentro das quais se enquadram as 
atividades prestadas em regime de exclusividade pela Empresa Brasileira de Correios e Telé-
grafos (ECT). Assim, o setor postal situa-se sob a perspectiva jurídica no âmbito dos serviços 
públicos.

396 A expressão sistema de preços está sendo utilizada aqui em seu sentido lato, isto é, in-
cluindo os preços privados e os preços públicos, os quais decorrem da exploração do 
patrimônio estatal, não se confundindo, portanto, com os tributos, que são exigíveis inde-
pendentemente da manifestação de vontade do sujeito passivo. Os preços privados, como 
regra geral, resultam das interações entre a demanda e a oferta nos mercados submeti-
dos à livre concorrência. É muito tênue a linha que separa o conceito de preço público do 
conceito de taxa de serviço, na medida em que ambos têm um caráter contraprestacio-
nal, de remuneração ao Estado pela prestação de serviços públicos. A controvérsia acerca 
do tema e bem assim das distintas visões quanto às possíveis diferenças entre os pre-
ços públicos e as tarifas serão abordadas no início da terceira parte deste trabalho. Para 
exame do controle estatal sobre os preços privados, vide: COSTA, Leonardo de Andrade. 
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para economistas e juristas, pois reflete o processo de planejamen-

to e decisão social, centralizado ou descentralizado,397 por meio do 

qual se comunicam398 importantes informações, incluindo aquelas 

necessárias à avaliação do desempenho das entidades submetidas 

à regulação399 econômica setorial.

Nessa linha, o exame dos diferentes modelos e alternativas para 

fixação de tarifas destaca-se como um dos temas centrais da re-

gulação dos serviços públicos e dos setores de infraestrutura, haja 

vista a inevitável tensão entre os objetivos de universalização e 

modicidade tarifária de um lado e o custo de oportunidade do in-

vestimento necessário à atratividade e sustentabilidade financeira 

sob o ponto de vista do ofertante, de outro.

Apontamentos sobre a regulação estatal dos preços privados no contexto da pandemia 
da COVID-19. Revista de Direito, Economia e Desenvolvimento Sustentável, do Conselho 
Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Direito (CONPEDI), Florianópolis (SC), 2021. 
e-ISSN: 2526-0057. Disponível em: https://indexlaw.org/index.php/revistaddsus/article/
view/7661. Acesso em: 13 out. 2021.

397 “This is not a dispute about whether planning is to be done or not. It is a dispute as to whe-
ther planning is to be done centrally, by one authority for the whole economic system, or 
is to be divided among many individuals. Planning in the specific sense in which the term is 
used in contemporary controversy necessarily means central planning—direction of the whole 
economic system according to one unified plan. Competition, on the other hand, means de-
centralized planning by many separate persons. The halfway house between the two, about 
which many people talk but which few like when they see it, is the delegation of planning to 
organized industries, or, in other words, monopoly”. Tradução livre: “Isso não é uma disputa 
sobre se o planejamento deve ser feito ou não. É uma disputa se o planejamento deve ser 
feito centralmente, por uma autoridade para todo o sistema econômico, ou se deve ser divi-
dido entre muitos indivíduos. O planejamento no sentido específico em que o termo é usado 
na controvérsia contemporânea significa necessariamente o planejamento central — direção 
de todo o sistema econômico de acordo com um plano unificado. A concorrência, por ou-
tro lado, significa um planejamento descentralizado por muitas pessoas separadas. O meio 
termo, sobre a qual muitas pessoas falam, mas que poucos gostam quando o veem, é a de-
legação de planejamento para indústrias organizadas, ou, em outras palavras, monopólio”. 
(HAYEK, Friedrich August von. The Use of knowledge in society. American Economic Review, 
XXXV, n. 4; p. 519-530, September 1945). https://www.cato.org/sites/cato.org/files/articles/
hayek-use-knowledge-society.pdf. Acesso em: 7 jul. 2021.

398 “We must look at the price system as such a mechanism for communicating information if 
we want to understand its real function—a function which, of course, it fulfils less perfectly as 
prices grow more rigid”. Tradução livre: “Devemos olhar para o sistema de preços como um 
mecanismo de comunicação de informações se quisermos entender sua função real — uma 
função que, naturalmente, cumpre menos perfeitamente à medida que os preços se tornam 
mais rígidos”. (HAYEK, Friedrich August von. The use of knowledge in society. American Eco-
nomic Review, XXXV, n. 4; p. 519-530, September, 1945. https://www.cato.org/sites/cato.org/
files/articles/hayek-use-knowledge-society.pdf . Acesso em: 7 jul. 2021.)

399 Ruy Pereira Camilo Junior, apesar de apontar problemas no paradigma “estadocêntrico, redu-
cionista, hierárquico e unilateral para a regulação” indica os riscos de uma concepção muito 
ampla para o termo, que pode ocasionar “total diluição do conceito no amplo mar da socio-
logia, da economia e do Direito”, isto é, identificar a “regulação com todo o reino do Direito, 
governança e controle social”. In: CAMILO JUNIOR, Ruy Pereira. Direito societário e regula-
ção econômica. Barueri: Manole, 2018. p. 6-10. 

https://indexlaw.org/index.php/revistaddsus/article/view/7661
https://indexlaw.org/index.php/revistaddsus/article/view/7661
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/articles/hayek-use-knowledge-society.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/articles/hayek-use-knowledge-society.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/articles/hayek-use-knowledge-society.pdf
https://www.cato.org/sites/cato.org/files/articles/hayek-use-knowledge-society.pdf
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Assim sendo, a análise quantitativa do que ocorreu nos últimos 

20 anos, no que alude aos reajustes e revisões das tarifas praticadas 

no setor postal brasileiro em regime de exclusividade, comparado 

com a inflação do período, pode ser utilizada como instrumento 

auxiliar à realização do diagnóstico dos efeitos do controle estatal 

sobre as atividades dos correios nas últimas décadas.

Nesse contexto, surgem algumas questões relevantes ao exa-

me da matéria: quais os modelos de precificação adotados no setor 

postal brasileiro nos últimos 20 anos? houve aumento real das tarifas 

praticadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 

ou apenas atualização monetária dos valores? Ocorreu repasse de 

possíveis ganhos de eficiência ao consumidor final?

As hipóteses iniciais são no sentido de que existem múltiplos 

regimes regulatórios e que os reajustes e revisões foram acima do 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), editado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), não ten-

do havido repasse de ganhos de eficiência aos consumidores finais 

dos serviços postais, tema a ser detalhado na parte II deste trabalho.

Importante destacar, de plano, que de acordo como o art. 9o 

da Lei no 6.538/78, norma que dispõe sobre os serviços postais no 

Brasil, “são exploradas pela União, em regime de monopólio”, as se-

guintes atividades: 1) recebimento, transporte e entrega, no território 

nacional, e a expedição, para o exterior, de carta e cartão-postal e 

de correspondência agrupada, e 2) fabricação, emissão de selos e 

de outras fórmulas de franquamento postal. No entanto, o Supre-

mo Tribunal Federal decidiu, no bojo da Ação de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) 46,400 que a expressão monopólio 

se aplica à atividade econômica em sentido estrito, ao passo que o 

privilégio pertence à seara dos serviços públicos, dentro das quais 

se enquadram as atividades prestadas em regime de exclusivida-

de pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Com efeito, 

consoante o disposto no art. 21, X, da Constituição, a União pos-

sui competência para “manter o serviço postal e o correio aéreo 

400 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADPF 46 DF, Plenário. Relator originário: Ministro Marco 
Aurélio; Ministro Relator para o Acórdão Eros Grau. Brasília, 5 de agosto de 2009. Disponível 
em: http://www.stf.jus.br . Acesso em: 20 jul. 2021. Decisão por maioria de votos.

http://www.stf.gov.br
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nacional”, não havendo, entretanto, previsão de monopólio relativa-

mente às atividades do setor, ao contrário do que ocorre de forma 

expressa nas hipóteses previstas no art. 177 da CRFB/88.

Apesar de situado pela perspectiva jurídica-constitucional no 

âmbito dos serviços públicos, sob o ponto de vista da realidade 

econômica há óbice para que o setor privado realize quaisquer das 

atividades reservadas pela citada Lei no 6.538/78, inclusive em razão 

de possíveis reflexos penais.401 Assim sendo, o estudo das diferen-

tes fases e modelos de precificação do setor postal no país requer, 

também, o exame da matéria a partir do instrumental analítico apli-

cável ao monopólio sob a perspectiva econômica.

Além da avaliação dos aspectos quantitativos, não se pode ol-

vidar que a revolução digital estabeleceu diversas oportunidades e 

inúmeros desafios em todas as áreas,402 especialmente nas hipóteses 

em que novas tecnologias ocasionaram queda drástica na deman-

da por determinada atividade, na forma em que tradicionalmente 

conduzida, como é o caso das cartas escritas em papel e encami-

nhadas fisicamente a todos os cantos do mundo. É nesse cenário, 

da chamada economia digital,403 que atualmente se desenvolvem 

as diversas atividades do setor postal, desde coleta e recebimen-

to, processamento e expedição, transporte e entrega de objetos de 

correspondência, tema a ser abordado em outro trabalho.

Considerando a indissociável interconexão entre os aspectos 

econômicos e a disciplina jurídica dos problemas em questão – o 

que eleva a complexidade do estudo – este artigo visa a apresen-

tar as diferentes fases em que se aplicaram dois modelos distintos 

de revisões e reajustes de tarifas praticados no Brasil, sem a pre-

tensão de esgotar o tema.

401 Nos termos do art. 42 da Lei no 6.538/78, constitui crime por violação do privilégio postal da 
união “coletar, transportar, transmitir ou distribuir, sem observância das condições legais, ob-
jetos de qualquer natureza sujeitos ao monopólio da União, ainda que pagas as tarifas postais 
ou de telegramas”. É prescrita “a detenção, até dois meses, ou pagamento não excedente a 
dez dias-multa”. 

402 Para exame das questões regulatórias conexas ao geopricing, vide: SAMPAIO, Patrícia Regina 
Pinheiro; COSTA, Leonardo de Andrade. O geopricing na era da economia digital: a perso-
nalização da oferta em face do código de defesa do consumidor. In: CARLI Ana Alice de; 
APPOLLINARIO DE CASTRO, Carla (Orgs.). 30 anos do Código de Defesa do Consumidor: 
conquistas e desafios na atualidade. Rio de Janeiro: Ágora 21, 2020.

403 O termo economia digital foi introduzido por Don Tapscott. TAPSCOTT, Don. Digital economy. 
promise and peril in the age of networked intelligence. New York: McGraw-Hill, 1995. 
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Sob a perspectiva metodológica, adota-se o tipo de pesqui-

sa exploratória não exaustiva, que inclui a revisão bibliográfica, o 

estudo de casos e documentos, além de combinar o método qua-

litativo e quantitativo de estudo, na medida em que se pretende 

realizar análise dos preços e tarifas do setor postal, conforme men-

cionado acima.

I.  Aspectos econômicos da regulação dos preços 
das atividades exercidas sob monopólio com 
demanda decrescente

Há dois motivos principais para a existência de monopólio404 em 

determinado mercado,405 isto é, o agente único ofertando um produ-

to que não possui substituto próximo. Em outras palavras, existem 

duas razões, ainda que interligadas em algumas circunstâncias,406 

que justificam duas espécies de “barreiras à entrada”407 a eventuais 

novos produtores, e impedem a concorrência de forma absoluta: 

(1) a jurídica; e (2) a técnica.

Na “barreira jurídica” aos potenciais competidores, como é o 

caso da lei, do contrato de franquia (franchise),408 de uma patente,409 

404 Conforme já indicado, o termo monopólio está sendo aqui utilizado em seu sentido econô-
mico. Na linha de preleção de M.A. Vasconcellos e M. E. Garcia, o mercado de bens e serviços 
é usualmente segmentado em: (a) concorrência perfeita; (b) concorrência imperfeita ou mo-
nopolista; (c) monopólio; e (d) oligopólio. Por sua vez, o mercado de fatores de produção é 
classificado como: (a) concorrência perfeita; (b) concorrência imperfeita; (c) monopsônio; 
e (d) oligopsônio. O mercado pode apresentar, ainda, de modo simultâneo, algumas carac-
terísticas de competição e outras de monopólio. Essa estrutura é chamada de competição 
monopolística. VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamen-
tos de economia. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 39.

405 Saliente-se que “uma empresa pode ser um monopolista local, mas não em nível regional”, 
razão pela qual o chamado “poder de mercado” é relativo espacialmente. ARAUJO JÚNIOR, 
Ari Francisco de.; SHIKIDA, Claudio D. Microeconomia. In: TIMM, Luciano B. Direito e econo-
mia no Brasil. 2. ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2014.

406 Argumentos de natureza econômica podem justificar a criação de barreiras jurídicas à entra-
da de concorrentes, como é o caso do subsídio cruzado, conforme será abaixo explicitado. 

407 Vide TRIVEDI, Prajapti. Applied Microeconomics for Public Policy Makers. Indian Institute of 
Management and Harvard University. New Delhi, India, 1991. p. 172.

408 Nos termos do art. 1o da Lei no 13.966/2019, o franqueador cede ao franqueado o direito de 
uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição, exclusiva ou semiexclusiva de 
produtos, ou serviços.

409 Dispõe o art. 5o, XXIX, da CRFB/88: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilé-
gio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade 
das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interes-
se social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”. A Lei no 9.279/1996 regula 
a matéria.
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ou da garantia da propriedade de matéria-prima essencial de uma 

linha de produção, o sistema normativo garante ao monopolista a 

atuação exclusiva410 no mercado específico. Ainda que possam ge-

rar futuras distorções alocativas no mercado, os monopólios criados 

por restrições legais não são necessariamente criações irracionais. 

Em muitas situações, em que há interesse público na realização de 

determinada atividade, o poder público interessado em propiciar 

desenvolvimento econômico, cria monopólios para estimular que 

os agentes econômicos privados invistam.411

Os chamados subsídios cruzados também podem justificar a 

existência de monopólio estatal, como ocorreu no setor postal nos 

Estados Unidos, pelo menos desde o século XIX.412 Nessa hipótese, 

as receitas obtidas por determinado serviço, região mais lucrativa 

ou com maior demanda, financiam parte dos custos necessários 

à implementação de outra atividade específica, ou para atender 

localidades com menor potencial econômico. A necessidade de 

universalização do acesso e de modicidade tarifárias, para regiões 

remotas, por exemplo, podem consubstanciar razões plausíveis para 

uma política tarifária de subsídios cruzados. É essencial, no entan-

to, realizar uma análise custo-benefício, ainda que por estimativa, 

para avaliar as perdas incorridas em contraposição aos benefícios 

decorrentes do modelo de subsídios cruzados, tema que será ob-

jeto de outro estudo.

Ao seu turno, a indicada “barreira técnica” pode existir no caso 

em que o monopolista dispõe de recursos únicos ou de tecnologia 

própria, também exclusiva, ainda que não protegida juridicamente, 

ou a atividade não é lucrativa quando submetida à concorrência, 

haja vista o tamanho do mercado, a estrutura de custos, o modelo 

de produção e oferta, além das peculiaridades dos investimentos 

410 Sobre o tema, vide: COSTA, Leonardo de Andrade. Uma introdução à análise econômica do 
direito tributário. In: PINHEIRO, Armando Castelar, PORTO, Antônio J. Maristrello, SAMPAIO, 
Patrícia Regina Pinheiro (Coords.). Direito e economia – Diálogos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2019. p. 378-407.

411 Muitos monopólios naturais são qualificados juridicamente como serviços públicos e titulari-
zados pelo Estado, sendo operados por meio de contratos de concessão à iniciativa privada.

412 CAMPBELL, James I. Postal monopoly laws: history and development of the monopoly on 
the carriage of mail and the monopoly on access to mailboxes. George Mason University. 
School of Public Policy. 2018. Disponível em: https://www.jcampbell.com/docs-campbell/re-
ports/2008_PRC/App_C_Ver_1.00.pdf. Acesso em: 21 ago. 2021.

https://www.jcampbell.com/docs-campbell/reports/2008_PRC/App_C_Ver_1.00.pdf
https://www.jcampbell.com/docs-campbell/reports/2008_PRC/App_C_Ver_1.00.pdf
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necessários à sua realização. Nessas hipóteses, usualmente caracte-

rizadas pela existência de “barreira técnica”, o empecilho à entrada 

de novos competidores pode ser afastado ao longo do tempo, em 

razão de avanço tecnológico, por exemplo.

Conforme será adiante explicitado, as chamadas economias de 

escala tendem a denotar que apenas uma empresa deve atuar em 

um mercado específico, tendo em vista a inviabilidade ou irracio-

nalidade econômica para duplicação de estruturas de oferta. Isto é, 

se mais de uma empresa dividir o mercado consumidor pode não 

haver receita suficiente para cobrir os elevados custos fixos e afun-

dados (sunk costs),413 necessários para atrair interessados em investir 

no setor. Nessa linha, configura-se o monopólio “puro” quando a 

estrutura de custos e de produção é tal que o surgimento do mo-

nopólio é natural, daí o surgimento do termo “monopólio natural”.414

Não faz sentido econômico, em regra, que diversas empresas 

distribuidoras de água entrem em competição em um mesmo mer-

cado com seus próprios canos, tubulações, sistemas de coleta de 

água, duplicando instalações na mesma área geográfica. Da mesma 

forma, ocorre com outras atividades que operam em rede, como 

a coleta de esgoto, distribuição de gás, luz, telefone fixo, rede de 

metrô, rede de rodovias etc. No entanto, é possível conceber situa-

ções nas quais diferentes empresas operem e compitam utilizando 

uma rede comum, como é o caso, por exemplo, do setor ferroviário, 

por meio do compartilhamento de infraestrutura, ou a desvertica-

lização (unbundling). 415

413 O custo fixo e o custo afundado possuem traços comuns e distinções. Enquanto o primei-
ro pode ser paralisado, o custo afundado não pode ser alterado ou finalizado. “Sunk costs 
and fixed costs are two different types of costs. A sunk cost is always a fixed cost because 
it cannot be changed or altered. A fixed cost, however, is not a sunk cost, because it can be 
stopped, for example, in the sale or return of an asset”. Tradução livre: “Custos afundados e 
custos fixos são dois tipos diferentes de custos. Um custo afundado é sempre um custo fixo 
porque não pode ser alterado ou alterado. Um custo fixo, no entanto, não é um custo afun-
dado, porque pode ser interrompido, por exemplo, na venda ou devolução de um ativo.” 
Disponível em https://www.investopedia.com/ask/answers/042015/are-all-fixed-costs-sunk-
-costs.asp. Acesso em: 5 jul. 2021.

414 “In certain industries the cost conditions are such that the emergence of monopolies is natu-
ral”. Tradução livre: “Em certas indústrias as condições de custo são tais que o surgimento de 
monopólios é natural”. (TRIVEDI, Prajapati. Applied microeconomics for public policy makers. 
New Delhi, India: Indian Institute of Management and Harvard University, 1991. p. 173.)

415 Vide: SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro; DAYCHOUM, Mariam Tchepurnaya. 20 anos de re-
gulação das concessões ferroviárias e a necessidade de revisão do estoque regulatório. In: 
CAMPANHER DUTRA, Joísa; SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro (Orgs.). 20 anos de concessões 

https://www.investopedia.com/ask/answers/042015/are-all-fixed-costs-sunk-costs.asp
https://www.investopedia.com/ask/answers/042015/are-all-fixed-costs-sunk-costs.asp


278
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

A caracterização – ou não – do setor postal como espécie de 

monopólio natural sob o ponto de vista econômico é controvertida. 

Em 1848, John S. Mill indicou ser necessário evitar a duplicação do 

esforço dos carteiros pedestres que serviam em Londres:416

As a general rule, the expenses of a business do not 

increase by any means proportionally to the quan-

tity of business. Let us take as an example, a set of 

operations which we are accustomed to see carried 

on by one great establishment, that of the Post Offi-

ce. Suppose that the business, let us say only of the 

London letter-post, instead of being centralized in a 

single concern, were divided among five or six com-

peting companies. Each of these would be obliged to 

maintain almost as large an establishment as is now 

sufficient for the whole. Since each must arrange for 

receiving and delivering letters in all parts of the town, 

each must send letter carriers into every street, and 

almost every alley, and this too as many times in the 

day as is now done by the Post Office, if the service 

is to be as well performed. Each must have an offi-

ce for receiving letters in every neighborhood, with 

all subsidiary arrangements for collecting the letters 

from the different offices and re-distributing them. I 

say nothing of the much greater number of superior 

em infraestrutura no Brasil. Rio de Janeiro: Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação 
Getúlio Vargas, 2017. p. 115.

416 Tradução livre: “Como regra geral, as despesas de uma empresa não aumentam proporcio-
nalmente à quantidade de negócios. Tomemos como exemplo, um conjunto de operações 
que estamos acostumados a ver realizadas por um grande estabelecimento, o dos Correios. 
Suponhamos que o negócio, digamos apenas do correio de cartas de Londres, em vez de 
ser centralizado em uma única preocupação, foram divididos entre cinco ou seis empresas 
concorrentes. Cada um deles seria obrigado a manter um estabelecimento quase tão grande 
quanto agora é suficiente para o todo. Uma vez que cada um deve providenciar o recebi-
mento e entrega de cartas em todas as partes da cidade, cada um deve enviar cartões para 
cada rua, e quase todos os becos, e isso também tantas vezes no dia como é feito agora pe-
los Correios, se o serviço deve ser tão bem executado. Cada um deve ter um escritório para 
receber cartas em cada bairro, com todos os arranjos subsidiários para coletar as cartas dos 
diferentes escritórios e redistribuí-las. Não digo nada do número muito maior de oficiais su-
periores que seriam obrigados a verificar e controlar os subordinados, implicando não apenas 
um custo maior nos salários de tais oficiais responsáveis, mas a necessidade, talvez, de es-
tar satisfeito em muitos casos com um padrão inferior de qualificação, e assim falhando no 
objeto.” (MILL, John Stuart. Principles of political economy. Book I, Chapter IX, § 1. p. 132-133. 
Disponível em: http://digamoo.free.fr/mill1848-1.pdf. Acesso em: 18 jul. 2021).

http://digamoo.free.fr/mill1848-1.pdf
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officers who would be required to check and control 

the subordinates, implying not only a greater cost in 

salaries for such responsible officers, but the neces-

sity, perhaps, of being satisfied in many instances 

with an inferior standard of qualification, and so fai-

ling in the object.

Portanto, de acordo com a análise do economista inglês, no sé-

culo XIX, a atividade dos correios se caracterizava como monopólio 

natural, por existirem economias de escala, o que gera vantagens 

na concentração dos custos em uma única entidade. No entanto, 

esta qualificação nos dias de hoje, e a inexistência de concorrên-

cia em algumas atividades do setor postal, é controvertida,417 além 

de ser objeto de muitas pesquisas no plano internacional,418 con-

siderando as diversas etapas e características do setor, tema que 

extrapola o escopo do presente artigo, razão pela qual será obje-

to de análise futura.

O ponto relevante, para os efeitos deste trabalho, é que tanto 

na hipótese de “barreira jurídica” como de “barreira técnica” o mo-

nopolista possui poder de mercado para definir, com algum grau de 

liberdade, além da forma de produção, um preço superior àquele 

que seria adotado em um mercado competitivo, e uma quantida-

de inferior àquela socialmente desejável, ressalvada a hipótese de 

regulação estatal específica voltada ao atendimento dos interes-

ses dos consumidores.

417 “Even rural areas are served by multiple newspaper delivery routes, which demonstrates that 
an extremely low cost service can be maintained simply for the delivery of one item on a daily 
basis to a substantial proportion of households. In short, nothing inherent in the technology 
of truck driving and walking justifies government ownership and control of the Postal Ser-
vice or a monopoly in the delivery of letter mail”. Tradução livre: “Mesmo as áreas rurais são 
atendidas por várias rotas de entrega de jornais, o que demonstra que um serviço de custo 
extremamente baixo pode ser mantido simplesmente para a entrega de um item diariamente 
a uma proporção substancial de domicílios. Em suma, nada inerente à tecnologia de condução 
e caminhada de caminhões justifica a propriedade e o controle do serviço postal do governo 
ou um monopólio na entrega de cartas.” (SIDAK, J. Gregory; SPULBER, Daniel F. Protecting 
competition from the postal monopoly. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data. 
1996. p. 50. Disponível em: https://www.criterioneconomics.com/docs/sidak-spulber-protec-
ting-competition-from-the-postal-monopoly.pdf . Acesso em: 18 jul. 2021). 

418 MASRI, Toufic M. El. Subadditivity and contestability in the postal sector: theory and evidence. 
Working Paper Series in Economics n. 195, University of Lüneburg, February 2011. ISSN 1860-5508. 
Disponível em: www.leuphana.de/institute/ivwl/publikationen/working-papers.html . Acesso em: 
17 jul. 2021. PANZAR, John C.; WATERSON, Michael. Is postal service a natural monopoly?. In: 
CREW, Michael A., KLEINDORFER, Paul R. (Eds.) Competition and innovation in postal services. 
Topics in regulatory economics and policy series. Boston, MA: Springer, 1991. v. 8. 

https://www.criterioneconomics.com/docs/sidak-spulber-protecting-competition-from-the-postal-monopoly.pdf
https://www.criterioneconomics.com/docs/sidak-spulber-protecting-competition-from-the-postal-monopoly.pdf
http://www.leuphana.de/institute/ivwl/publikationen/working-papers.html
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Como regra geral, considerando a possibilidade de o monopo-

lista aumentar o preço e produzir uma quantidade inferior àquela 

considerada ótima sob o ponto de vista social, o Estado intervém, 

regulando os preços. Para compreensão das diferenças entre os 

resultados obtidos por uma empresa monopolista, com ou sem re-

gulação dos preços praticados, e o impacto da queda de demanda 

sobre os bens e serviços ofertados, como é o citado caso das car-

tas, é importante identificar as distinções conceituais entre o custo 

fixo, variável, marginal e médio.

Com efeito, conforme será examinado no próximo tópico des-

te trabalho, a regulação de preços de entrega de cartas no Brasil, 

após 2010, tenta mimetizar, para o setor postal, o modelo de preço-

-teto (Price Cap Regulation – PCR), usualmente aplicado às tarifas 

das citadas prestadoras de serviços públicos tradicionais (energia, 

telecomunicações, água, esgoto etc.), apesar de não existir propria-

mente um contrato de concessão para fundamentar a realização e 

desempenho da atividade dos correios. Dessa forma, é necessário 

apresentar a lógica subjacente à regulação de preços em situação 

de monopólio natural para compreensão dos efeitos da queda de-

manda por atividade submetida a controle de preço estatal.

No caso de monopólio natural, a inviabilidade de concorrên-

cia decorre dos altos custos fixos e dos elevados custos afundados 

(sunk costs), além da dimensão do mercado considerado e da tec-

nologia em dado momento do tempo, a qual inviabiliza a duplicação 

das estruturas de oferta e, por conseguinte, a competição. Como 

dito, neste caso a “tecnologia de produção é caracterizada por 

economias de escala e escopo, fazendo com que a curva de custo 

seja subaditiva ou exiba subaditividade”.419 Com efeito, presente a 

mencionada economia de escala, o custo médio de produção vai se 

reduzindo à medida em que a produção aumenta, pois os elevados 

custos fixos são diluídos por maior número de unidades produzidas, 

o que depende, também, consequentemente, do tamanho relativo 

do mercado. A diferença de eficiência produtiva entre a produção 

com uma empresa e diversas empresas é tão grande que inviabiliza 

419 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Regulação dos serviços públicos. In: Direito, eco-
nomia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 6, p. 267-268. 
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um mercado que não seja monopolista. Ao seu turno, na hipótese 

de múltiplos produtos, pode-se fazer presente também a indicada 

economia de escopo, haja vista a possibilidade de os custos co-

muns serem partilhados e racionalizados entre diferentes linhas de 

produção, reduzindo o custo médio de todos. Por sua vez, a citada 

subaditividade se caracteriza pelo fato do custo total de apenas uma 

empresa, produzindo as quantidades necessárias para atender à de-

manda, ser menor do que seria o valor total dos gastos incorridos 

no caso de 2 (duas) ou mais empresas atuando na mesma ativi-

dade, haja vista a sinergia criada com a concentração de funções.

Nessas hipóteses, em razão da especialização técnica e da “assi-

metria informacional”, o ofertante estabelece o modo de produção e 

a quantidade produzida, mas o Estado, em regra, intervém, fixando 

o preço a ser praticado. Surgem então alguns desafios significati-

vos para o regulador. O primeiro, e mais relevante, é identificar o 

modelo de precificação, de forma a maximizar o bem-estar social, 

sem que o ofertante tenha prejuízos.420 Isto é, o regulador deve ter 

como objetivo atender aos anseios do consumidor, especialmente 

a universalização dos serviços e a modicidade tarifária, ao mesmo 

tempo que estimula a atratividade para os investimentos no setor, 

permitindo a sustentabilidade financeira e a continuidade da ativi-

dade econômica.421

Conforme salientam Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi,422 

o bem-estar social na hipótese é maximizado quando o preço se 

iguala ao custo marginal. Com efeito, o maior lucro possível de 

qualquer atividade econômica, exercida sob qualquer estrutura de 

mercado (concorrência perfeita, monopólio, oligopólio ou concor-

rência monopolística), é obtido quando a receita auferida pela última 

unidade produzida ou vendida (chamada de receita marginal423) se 

420 Sobre o tema, vide: PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Regulação dos serviços pú-
blicos. In: Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 6, p. 267-268.

421 A expressão atividade econômica aqui está sendo utilizada em seu sentido lato, por alcan-
çar também os serviços públicos, de titularidade do poder público, delegados ou não.

422 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Regulação dos serviços públicos. In: Direito, eco-
nomia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 6, p. 267-268.

423 A diferença fundamental entre os mercados de concorrência perfeita e o monopólio é que a 
receita marginal na primeira hipótese é constante, ou seja, as unidades adicionais podem ser 
vendidas por um preço sempre igual (a curva de demanda encarada por cada empresa indi-
vidualmente considerada é constante – uma linha horizontal igual ao preço). Por sua vez, no 
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iguala ao custo necessário à sua disponibilização (designado custo 

marginal).424 Isso porque, enquanto a receita advinda da unidade 

adicional superar os custos acrescidos em razão da sua oferta, vale 

a pena para o produtor/vendedor aumentar a quantidade oferecida 

ao mercado consumidor. Por outro lado, se o custo marginal supe-

ra a receita da unidade adicional é melhor para o agente racional 

não aumentar a oferta, pois o lucro será reduzido. Em síntese, “a 

decisão ótima da empresa é produzir/vender a quantidade onde re-

ceita marginal iguala o custo marginal; neste ponto, é certo que seu 

lucro será o máximo que ela conseguirá gerar”,425 ou, na hipótese 

de prejuízos (quando a receita total for inferior aos custos totais), 

este será minimizado.426

A especificidade na hipótese do monopólio é que além de sua 

receita marginal ser decrescente, ao contrário do que ocorre com a 

concorrência perfeita, o seu custo marginal pode ser “menor que o 

custo médio”427 de produção. Com efeito, o monopolista não regu-

lado pode fixar um preço maior e produzir uma quantidade menor 

do que aquela que seria adotada em um mercado competitivo. As-

sim, caso o regulador opte por fixar o preço do monopolista nesta 

circunstância em igual valor ao custo marginal (emulando a situa-

ção do mercado em concorrência) para atender os consumidores e 

obter o maior excedente total sob o ponto de vista social (maximi-

zação do bem-estar social), o Estado causará prejuízo ao ofertante, 

tendo em vista que valor não será suficiente para cobrir o mencio-

nado custo médio de produção.

monopólio, o ofertante, para vender a unidade adicional, tem que reduzir o preço de todas 
as unidades, em face das dificuldades de discriminar preços, razão pela qual a sua receita 
marginal é decrescente quando se comparam diferentes volumes de vendas. 

424 TRIVEDI, Prajapti. Applied microeconomics for public policy makers. New Delhi, India: Indian 
Institute of Management and Harvard University,1991. p. 171.

425 YEUNG, Luciana. Empresas, consumidores e mercados: fundamentos microeconômicos. In: 
PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio J. Maristrello, SAMPAIO, Patrícia Regina Pi-
nheiro. (Coords.). Direito e economia – Diálogos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2019. p. 378-407.

426 “Algumas empresas, por motivos diversos, não conseguem gerar lucros positivos, incorrendo 
sempre em prejuízos (‘lucros negativos’). Nesses casos, a quantidade onde receita margi-
nal iguala ao custo marginal gerará prejuízo mínimo. Então, continuará sendo o melhor que 
a empresa pode fazer, e produzir esta quantidade continuará sendo a decisão ótima”. Vide: 
YEUNG, Luciana. Empresas, consumidores e mercados: fundamentos microeconômicos. In: 
PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio J. Maristrello, SAMPAIO, Patrícia Regina Pi-
nheiro (Coords.). Direito e economia – Diálogos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2019, p. 378-407.

427 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Regulação dos serviços públicos. In: Direito, eco-
nomia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 6. p. 266-268.
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Nesse contexto, o poder público, quando decide obrigar o mo-

nopolista a praticar um preço menor, deve escolher entre subsidiá-lo, 

em montante equivalente à perda imposta (anulando o prejuízo), o 

que requer informações precisas e uma fonte de financiamento (pela 

criação de um tributo, por exemplo), ou “fixar o preço de forma a 

maximizar o bem-estar social, sujeito à restrição de que a empre-

sa não tenha prejuízo”, igualando o preço ao custo médio, “sempre 

incluindo neste a remuneração do capital investido”. 428

Mas o que ocorre quando o regulador fixa o preço nesses ter-

mos, mas a demanda pelo serviço regulado se retrai drasticamente 

por fatores exógenos, como a mudança tecnológica, que é exata-

mente o caso das cartas em papel no setor postal?

Na hipótese de retração da própria curva de demanda429 (e 

não apenas da quantidade ao longo da curva de demanda), o cus-

to médio aumenta, por causa de menores ganhos de produtividade 

provenientes da redução das economias de escala, à medida que a 

produção/prestação cai, mesmo quando a empresa regulada tem 

um bom desempenho. Se o preço não subir, o monopolista sub-

metido à regulação de preços não consegue cobrir seus custos, 

simplesmente em razão da queda da demanda.

O impacto da redução de demanda quando há regulação do 

tipo preço-teto (Price Cap Regulation – PCR) é tema a ser introdu-

zido na parte final do próximo tópico.

II.  A regulação dos preços públicos de serviços postais 
prestados sob regime de exclusividade no Brasil

Como já salientado, o modelo de fixação de preços públicos é 

tema central da regulação dos serviços públicos e dos setores de 

infraestrutura, tendo em vista a inevitável tensão entre os objeti-

vos de universalização e modicidade tarifária de um lado e o custo 

428 Idem, p. 267-268.

429 Para exame da diferença entre alterações entre a demanda (a curva de demanda) e a quanti-
dade demandada, vide: COSTA, Leonardo de Andrade. Uma introdução à análise econômica 
do direito tributário. In: PINHEIRO, Armando Castelar; PORTO, Antônio J. Maristrello, SAM-
PAIO, Patrícia Regina Pinheiro (Coords.). Direito e economia – Diálogos. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2019. p. 378-407.
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de oportunidade do investimento necessário à atratividade e sus-

tentabilidade financeira sob o ponto de vista do ofertante, público 

ou privado, de outro.

A Lei no 9.609, de 29.06.1995, que dispõe sobre o Plano Real, o 

Sistema Monetário Nacional e os critérios para conversão das obri-

gações para a moeda até hoje em vigor no país (o real), estabelece 

que o reajuste e a revisão de tarifas e preços de serviços públicos, 

a partir de 01.07.1994, devem ser realizados anualmente, conforme 

“atos, normas e critérios a serem fixados pelo Ministro da Fazenda”.

Até hoje, desde o Plano Real, podem ser identificados dois mo-

delos distintos de precificação, a disciplinar os preços e tarifas dos 

serviços postais submetidos à reserva de mercado, os quais estão 

distribuídos em quatro fases.

O primeiro modelo vigeu antes da edição da Portaria MF no 

244/2010, segundo o qual o “reajuste das tarifas era calculado com 

critérios definidos pela própria ECT e submetidos ao Ministério das 

Comunicações”.430 Após a edição da citada Portaria de 2010, até o 

presente momento, vige o modelo de teto de preços para os servi-

ços postais prestados em regime de exclusividade, com pequenas 

variações ao longo do tempo.

As citadas quatro fases são distribuídas nos seguintes termos: 

(A) de 30.06.1994 até 28.03.2010, período em que foram editadas 

diversas Portarias ministeriais,431 sem que tivesse sido publicado ato 

específico pelo Ministério da Fazenda fixando parâmetros e regras 

430 Após análise da matéria, o Ministério ao qual se vinculava a ECT submetia o pleito ao Ministé-
rio da Fazenda, considerando o disposto no citado art. 70 da Lei no 9.609/95. “A solicitação 
da ECT era, então, analisada pelo referido Ministério e, caso fosse aprovada, era enviada ao 
Ministério da Fazenda para análise. Também não havia norma disciplinando a revisão tarifária 
das tarifas postais de monopólio”. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-
-de-conteudos/notas-tecnicas-e-pareceres/advocacia-da-concorrencia/2015/nt-166_2015.pdf. 
Acesso em: 13 jul. 2021.

431 Após a edição da Portaria Interministerial no 239, de 27 de abril de 1994, dos Ministérios da 
Fazenda e das Comunicações, para disciplinar os valores tarifários básicos para os serviços 
postais e telegráficos em Unidades Real de Valor – URV, foram publicados diversos atos con-
juntos e, também, de cada uma das pastas ministeriais para disciplina da matéria. A Portaria 
Interministerial no 240, de 27 de abril de 1994, dos Ministérios da Fazenda e das Comunica-
ções, por exemplo, foi editada com fundamento no art. 33 da Medida Provisória no 457, de 
29 de março de 1994, segundo o qual: “Art. 33. Os preços públicos e as tarifas de serviços 
públicos poderão ser convertidos em URV, por média calculada a partir dos últimos quatro 
meses anteriores à conversão e segundo critérios estabelecidos pelo Ministro da Fazenda. § 
1o Os preços públicos e as tarifas dos serviços públicos, que não forem convertidos em URV, 
serão convertidos em Real, na data da primeira emissão deste, observada a média e os crité-
rios fixados no caput deste artigo. § 2o Enquanto não emitido o Real, na forma prevista nesta 

https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/notas-tecnicas-e-pareceres/advocacia-da-concorrencia/2015/nt-166_2015.pdf
https://www.gov.br/fazenda/pt-br/centrais-de-conteudos/notas-tecnicas-e-pareceres/advocacia-da-concorrencia/2015/nt-166_2015.pdf
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gerais a serem seguidos pelo Ministério ao qual se vincula a Empre-

sa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT);432 (B) após 29.03.2010, 

até 26.03.2018, período de vigência da Portaria do Ministério da Fa-

zenda (MF) no 244, de 25 de março de 2010,433 a qual estabeleceu 

“normas e critérios para o reajuste e a revisão das tarifas e dos pre-

ços públicos praticados pela” ECT “nos serviços postais prestados 

em regime de monopólio”; (C) de 27.03.2018 até 30.08.2018, inter-

regno no qual a Portaria do Ministério da Fazenda (MF) no 97, de 26 

de março de 2018,434 regulou a matéria, mas dentro do qual não foi 

editado qualquer ato sob seu fundamento de validade; e, por fim 

(D) de 31.08.2018 até hoje, em que vigora a Portaria do Ministério 

da Fazenda (MF) no 386, de 30 de agosto de 2018.

Durante esse período, foram editadas 24 (vinte e quatro) Por-

tarias do Ministério das Comunicações, com a seguinte distribuição 

ao longo do tempo:

Etapas

Portaria do 
Ministério da 

Fazenda fixando 
regras gerais

Número de 
Portarias do 

Ministério das 
Comunicações

Percentual 
editado em 

cada modelo

A)  De 30.06.1994 até 
28.03.2010

– 13 54%

B)  De 29.03.2010 até 
26.03.2018

Portaria MF 
no 244/10

7 29%

C)  De 27.03.2018 até 
30.08.2018

Portaria MF 
no 97/18

0 0%

D)  De 31.08.2018 até  
hoje

Portaria MF 
no 386/18

4 17%

Total 24 100%

Fonte: Elaboração do autor.

medida provisória, os preços públicos e tarifas de serviços públicos serão revistos e reajus-
tados conforme critérios fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda”. 

432 A ECT já esteve vinculada, desde 1994 até o momento, ao Ministério das Comunicações e ao 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para simplificação, será indica-
da apenas o Ministério das Comunicações. 

433 A Portaria MF no 244, de 25 de março de 2010, publicada no Diário Oficial da União em 
29.03.2010, inaugurou um novo regime jurídico infralegal para o reajuste e a revisão das ta-
rifas e dos preços públicos praticados pela” ECT, seguindo mecanismo de teto de preços, 
também chamado de modelo “Price Cap Regulation (PCR)”, o qual será objeto de análise no 
tópico 3.1 desta seção. 

434 A Portaria do Ministério da Fazenda no 97, de 26 de março de 2018, revogou a Portaria MF no 
244, de 25 de março de 2010.
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A partir da identificação de todos os atos do Ministério das 

Comunicações foi criada uma base de dados em meio eletrônico 

contendo, de forma individualizada, os valores de cada tipo de ser-

viço realizado pela ECT, para permitir a medição e comparação dos 

reajustes e revisões das tarifas e preços públicos prestados em re-

gime de exclusividade em relação à inflação no país, medida pelo 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

O IPCA foi escolhido pois, após a adoção do chamado Índi-

ce de Serviços Postais (ISP), pelo artigo 3o da citada Portaria MF 

no 244/2010, tanto a Portaria MF no 97/2018 como a Portaria MF 

no 386/2018, arts. 3o e 2o, respectivamente, todas editadas pelo 

Ministério da Fazenda, determinaram que os reajustes das tarifas 

e dos preços públicos dos serviços postais prestados em regime 

de exclusividade, em cada ano, deveriam, além de submeter-se a 

mecanismo de teto de preços,435 obedecer ao percentual acumu-

lado do Índice de Preços ao Consumidor no Atacado (IPCA) no 

ano civil anterior, descontado o Fator de Produtividade, confor-

me definições e metodologia de cálculo constantes no Anexo das 

respectivas Portarias.

Antes de apresentar as peculiaridades das diferentes fases já 

indicadas, e apresentar a metodologia utilizada para alcançar os 

resultados das revisões e reajustes adotados nos últimos 20 anos, 

importante destacar, de forma sintética, as distinções entre o cha-

mado Cost of Service Regulation (COS) e o Price Cap Regulation 

(PCR), o que auxiliará na compreensão do que o regulador desejou 

desde a edição da mencionada Portaria do Ministério da Fazenda 

no 244, de 25 de março de 2010.

2.1  O “Cost of Service Regulation (COS)” e o “Price Cap 
Regulation (PCR)”

Os dois principais critérios para fixação de preços públicos (ou 

tarifas), para tentar impedir que os monopolistas cobrem preços 

excessivos são: (1) a regulação por custo do serviço (Cost of Ser-

vice Regulation – COS), também designado regime regulatório por 

435 Tema a ser abordado a seguir.
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taxa interna de retorno (Rate of Return Regulation – RRR); e (2) a 

regulação por meio do preço-teto ou teto de preço (Price Cap Re-

gulation – PCR).

De acordo com o COS, ou RRR, o regulado pode cobrar o pre-

ço que lhe permita recuperar os seus custos e ganhar uma taxa de 

retorno considerada justa para os seus investimentos. Na hipóte-

se de múltiplos produtos e serviços oferecidos, além do desafio 

de fixar a indicada taxa de retorno justa para a atividade, nas con-

dições específicas do setor, existem dificuldades adicionais para 

alocação de custos comuns entre as diversas linhas de produção 

envolvidas. Stephen Charles Littlechild436 foi um dos primeiros a 

apresentar críticas formais quanto à eficiência e complexidade do 

COS, em relatório acerca da regulação dos preços no setor de te-

lecomunicações inglês, endereçado ao Departamento da Indústria 

de Londres em 1983.437

 O problema central desse modelo é que não incentiva a re-

dução dos custos e avanços tecnológicos por parte do ofertante, 

tendo em vista que os ganhos de produtividade promovidos pela 

empresa serão repassados e usufruídos pelo consumidor final, por 

meio da redução das tarifas. Além desse desincentivo para o produ-

tor, suscita supervisão regulatória substancial, a qual é, ao mesmo 

tempo, dispendiosa e demorada.

Apesar da regulação “por taxa de retorno ou custo do serviço” 

ser tradicionalmente utilizada no Brasil, salientam Armando Castelar 

Pinheiro e Jairo Saddi que três problemas desse modelo são dig-

nos de nota:438 a) a perda de eficiência técnica e dinâmica no setor, 

436 Disponível em: https://prabook.com/web/stephen_charles.littlechild/587999. Acesso em: 11 
jul. 2021.

437 LITTLECHILD, Stephen Charles. Regulation of British telecommunications’ profitability. De-
partment of Trade and Industry, London, 1983. Disponível em: https://www.eprg.group.cam.
ac.uk/wp-content/uploads/2019/10/S.-Littlechild_1983-report.pdf. Acesso em: 5 jul. 2021.

438 De acordo com esta sistemática, o ofertante disponibiliza ao regulador a sua planilha de custos 
diretos e indiretos, além do montante de capital investido, a fim de que seja possível calcular 
“o custo de capital da empresa, aplicando sobre o valor atualizado de seus ativos uma taxa 
de retorno ‘justa’, que deve essencialmente refletir a rentabilidade alternativa que a empresa 
poderia obter caso aplicasse esses recursos em outra atividade com um mesmo nível de ris-
co”, “pré-fixada para todo o período de concessão”. (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, 
Jairo. Regulação dos serviços públicos. In: Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: El-
sevier, 2005. Cap. 6, p. 271).

https://prabook.com/web/stephen_charles.littlechild/587999
https://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2019/10/S.-Littlechild_1983-report.pdf
https://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2019/10/S.-Littlechild_1983-report.pdf
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considerando que não há incentivos para que a empresa reduza 

seus custos; b) a dificuldade para o regulador dimensionar corre-

tamente os custos e a demanda do regulado, elementos essenciais 

para implementação deste modelo regulatório, isto é, problemas 

relacionados à assimetria informacional; e c) “quando, como é tí-

pico, a taxa de retorno incidente sobre o capital supera o custo de 

capital da empresa, esta tende a utilizar mais capital do que o óti-

mo do ponto de vista da sociedade”.439

Na mesma linha, Marcelo Barbosa Saintive e Regina Simões Cha-

cur apontam cinco dificuldades técnicas não triviais na aplicação 

do COS (RRR):440 o primeiro refere-se ao dimensionamento do ca-

pital investido, comumente denominado de base de remuneração 

dos ativos;441 o segundo diz respeito ao método adotado para va-

loração do custo de capital da empresa necessário à determinação 

da taxa interna de retorno que remunere adequadamente a firma 

conforme os investimentos realizados; o terceiro concernente ao 

problema da assimetria informacional, tendo em vista que somen-

te um apurado conhecimento técnico do processo produtivo do 

setor regulado e uma contabilidade regulatória eficaz permitem a 

correta avaliação das despesas operacionais necessárias à determi-

nação dos “custos totais, que devem ser cobertos pela cobrança de 

439 Idem, p. 272.

440 Os autores salientam que não incluíram o “chamado efeito Averch-Johnson (1962). Em poucas 
palavras, este resultado diz que as firmas reguladas sob o regime mencionado escolheriam 
ser intensivas em capital vis-à-vis a outros insumos. Isto porque o método, ao permitir que 
os lucros sejam diretamente proporcionais ao capital investido, induziria as firmas a empre-
gar mais capital do que trabalho, o que seria ineficiente em termos econômicos. Apesar de 
ser um resultado intuitivo para os setores de infraestrutura, intensivos em capital, pode-se 
argumentar que se, por um lado, temos má alocação dos recursos utilizados, por outro lado, 
maior intensidade em capital pode significar a utilização de tecnologias modernas, bem como 
qualidade e segurança nos bens e serviços fornecidos. Todavia, as principais críticas à regula-
ção tarifária pelo custo do serviço ainda são baseadas na análise do efeito Averch-Johnson. 
Além disso, como veremos mais adiante, o regime de preço-teto, por sua vez, enfrenta os 
questionamentos acima assinalados.” (SAINTIVE, Marcelo Barbosa; CHACUR, Regina Simões. 
A regulação tarifária e o comportamento dos preços administrados. Documento de Trabalho, 
n. 33, maio 2006. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?
fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692. Acesso em: 11 jul. 2021).

441 “Quais são os ativos que formam a base de cálculo do valor da empresa? Qual o critério para 
que um ativo seja incorporado, e mais, que este ativo seja definido como útil para prosse-
guimento das atividades e necessidades de investimento da firma? Percebe-se que cabe ao 
regulador um alto grau de discricionariedade na admissão dos ativos necessários, bem como 
há um risco de captura do corpo técnico do órgão.” (SAINTIVE, Marcelo Barbosa; CHACUR, 
Regina Simões. A regulação tarifária e o comportamento dos preços administrados. Docu-
mento de Trabalho, n. 33, maio 2006. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/
file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692 . Acesso em: 11 jul. 2021).

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692
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tarifas, de forma a satisfazer a condição de lucro zero”;442 o quar-

to diz respeito à dificuldade do regulador estimar corretamente o 

nível de demanda dos serviços prestados, sob pena de ter que re-

visar constantemente a taxa interna de retorno do regulado; e por 

fim, como já salientado, o COS garante uma taxa de retorno interna 

mínima, razão pela qual não incentiva a eficiência produtiva.

Considerando todos esses aspectos negativos, a principal al-

ternativa, amplamente difundida internacionalmente ao longo dos 

últimos 40 (quarenta) anos, foi a chamada regulação por meio do 

preço-teto (Price Cap Regulation – PCR). 443 Apesar do objetivo 

ser semelhante ao da regulação por taxa de retorno (RRR) ou por 

custo do serviço (COS), isto é, estabelecer uma tarifa que permita 

ao ofertante remunerar os seus custos, inclusive ao de capital, por 

uma taxa justa, no PCR os parâmetros considerados são os custos 

e remunerações futuras (não passada), razão pela qual reduz-se o 

citado problema da assimetria informacional e a dependência da 

higidez da contabilidade do negócio.444

No PCR, o regulador estabelece uma tarifa limite (teto) que o 

prestador de serviço público pode cobrar, podendo este ser definido 

com fundamento em vários parâmetros ou fatores, como a flutuação 

dos preços dos insumos de produção e a inflação de determina-

do período, e, até mesmo, a eficiência produtiva. O ofertante pode 

442 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Regulação dos serviços públicos. In: Direito, eco-
nomia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 6, p. 271.

443 “What Is a Price-Cap Regulation? A price-cap regulation is a form of economic regulation 
that sets a limit on the prices that a utility provider can charge. Price-cap regulation was first 
developed for the condom industry in the United Kingdom but has since been adopted for 
a range of utility industries around the world. The cap is set according to several economic 
factors, such as a price cap index, expected efficiency savings, and inflation. Price-cap regu-
lations stand in contrast to rate of return regulations and revenue cap regulations, which are 
other forms of price and profit controls used to regulate utility providers”. Tradução livre: “O 
que é uma regulação do tipo preço-teto? Éuma forma de regulação econômica que estabe-
lece um limite nos preços que um prestador de serviços públicos pode cobrar. A regulação 
do preço-teto foi desenvolvida pela primeira vez para a indústria de preservativos no Reino 
Unido, mas desde então tem sido adotada para uma série de indústrias de serviços públi-
cos em todo o mundo. O limite é definido de acordo com vários fatores econômicos, como 
um índice de teto de preços, economia de eficiência esperada e inflação. As regulamenta-
ções preço-teto contrastam com as regulamentações de retorno e as regulamentações de 
limite de receita, que são outras formas de controles de preço e lucro usados para regular 
os provedores de serviços públicos”. Disponível em https://www.investopedia.com/terms/p/
price-cap-regulation.asp. Acesso em: 13 jul. 2021.

444 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Regulação dos serviços públicos. In: Direito, eco-
nomia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 6, p. 271.

https://www.investopedia.com/terms/p/price-cap-regulation.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/price-cap-regulation.asp
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optar por um valor inferior ao preço-teto, havendo maior flexibili-

dade neste modelo de precificação, conforme ressaltam Timothy 

J. Brennan e Michael A. Crew:445

PCR provides flexibility to regulated firms in that it 

allows the firm’s basket of prices to rise by some index 

reflecting inflation. Frequently, the Consumer Price 

Index (CPI) is employed. At its simplest, the allowed 

percentage change in the firm’s weighted price basket 

is the change in the CPI less X, where X represents the 

decline in real prices provided to consumers under 

PCR. This is usually referred to as “CPI - X” regula-

tion. The firm is compensated for inflation except for 

the preset deduction of X. PCR is attractive to consu-

mers in that the firm’s prices decrease in real terms. 

It is beneficial to the firm in that it does not have the 

expense of a rate hearing to obtain a price increase. 

In addition, it has some flexibility to an extent that it 

can raise some prices greater than CPI - X if it raises 

others by less than CPI - X. 2 In addition, it provides 

incentives for internal efficiency.

Dessa forma, há dois componentes principais no PCR:446

Primeiro uma regra de reajuste dos preços determi-

nados em contrato através de um indexador baseado 

em algum índice geral de preços, freqüentemente um 

445 Tradução livre: “O PCR oferece flexibilidade às empresas regulamentadas, pois permite que a 
cesta de preços da empresa aumente por algum índice refletindo a inflação. Frequentemen-
te, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) é empregado. Em sua mais simples, a variação 
percentual permitida na cesta de preços ponderada da empresa é a mudança no IPC menos 
X, onde X representa a queda nos preços reais fornecidos aos consumidores sob PCR. Isso é 
geralmente referido como regulamento “CPI – X”. A empresa é compensada pela inflação, ex-
ceto pela dedução predefinida de X. O PCR é atraente para os consumidores, pois os preços 
da empresa diminuem em termos reais. É benéfico para a empresa, pois não tem a despesa 
de uma audiência de taxa para obter um aumento de preço. Além disso, tem alguma flexi-
bilidade a ponto de poder elevar alguns preços maiores que o IPC – X, se ele levanta outros 
por menos que o CPI – X. 2 Além disso, fornece incentivos para a eficiência interna”. Vide: 
BRENNAN, Timothy J.; CREW, Michael A. Price cap regulation and declining demand. CREW, 
Michael A., BRENNAN, Timothy J. (Eds.). The future of the postal sector in a digital world, to-
pics in regulatory economics and Policy. Switzerland: Springer International Publishing, 2016. 
DOI 10.1007/978-3-319-24454-9_1. p. 4-5. 

446 SAINTIVE, Marcelo Barbosa; CHACUR, Regina Simões. A regulação tarifária e o comportamen-
to dos preços administrados. Maio 2006. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/
file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692. Acesso em: 11 jul. 2021

file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Brennan-Crew2016_Chapter_PriceCapRegulationAndDeclining.pdf
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692
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índice de preços ao consumidor, descontado um fa-

tor de produtividade (fator X), que corresponderia 

ao estímulo para redução dos custos operacionais 

da firma regulada.

Segundo, em períodos pré-fixados, uma revisão ta-

rifária, cuja intenção consiste em determinar e rever 

o custo de capital das indústrias de serviços públi-

cos bem como os custos operacionais, readequando 

o nível das tarifas a mudanças mais estruturais que 

não foram corrigidas pela regra de reajuste.

Assim, considerando os previsíveis aumentos dos custos dos 

insumos, incluindo a inflação, a regulação por meio de preço-teto é 

introduzida para proteger os consumidores, ao mesmo tempo que 

garante que a atividade permaneça economicamente sustentável.

As principais críticas em relação ao PCR são:447 1) que a em-

presa tende a ofertar serviços de baixa qualidade, ao tentar reduzir 

ao máximo seus custos e elevar a margem de lucro,448 razão pela 

qual a regulação por via de preço-teto deve ser acompanhada de 

rígida previsão de qualidade mínima na prestação dos serviços e 

fiscalização permanente para aplicação de sanções apropriadas; 

e 2) que os ganhos de produtividade podem ser apropriados pela 

empresa, e não pelo consumidor final, se o regulador, por preocu-

pação, para não desestimular os investimentos pelo produtor, seja 

muito conservador ao estabelecer o chamado fator X, o qual, como 

indicado, corresponde ao estímulo para redução dos custos opera-

cionais da firma regulada.

A origem do modelo é britânica,449 no contexto do processo de 

privatização das prestadoras de serviços públicos (utilities), em uma 

447 PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Regulação dos serviços públicos. In: Direito, eco-
nomia e mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. Cap. 6, p. 271.)

448 “No sistema de regulação por taxa de retorno, o problema é exatamente o oposto: na ten-
tativa de aumentar a base de remuneração do capital, a empresa pode investir em ativos 
caros, mas que tragam poucos benefícios para os usuários, como escritórios luxuosos e ins-
talações comerciais e administrativas dispendiosas”. (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, 
Jairo. Regulação dos serviços públicos. In: Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: El-
sevier, 2005. Cap. 6, p. 271).

449 LITTLECHILD, Stephen Charles. Regulation of British telecommunications’ profitability. De-
partment of Trade and Industry, London, 1983. Disponível em: https://www.eprg.group.cam.
ac.uk/wp-content/uploads/2019/10/S.-Littlechild_1983-report.pdf. Acesso em: 5 jul. 2021.

https://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2019/10/S.-Littlechild_1983-report.pdf
https://www.eprg.group.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2019/10/S.-Littlechild_1983-report.pdf
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tentativa de promover a concorrência, considerando a dificuldade 

de que ocorra uma passagem direta do monopólio das estatais para 

o mercado livre. Com efeito, o mecanismo de regulação via preço-

-teto tem sido apontado como “etapa do processo de privatização, 

já que a introdução paulatina da concorrência nos setores reforma-

dos eliminaria as características de monopólios naturais e tornando, 

portanto, a regulação desnecessária”,450 especialmente quando os 

dados financeiros relevantes necessários à fixação de limites das 

taxas de retorno não são confiáveis ou obscuros.451

2.2  As Portarias MF no 244/2010, no 97/2018 e no 386/2018 
do Ministério da Fazenda e os critérios para reajuste 
e revisão de tarifas e de preços públicos praticados 
pela ECT para prestação dos serviços em regime de 
exclusividade

Conforme já salientado, e indicado na citada Nota Técnica no 

166/COGCP/SEAE/MF, de 04.12.2015,452 antes da edição da Portaria 

MF no 244/2010, o “reajuste das tarifas era calculado com critérios 

definidos pela própria ECT e submetidos ao Ministério das Comu-

nicações”, o qual, após análise da matéria, submetia o pleito ao 

450 SAINTIVE, Marcelo Barbosa; CHACUR, Regina Simões. A regulação tarifária e o comporta-
mento dos preços administrados. Maio 2006. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/
portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692 . Acesso em: 11 
jul. 2021. 

451 “Price-cap regulation has both advantages and disadvantages over other forms of utility regu-
lation. In particular, price-cap regulation can be useful in the process of privatizing  a formerly 
public utility, where the relevant financial data needed to set rate of return limits are obs-
cure or unreliable. Price-cap regulation was first developed in the U.K. during the 1980s. All 
private British utility networks are now required to adhere to price-cap regulation. Although 
price-cap regulations are heavily identified with British utilities, such policies have been ins-
tituted elsewhere, including the United States”. Tradução livre: “A regulação preço-teto tem 
vantagens e desvantagens em relação a outras formas de regulação de serviços públicos. Em 
particular, a regulação preço-teto pode ser útil no processo de privatização de empresas pú-
blicas, onde os dados financeiros relevantes necessários para definir os limites de retorno são 
obscuros ou não confiáveis. A regulação do limite de preços foi desenvolvida pela primeira 
vez no Reino Unido durante a década de 1980. Todas as redes privadas de serviços públicos 
britânicos são agora obrigadas a aderir à regulamentação do limite de preços. Embora as re-
gulamentações de limite de preços sejam fortemente identificadas com os serviços públicos 
britânicos, tais políticas foram instituídas em outros lugares, incluindo os Estados Unidos”. 
Disponível em https://www.investopedia.com/terms/p/price-cap-regulation.asp. Acesso em: 
13 jul. 2021.

452 “A solicitação da ECT era, então, analisada pelo referido Ministério e, caso fosse aprovada, era 
enviada ao Ministério da Fazenda para análise. Também não havia norma disciplinando a re-
visão tarifária das tarifas postais de monopólio”. Disponível em: https://www.gov.br/fazenda/
pt-br/centrais-de- conteudos/notas-tecnicas-e-pareceres/advocacia-da- concorrencia/2015/
nt-166_2015.pdf. Acesso em: 13 jul. 2021.

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24F0A728E014F0B03FAE02692
https://www.investopedia.com/terms/p/privatization.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/privatization.asp
https://www.investopedia.com/terms/p/price-cap-regulation.asp
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Ministério da Fazenda, considerando o disposto no citado art. 70 

da Lei no 9.609/95.

A indigitada Portaria MF no 244/2010 inaugurou uma nova 

fase, ao criar um modelo de teto de preços para os serviços postais 

prestados em regime de exclusividade, estabelecendo, também, a 

correção dos valores pelo percentual acumulado do Índice de Ser-

viços Postais (ISP), descontado o Fator de Produtividade, conforme 

definições e metodologia de cálculo constantes no Anexo do ato. 

Na realidade, foi uma tentativa de mimetizar, para o setor postal 

brasileiro, o modelo do preço-teto (Price Cap Regulation – PCR). 

O limite para o percentual final do reajuste geral era aplicado de 

forma linear e indistintamente sobre todo o rol de tarifas e preços 

públicos cobrados pela ECT na prestação dos serviços postais en-

tão designados sob regime “de monopólio”.

Ainda, a portaria em comento (Portaria MF no 244/2010) es-

tabeleceu os valores do indicado Fator X (que é o mecanismo que 

permite repassar aos consumidores dos serviços postais prestados 

em regime de monopólio as projeções de ganhos de produtivida-

de da ECT), nos seguintes termos: i) zero, até 31.12.2013; e ii) 5% 

(cinco por cento), a partir de 01.01.2014 e até que a matéria fosse 

novamente disciplinada.453

Posteriormente, a Portaria MF no 97, de 26 de março de 2018, 

que revogou a Portaria MF no 244/2010, substituiu o citado Índi-

ce de Serviços Postais (ISP) pelo Índice de Preços ao Consumidor 

no Atacado (IPCA) do ano civil anterior, mas manteve o modelo 

do teto de preço ou preço-teto (PCR) com a aplicação do indica-

do Fator de Produtividade (Fator X), o qual, no entanto, foi fixado 

em i) zero, nos reajustes de 2018, 2019 e 2020; e ii) de 5% (cinco 

por cento), a partir do reajuste de 2021 e até que a matéria fosse 

novamente disciplinada.

Sem que tivesse sido editado qualquer ato sob seu fundamen-

to de validade, a Portaria MF no 97/2018 foi revogada, pela Portaria 

453 Conforme será indicado abaixo, é necessário a realização de estudo específico para verificar 
se foram, de fato, repassados os ganhos de produtividade de 5% entre 01.01.2014 e 09.11.2018, 
data em que foi publicada a Portaria MCTC no 5.736, de 8 de novembro de 2018, ato editado 
sob a égide do modelo estabelecido pela Portaria MF no 386, de 30 de agosto de 2018. 
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MF no 386, de 30 de agosto de 2018, norma que atualmente disci-

plina a matéria. De acordo com a sistemática vigente, as tarifas são, 

da mesma forma, corrigidas pelo IPCA do ano civil anterior, tendo 

sido também adotado o modelo do teto de preço ou preço-teto 

(Price Cap Regulation – PCR), descontado o Fator de Produtivida-

de (Fator X). O resultado, conforme salientado, consubstancia um 

limite para o percentual final do reajuste geral, que é aplicado li-

near e indistintamente sobre todo o rol de tarifas e preços públicos 

cobrados pela ECT na prestação dos serviços postais de exclusivi-

dade. O Fator de Produtividade (Fator X), foi mantido em i) zero, 

nos reajustes de 2018, 2019 e 2020; e ii) de 5% (cinco por cento), a 

partir do reajuste de 2021 e até que a matéria seja novamente dis-

ciplinada, consoante o disposto no § 3o do art. 2o do ato.

Assim, pode-se concluir que não houve repasse de qualquer 

ganho de produtividade relativamente aos anos de 2018, 2019 e 

2020, sendo necessária a realização de exame específico para ve-

rificar se foram, de fato, repassados os ganhos de produtividade de 

5% entre 01.01.2014 e 09.11.2018, data em que foi publicada a Por-

taria MCTC no 5.736, de 8 de novembro de 2018, ato editado sob 

a égide do modelo estabelecido pela Portaria MF no 386, de 30 de 

agosto de 2018.

Ainda, pode-se ratificar que os modelos vigentes desde 

29.03.2010, com a publicação Portaria MF no 244/2010, e, poste-

riormente, com as Portarias MF no 97/2018 e no 386/2018, tentam 

mimetizar, para o setor postal brasileiro, o modelo do preço-teto 

(PCR), apesar de não existir contrato de concessão para funda-

mentar a realização da atividade, sendo, talvez, uma tentativa de 

pavimentar a privatização da ECT.454

2.3  Os reajustes das tarifas e preços públicos em comparação 
com a inflação nos últimos 20 anos no Brasil

Nos termos já indicados, a partir da identificação de todos os 

atos do Ministério das Comunicações foi criada uma base de da-

dos contendo, de forma individualizada, os valores de cada tipo de 

454 O Decreto no 10.674, de 13 de abril de 2021, incluiu a ECT no Programa Nacional de Desestatização.
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serviço realizado pela ECT, o que permitiu a medição e compara-

ção dos reajustes e revisões das tarifas e preços públicos prestados 

em regime de exclusividade nos últimos 20 anos em relação à infla-

ção no país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo (IPCA).

Desde a edição do Plano Real, com início a partir de 01.07.1994, 

até julho de 2001 foram editadas quatro Portarias455 pelo Ministério 

das Comunicações quanto ao tema, havendo muitas alterações na 

estrutura tarifária nesse período, o que dificulta a comparabilidade 

de todos os serviços até o presente.

A Portaria MC no 133 de 18 de abril de 2000, por exemplo, vi-

gente até 11.07.2001, previa cinco faixas de pesos (em gramas) para 

Carta Não Comercial e Cartão Postal456 e, da mesma forma, para 

Carta Comercial e Aerograma Nacional.457

A estrutura tarifária dessas duas espécies de serviços postais 

foi substancialmente alterada após o ano de 2001, mantendo-se, 

posteriormente, estável até o ano de 2020.

Com efeito, a Portaria MC no 383, de 11 de julho de 2001, 

ampliou para 11 (onze) faixas a estrutura tarifária tanto da Car-

ta Não Comercial e Cartão Postal458 como da Carta Comercial e 

Aerograma Nacional.459 Não houve modificação na quantidade 

de faixas dessas duas espécies de serviços postais até o ano de 

2020, quando a Portaria MCTC no 370, de 29 de janeiro de 2020, 

agrupou ambas em item único, designado Carta e Aerograma Na-

cional, sistemática mantida pela Portaria MCOM no 2697, de 25 

de maio de 2021.

455 (1) Portaria MC no 767, de 13 de outubro de 1994; (2) Portaria MC no 247, de 9 de outubro de 
1995; (3) Portaria MC no 371, de 10 julho de 1997; e (4) Portaria MC no 133 de 18 de abril de 
2000. 

456 Até 20; Acima de 20 até 50; Acima de 50 até 100; Acima de 100 até 250 e Acima de 250 até 
500.

457 Até 20; Acima de 20 a 50; Acima de 50 a 100; Acima de 100 a 150; e Acima de 150 a 200.

458 Até 20; Acima de 20 até 50; Acima de 50 até 100; Acima de 100 até 150; Acima de 100 até 
150; Acima de 150 até 200; Acima de 200 até 250; Acima de 250 até 300; Acima de 300 até 
350; Acima de 350 até 400; Acima de 400 até 450; Acima de 450 até 500.

459 Até 20; Acima de 20 a 50; Acima de 50 a 100; Acima de 100 a 150; Acima de 150 a 200; Aci-
ma de 200 a 250; Acima de 250 a 300; Acima de 300 a 350; Acima de 350 a 400; Acima de 
400 a 450; Acima de 450 a 500.

file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Aula 1\An�lise Quantitativa\Portaria MC n� 133 de 18 de abril de 2000.pdf
file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Aula 1\An�lise Quantitativa\Portaria MC n� 767, de 13 de outubro de 1994.pdf
file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Aula 1\An�lise Quantitativa\Portaria MC n� 247, de 9 de outubro de 1995.pdf
file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Aula 1\An�lise Quantitativa\Portaria MC n� 247, de 9 de outubro de 1995.pdf
file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Aula 1\An�lise Quantitativa\Portaria MC N� 371, de 10 julho de 1997.pdf
file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Aula 1\An�lise Quantitativa\Portaria MC n� 133 de 18 de abril de 2000.pdf
file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Aula 1\An�lise Quantitativa\Portaria MC n� 133 de 18 de abril de 2000.pdf
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Aplicando-se a correção pelo IPCA sobre as tarifas fixadas em 

2001, pela Portaria MC no 383, e comparando-se o resultado al-

cançado com os preços estabelecidos pela citada Portaria MCOM 

no 2.697/2021, chega-se aos resultados que serão apresentados 

a seguir, e detalhados na tabela apresentada na página seguinte, 

para cada um dos serviços indicados em cada uma das suas fai-

xas (1. Carta Não Comercial e Cartão Postal; 2. Carta Comercial 

e Aerograma Nacional; 2.1. Franqueamento Autorizado de Cartas 

– Nacional).

Conforme será visto, houve aumento para todas as faixas de 

todos os serviços, sendo o acréscimo mais expressivo para Carta 

Não Comercial e Cartão Postal em suas diversas pesagens (aumento 

médio de 26,05% acima da inflação do período medida pelo IPCA), 

tendo em vista, especialmente, a citada unificação realizada pela 

Portaria MCTC no 370, de 29 de janeiro de 2020. Para Carta Co-

mercial e Aerograma Nacional constata-se um aumento médio das 

tarifas acima de inflação no percentual de 12,83%. Por sua vez, em 

relação aos valores do Franqueamento Autorizado de Cartas – Na-

cional verifica-se um aumento médio de 11,14% acima da correção 

pelo IPCA no período.

Em relação aos Serviço de Telegrama Nacional, líquidos de 

impostos e contribuições sociais, os quais somente tiveram a sua 

estrutura tarifária consolidada a partir de 2004, com a edição da 

Portaria MC No 374 de 29 de setembro de 2004, também pode-se 

perceber um aumento acima da inflação do período no percentual 

de 11,02% para o Pré-Pago, de 14,06% no caso do Telefone/Fona-

do e de 1,57% na hipótese de Internet.

Conforme se verifica na tabela abaixo, percebe-se que houve 

aumento real de todas as tarifas praticadas pela Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (ECT) nos últimos 20 anos, e não apenas 

atualização monetária dos valores cobrados.
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Confirmada a hipótese inicialmente sugerida, repise-se a rele-

vância do impacto da redução de demanda quando há regulação 

do tipo preço-teto, como é o caso brasileiro desde 2010. Sobre o 

tema salienta Timothy Brennan e Michael A. Crew:460

Price cap regulation has significant advantages, in 

that it may induce regulated firms to operate efficien-

tly and reduce the transactions costs of regulation. 

However, PCR can leave a regulated firm unable to 

cover costs when demand falls because with scale 

economies unit costs increase as output declines. An 

adjustment to the price cap formula, based on the elas-

ticity of average cost with respect to output and the 

elasticity of demand, can restore solvency to a price-

-cap-regulated firm. The adjustment proposed to the 

price cap retains the incentives for internal efficiency 

of PCR as, like the CPI adjustment it is exogenous to 

the company. All that is required is to prove that vo-

lume has fallen, which is very different from cost of 

service regulation, which requires proof that costs 

have increased.

Assim, o modelo preço-teto, apesar de suas vantagens, como 

salientado, estabelece desafios substanciais quando uma atividade 

importante do setor regulado sofre forte queda de demanda, como 

é o caso das cartas em papel. Deve-se ressaltar, por outro lado, a 

necessidade de avaliação específica quanto ao peso relativo das re-

ceitas e custos dessas atividades, cuja procura é declinante ao longo 

do tempo, em comparação com as receitas e custos decorrentes 

460 Tradução livre: “A regulação preço-teto tem vantagens significativas, na forma de induzir 
empresas regulamentadas a operar de forma eficiente e reduzir os custos de transações de 
regulação. No entanto, o PCR pode deixar uma empresa regulamentada incapaz de cobrir 
custos quando a demanda cai, porque com as economias de escala os custos unitários au-
mentam à medida que a produção diminui. Um ajuste na fórmula do limite de preço, baseado 
na elasticidade do custo médio em relação à produção e à elasticidade da demanda, pode 
restaurar a solvência para uma empresa regulada por preço. O ajuste proposto ao teto de 
preços mantém os incentivos para a eficiência interna da PCR, pois, como o ajuste da CPI é 
exógeno para a empresa. Tudo o que é necessário é provar que o volume caiu, o que é muito 
diferente do custo de regulação do serviço, o que requer a comprovação de que os custos 
aumentaram”. Vide: BRENNAN, Timothy J.; CREW, Michael A. Price cap regulation and de-
clining demand. In: CREW, Michael A.; BRENNAN, Timothy J. (Eds.). The future of the postal 
sector in a digital world, topics in regulatory economics and policy. Switzerland: Springer In-
ternational Publishing, 2016. DOI 10.1007/978-3-319-24454-9_1. p. 1-17.

file:///D:\DOUTORADOLEONARDO\2021-1\Regula��o e Concorr�ncia em Setores da Infraestrutura\Brennan-Crew2016_Chapter_PriceCapRegulationAndDeclining.pdf
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das demais atividades realizadas, a fim de que se possa identificar 

se eventual dificuldade da estatal submetida à regulação do tipo 

preço-teto não tem como causa preponderante outras variáveis 

relevantes, como a gestão do negócio, os custos trabalhistas,461 

previdenciários etc. 

Conclusão

A prestação do serviço de entrega de cartas é indicada em pri-

meiro lugar na lista de atividades que desaparecerão em breve.462

Assim, alguns dos pressupostos relevantes a fundamentar his-

toricamente a construção do atual modelo do setor postal, com 

restrições à concorrência e reserva de alguns serviços para o Esta-

do não prevalecem nos mesmos termos na era digital. Com efeito, 

tendem a se modificar ainda mais no futuro próximo, tendo em vis-

ta a natureza disruptiva das tecnologias da informação e das novas 

formas de comunicação e interações sociais iniciadas no final do 

século XX, e aprofundadas no início do século XXI.

As mudanças estruturais proporcionadas pela telemática na 

realidade da economia digital sobre o setor postal também tive-

ram reflexos no Brasil. O Decreto no 10.066, de 15 de outubro de 

2019, incluiu a ECT no Programa de Parcerias de Investimentos da 

Presidência da República. Com o ato, o governo pretende possibi-

litar estudos de parceria com a iniciativa privada para melhorar os 

resultados da empresa. Já em 2021, o Poder Executivo apresentou 

o Projeto de Lei no 591/2021, atualmente em tramitação no Senado 

461 Conforme noticiado em matéria publicada em 19.08.2021, intitulada “Empregados pedem au-
mento de 14%, e Correios vão ao TST para evitar greve”, constata-se que as reivindicações 
inevitavelmente pressionam os custos das atividades do setor postal do país. “Os Correios 
aproveitaram uma paralisação convocada por trabalhadores da estatal nesta quarta-feira (18) 
e ingressaram com uma ação de dissídio coletivo no TST (Tribunal Superior do Trabalho). Com 
isso, por mais um ano caberá ao tribunal decidir os termos de reajuste salarial da categoria”. 
Disponível em https://economia.uol.com.br/colunas/carla-araujo/2021/08/19/correios-e-fun-
cionarios-voltam-a-justica-para-tratar-dissidio-no-tst.htm?cmpid=copiaecola. Acesso em: 21 
ago. 2021.

462 “Can you imagine the mail carrier never walking through your street anymore? (...) Your mail 
or package will soon not be delivered by traditional postal services anymore”. Tradução livre: 
“Você pode imaginar o carteiro nunca mais andando pela sua rua? (...) Seu e-mail ou pacote 
em breve não mais será entregue pelos serviços postais tradicionais”. Disponível em: https://
www.arjenvanberkum.nl/future-of-work/top-10-jobs-most-likely-to-disappear-in-the-future/. 
Acesso em: 19 jul. 2021. 

https://www.arjenvanberkum.nl/future-of-work/top-10-jobs-most-likely-to-disappear-in-the-future/
https://www.arjenvanberkum.nl/future-of-work/top-10-jobs-most-likely-to-disappear-in-the-future/
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Federal, após a aprovação de substitutivo (PL 591-A/2021), pela Câ-

mara dos Deputados.463 Logo após o encaminhamento do PL, foi 

editado o Decreto no 10.674, de 14.04.2021,464 incluindo a ECT no 

Programa Nacional de Desestatização (PND).465

O art. 30 do PL no 591-A/2021 autoriza, expressamente, a de-

sestatização da ECT, e estabelece que a obrigação da União prestar 

serviço postal, em regime público, restringe-se ao chamado ser-

viço postal universal,466 o qual poderá ser realizado por meio de 

empresa estatal ou em regime de concessão, nos termos do art. 6o 

da Lei no 8.987/1995. O serviço postal universal poderá ser presta-

do, também, por meio de empresa estatal e por empresa privada, 

ao mesmo tempo, sob amparo de contrato de concessão comum.

Nesse contexto de mutações regulatórias pretendidas, decor-

rentes, em grande medida, da evolução tecnológica, a presente 

pesquisa revelou alguns pontos importantes. Foram identificados 

dois modelos distintos de precificação, a disciplinar as tarifas dos 

463 Após a fixação do regime de urgência para o PL no 591/21 em 03.05/.2021, foi aprovada a cria-
ção de Comissão Especial para tratar do tema. Após intenso debate virtual, em 05.08.2021 foi 
aprovada na Câmara texto substitutivo do relator com emendas (PL 591-A/2021), razão pela 
qual a matéria foi encaminhada, em 09.08.2021, ao Senado Federal, por meio do Ofício no 
966/2021/SGM-P. Disponível em https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2270894. 
Acesso em: 8 nov. 2021.

464 O procurador-geral da República opinou pela procedência parcial da ADI no 6.635, para que 
seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do inciso I do art. 2o da 
Lei no 9.491/1997, a fim de retirar da força normativa a autorização para privatizar os servi-
ços postais e o correio aéreo nacional, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). 
Disponível em: http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/correios-servicos-postais-e-correio-
-aereo-nacional-nao-podem-ser-privatizados-opina-pgr. Acesso em: 7 jul. 2021.

465 A estruturação do Projeto completo pelo BNDES foi separada em três fases. Os estudos de 
desestatização do setor postal brasileiro foram iniciados em 2020, e o resumo dos resulta-
dos da Fase 1 estão disponíveis para consulta no site do PPI . “Em 21 de agosto de 2019, a 
Resolução do CPPI no 68 submeteu à deliberação do Presidente da República a qualificação 
dos Correios no âmbito do PPI [Programa de Parcerias de Investimentos], para fins de estu-
dos com objetivo de avaliar alternativas de parceria com a iniciativa privada, bem como para 
propor ganhos de eficiência e resultado à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), 
com vistas a garantir sua sustentabilidade econômico-financeira. [...]. Por meio da Resolução 
CPPI no 89, o BNDES, como gestor do FND, foi incumbido de contratar estudos especializa-
dos relativos ao setor postal e de encomendas no Brasil, nos termos do art. 6o, II, alínea “f”, 
da Lei do PND”. Disponível em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparen-
cia/desestatizacao/processos-em-andamento/desestatizacao-do-setor-postal. Acesso em: 2 
jul. 2021.

466 Dispõe o art. 2o do PL: “Para fins do disposto nesta Lei, considera-se: [...)] IX – serviço postal 
universal: subconjunto dos serviços postais cuja garantia da prestação é obrigação da União, 
em regime público, em todo o território nacional, de modo adequado, nos termos do art. 6o 
da Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, assegurado a qualquer pessoa física ou jurídica, 
independentemente de sua localização e condição socioeconômica, e que pode ser presta-
do direta ou indiretamente, nos termos do art. 8o desta Lei”.

file:///C:/Job/FGV/FGV-008_%20Debates%20e%20Estudos%20Emp%c3%adrIcos%20em%20Direito%20Administrativo%20e%20Regulatorio/Texto/en/web/dou/-/decreto-n-10.674-de-13-de-abril-de-2021-314022900
https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2270894
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/correios-servicos-postais-e-correio-aereo-nacional-nao-podem-ser-privatizados-opina-pgr
http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/correios-servicos-postais-e-correio-aereo-nacional-nao-podem-ser-privatizados-opina-pgr
https://www.ppi.gov.br/resumofase1correios
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processos-em-andamento/desestatizacao-do-setor-postal
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/transparencia/desestatizacao/processos-em-andamento/desestatizacao-do-setor-postal
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serviços postais submetidos à reserva de mercado, os quais estão 

distribuídos em quatro fases. A Portaria MF no 244/10 revela-se inicia-

dora de um novo marco de precificação do setor postal, baseado na 

regulação do tipo preço-teto, ao mesmo tempo que fixa parâmetros 

e regras gerais transparentes a serem observadas pelo Ministério ao 

qual se vinculava a ECT, o que não ocorria anteriormente.

Confirmou-se, ainda, a hipótese inicial, no sentido de que houve 

aumento real de todas as tarifas praticadas pela ECT sob regime de 

exclusividade nos últimos 20 anos, e não apenas atualização mone-

tária dos valores cobrados. Não obstante, repise-se, é necessário o 

aprofundamento do exame de alguns aspectos do tema.

Além da necessidade de analisar o peso relativo das receitas e 

custos das atividades cuja procura é declinante ao longo do tempo 

– como é o caso das cartas, em comparação com as receitas e cus-

tos decorrentes das demais atividades realizadas, também merece 

estudo específico a existência – ou não – de possíveis repasses de 

ganhos de produtividade (de 5%) entre 01.01.2014 e 09.11.2018, data 

em que foi publicada a Portaria MCTC no 5.736/2018.
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O Tribunal de Contas da União como  

um revisor geral da administração:  

limitações internas e externas

Luciano Morandi Batalha467

Resumo

O texto apresenta os limites que incidem sobre a atuação do 

controle realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que 

frequentemente ultrapassa este espaço delimitado. São apresenta-

dos casos concretos destes excessos. Em um segundo momento, 

são apresentados os fatores que devem limitar a atuação da corte 

de contas federal, dividindo-os em duas dimensões: interna e ex-

terna. Ao final, conclui-se que a qualidade do controle não pode 

ser definida unicamente pela intensidade na qual ele é realizado, 

mas sim em como ele se relaciona com limites existentes sobre a 

sua realização.

Palavras-chave: Controle Externo; Tribunal de Contas da União; Hi-

percontrole da Administração Pública.

Introdução

Uma análise quantitativa dos processos em trâmite no âmbito 

do TCU revela uma ampliação da atividade do Tribunal. Enquanto 

em 1998 o total de processos novos foi de 7.312, no ano de 2018 este 

número saltou para 36.088, representando um aumento de 394% 

no período. Em comparação, no mesmo período, este aumento foi 

de 87% no Supremo Tribunal Federal e de 265% no Superior Tribu-

nal de Justiça.468

De igual modo, pode-se observar uma ampliação constante 

no retorno financeiro decorrente da atuação do TCU. Em 2017, tal 

467 Mestrando em Direito público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, graduado 
em Direito pela Universidade Federal Fluminense – UFF. Advogado. E-mail: lucianomorandi-
batalha@gmail.com.

468 GUERRA, Sérgio; HARTMANN, Ivar. Tribunal de Contas da União: uma análise quantitativa. 
Rio de Janeiro, 2019.
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benefício foi de R$ 10,907 bilhões, saltando para R$ 47,180 bilhões 

em 2019, ou seja, um aumento de cerca de 430% em dois anos. 

Deve-se também destacar o expressivo montante financeiro anual 

envolvido nas medidas cautelares impostas pelo Tribunal de Con-

tas da União, que nos anos recentes atingiu o seu valor máximo em 

2017, com o valor total de R$ 66,076 bilhões.469

O cenário exposto retrata a crescente relevância socioeconô-

mica dos resultados das ações dos tribunais de contas, e como a 

forma pela qual o ratio decidendi aplicado pelas cortes de contas 

pode impactar esses resultados. De fato, trata-se aqui de decisões 

de grande relevância social e econômica, que dizem respeito às 

funções estatais essenciais, além de não raramente envolverem vul-

tosos montantes de recursos públicos.

Nada obstante, existem momentos em que o TCU adquire con-

tornos não apenas de um tribunal responsável pelo controle do 

exercício financeiro da administração pública, mas sim de um con-

trolador de segunda ordem, responsável pela revisão geral de todos 

os atos praticados pelo poder público.470 Este quadro pode ensejar 

movimentos e fornecer justificativas para eventuais excessos, que 

não encontram claro respaldo no ordenamento jurídico do país ou 

nas capacidades institucionais dos Tribunais de Contas.

Esta questão estaria se mostrando ainda mais frequente no 

cenário administrativo e político recente, marcado pela ampliação 

dos métodos de combate à corrupção e de mau uso de recursos 

públicos em sentido mais amplo. Convém destacar que essa atua-

ção pode fundamentar-se em princípios de boa-fé e em legítimas 

preocupações com a proteção ao erário público.

Contudo, tal postura expansionista encontra, ou deveria encon-

trar, limitações. Estes limites partem da análise de fatores internos 

e externos à estrutura do TCU. Enquanto a primeira categoria faz 

469 Informações retiradas do relatório anual de Atividades do TCU do ano de 2019. Disponível 
em: https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E71116C250171
3567DF247E10&inline=1. Acesso em: 7 jun. 2021.

470 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos tribunais 
de contas: possibilidades e limites. In: SUNDFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Tribunal de 
Contas da União no direito e na realidade. São Paulo: Editora Almendina, 2020.

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E71116C2501713567DF247E10&inline=1
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881E71116C2501713567DF247E10&inline=1
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referência a características internas institucionais daquele tribunal 

de contas, a segunda se refere a fatores externos à estrutura do 

TCU, mas que influem nessa delimitação de competências.

Assim, o presente artigo buscará estudar quais seriam esses 

fatores de limitação da expansão de competências do TCU. Para 

tanto, em um primeiro momento relata-se o cenário em que esta 

ampliação ocorre, com apresentação de casos concretos. Poste-

riormente, apresentam-se os fatores de limitação relevantes a este 

exercício ampliado de competências, classificando-os em internas 

ou externas, a depender de onde se originariam esses limites. Ao 

fim, é realizada uma síntese dos achados e as conclusões.

I.  A expansão de competências do tribunal de 
contas da união

1.1  O reposicionamento dos Tribunais de Contas e a 
preocupação com a eficiência do controle externo

O controle realizado pelos Tribunais de Contas no Brasil é, sal-

vo ocasiões especiais previstas na Constituição Federal, realizado 

a posteriori. Quer dizer, o controlador externo atua após a des-

pesa pública, e a ele é dado o papel de investigação e sanção de 

condutas irregulares dos gestores de recursos públicos, sejam eles 

agentes públicos ou privados.471

Não foi sempre assim. Carlos Ari Sundfeld e Jacintho Arruda 

Câmara dividem o modelo de controle praticado no Brasil em duas 

fases.472 Na primeira, que perdura da fundação dos tribunais de 

contas até a constituição de 1967, o controle era efetuado em um 

sistema majoritariamente a priori. As contratações públicas deve-

riam passar pelo crivo do controlador antes de serem capazes de 

gerar efeitos e, consequentemente, despesas públicas. Inspirado 

no modelo italiano, Rui Barbosa justificava a adoção deste sistema 

471 JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados – con-
trolador ou administrador? Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, ano 12, n. 47, 
p. 209-230, 2014; SPECK, Bruno Wilhelm. Inovação e rotina no Tribunal de Contas da União: 
o papel da instituição superior de controle financeiro no sistema político administrativo do 
Brasil. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2000.

472 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda, op. cit.
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pois o considerava mais eficaz para prevenir pagamentos ilegais, o 

que seria melhor do que uma eventual censura posterior.473

Esta forma de controle se altera após a constituição de 1967, 

momento em que o papel do controlador externo passa a focar mais 

na análise e correção de despesas já efetuadas, dispensando-se a 

autorização prévia dos tribunais de contas. Houve assim a outor-

ga de autonomia da administração efetuar despesas. Este modelo 

permaneceu previsto na Constituição de 1988, salvo exceções pon-

tuais previstas no próprio texto constitucional.

Os motivos que justificaram esta mudança do espaço de atuação 

dos tribunais de contas se relacionam com o aumento do Estado e 

da complexidade da atuação administrativa. A necessidade de uma 

análise prévia do controlador sobre toda e qualquer efetuação de 

despesa na prática engessava a administração, e obrigava quase 

que uma replicação de toda a estrutura administrativa dentro do 

órgão controlador, o que se mostrava como fator de demora na efi-

cácia das decisões tomadas.474

Assim, tem-se que houve um claro reposicionamento do momen-

to em que há a atuação do controle externo e, consequentemente, 

uma mudança no papel desempenhado pelos Tribunais de Con-

tas. O controlador passa a ser não mais um autorizador de toda e 

qualquer realização das despesas públicas, mas sim um revisor dos 

gastos já realizados.

Esta mudança se deu em razão da impossibilidade prática de se 

fiscalizar de forma antecipada todas as contratações realizadas pelo 

Estado brasileiro, que se ampliou e complexificou ao longo do século 

XX, e mais ainda durante o século XXI. Há, portanto, uma busca pela 

eficiência do controle externo, bem como a preocupação para que 

ele não se torne um fator de engessamento da administração pública.

A regressão histórica não é aqui feita de forma despropositada. 

Como se verá, a eficiência do controle e as capacidades do TCU de 

dar efetividade prática às suas decisões, e o custo-benefício de uma 

473 BARBOSA, Rui. Exposição de motivos de Rui Barbosa sobre a criação do TCU. Revista do 
Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 30, n. 82, p. 253-262, out./dez. 1999. p. 258.

474 SPECK, Bruno Wilhelm, op. cit.
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atuação mais incisiva do controle, estão no centro das discussões 

atuais sobre o papel de revisor geral que vem sendo apropriado 

pelo Tribunal de Contas.

Logo, é de chamar a atenção que a questão não é uma exclusi-

vidade do ordenamento constitucional atual que, mesmo limitando 

as possibilidades em que o controlador externo pode atuar preven-

tivamente, não foi capaz de impedir um inflacionamento da atuação 

controladora, como será exposto no próximo item.

1.2  O (adquirido) papel do TCU como o revisor geral da 
administração

Apesar do novo desenho institucional previsto desde 1967, o 

TCU vem recentemente adotando uma postura cada vez mais inter-

vencionista, adentrando matérias que, em teoria, escapariam de seu 

espaço de atuação determinado constitucionalmente. Assim, ainda 

que o papel atual do controlador seja o de fiscalizar a administra-

ção em questões financeiras, o Tribunal vem se mostrando como 

um de facto revisor geral da administração pública.

Algumas decisões recentes do Tribunal de Contas da União, 

como as elencadas abaixo em rol exemplificativo, parecem con-

substanciar esta nova posição, posto que nestas ele considerou 

dentro de suas competências:

(i) Decretar a indisponibilidade de bens de contratados fornece-

dores de bens e serviços da Administração;475

(ii) Desconsiderar personalidade jurídica de contratados fornece-

dores de bens e serviços da Administração;476

(iii) Sustar diretamente a execução de contratos administrativos,477

(iv) Declarar a inconstitucionalidade de norma com efeitos gerais 

e específicos, impedir a circulação de publicidade formulada 

pela administração federal,478

475 Neste sentido, destacam-se os Acórdãos no 2.018/2018 – Plenário; no 1.639/2018 – Plenário; 
no 296/2018 – Plenário; 874/2018 – Plenário, além do incidente de uniformização de jurispru-
dência que culminou no Acórdão no 321/2019 – Plenário.

476 Neste sentido: acórdão no 1.421/2019 plenário; Acórdãos no 2.005/2017 – Plenário, e no 2.014/2017 
– Plenário.

477 Vide Acórdão no 508/2018 – Plenário.

478 Vide Acórdão no 2.431/2019 – Plenário.
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(v) Interferir em processo de negociação entre a União e conces-

sionária de serviço público.479

Outro ponto de destaque, além dos já acima explicitados, acer-

ca do alcance da possibilidade do exercício das competências dos 

Tribunais de Contas é a discussão acerca da atuação recente das 

cortes de contas no que diz respeito às suas relações com as agên-

cias reguladoras. Mais especificamente, discute-se a interferência 

direta das cortes de contas nas atividades-fim dos entes regula-

tórios, e não apenas no controle financeiro dos recursos públicos 

empregados por tais órgãos.

O debate atual recai sobre a possibilidade desta ampliação do 

controle realizado pelos órgãos de controle externo abranger não 

apenas a legalidade e a conformidade dos atos realizados pelas enti-

dades reguladoras, mas também uma avaliação acerca do resultado 

e da efetividade da própria atividade regulatória praticada. Em ver-

dade, trata-se de discussão acerca da possibilidade dos tribunais 

de contas agirem não apenas como órgãos de controle financeiro 

das agências reguladoras, mas sim como verdadeiros reguladores 

“auxiliares”, revisando ou até substituindo a regulação aplicada pe-

las entidades regulatórias.480

Tal fenômeno é visto, majoritariamente, de forma desfavorá-

vel pela doutrina especializada, que defende uma posição restritiva 

quanto à atuação das cortes de contas sobre as atividades-fim das 

agências reguladoras. Esta posição é adotada por respeitados ju-

ristas como Marçal Justen Filho, segundo o qual “Não caberá ao 

Tribunal de Contas investigar o conteúdo das decisões regulatórias 

emitidas pela agência”,481 e Rafael Carvalho Rezende Oliveira, que 

defende que “não compete aos tribunais de contas fixar a política 

regulatória, mas sim fixar, no âmbito do controle, as balizas norma-

tivas que deverão ser seguidas pelas agências”.482

479 Vide Acórdão no 1.971/2017 – Plenário.

480 PEREIRA, Gustavo Leonardo. O Tribunal de Contas da União como regulador de segunda 
ordem: um estudo de casos sobre o controle da regulação de infraestrutura. In: SUNDFELD, 
Carlos Ari; ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União no direito e na realidade. São Pau-
lo: Ed. Almendina, 2020.

481 JUSTEN FILHO, Marçal. O direito das agências reguladoras independentes. São Paulo: Ed. 
Dialética, 2002. p. 589.

482 OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. Novo perfil da regulação estatal: administração pública 
de resultados e análise de impacto regulatório. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2015. p. 226.
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No mesmo sentido, Luís Roberto Barroso, quando ainda pro-

curador do Estado do Rio de Janeiro, produziu o parecer no 05/98 

– LRB, no qual afirma de forma explícita que o texto constitucional em 

nenhum momento autoriza a investigação do mérito das decisões ad-

ministrativas das agências reguladoras. Inclusive, vai além, afirmando 

que esta competência é vedada ao Poder legislativo como um todo.

Por sua vez, Marianna Montebello Willeman sumariza os argu-

mentos favoráveis à restrição da atuação dos Tribunais de Contas 

sobre as atividades-fim das agências reguladoras nos seguintes itens: 

(i) sobreposição de funções, em razão da substituição de um juízo 

técnico, proferido pelo regulador, por um técnico-político realizado 

pelas Cortes de Contas; e (ii) falta de previsão constitucional para 

substituição do mérito da decisão do gestor público pelo entendi-

mento dos Tribunais de Contas, de modo que poderia configurar-se 

violação à separação de poderes. Segue ainda a primeira corren-

te aqui exposta, de que não cabe aos Tribunais de Contas formular 

escolhas regulatórias em substituição às agências.483

Entretanto, a autora entende necessária uma diferenciação en-

tre os casos em que haja o que denomina como uma ilegalidade 

regulatória formal, ou uma ilegalidade flagrante e notória na ati-

vidade das agências, e aqueles em que a decisão regulatória não 

apresenta quaisquer vícios procedimentais ou de legalidade. Na 

primeira hipótese, haveria a possibilidade de uma intervenção mais 

ampla e geral dos tribunais de contas, em razão deste vício proce-

dimental ou legal da atividade regulatória. Outra hipótese seria a 

atuação dos tribunais de contas nos casos em que nenhum dos ví-

cios supracitados sejam observados, inclusive quando as entidades 

reguladoras utilizam de sua função normativa, editando normas de 

caráter geral e abstrato. Nestas, dever-se-ia observar uma posição 

de autocontenção das cortes de contas, não sendo possível a revisão 

de decisões regulatórias tomadas com base na discricionariedade 

técnica, quando existem diversas metodologias possíveis para se 

alcançar um mesmo objetivo, com custos similares.484

483 WILLEMAN, Mariana Montebello. Accountability democrática e o desenho institucional dos 
tribunais de contas no Brasil. Rio de Janeiro: Ed. Fórum, 2017. p. 326.

484 A autora apresenta ainda a possibilidade em que haja flagrante omissão das Agências Regula-
doras. Nesta, o Tribunal de Contas poderia agir para provocar a atuação do regulador, mas não 
para regular ele mesmo o setor em questão. WILLEMAN, Mariana Montebello, op. cit., p. 329.
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Há de se afirmar, entretanto, que o entendimento supracitado 

não é unânime na doutrina. Dentre os que admitem uma atuação 

mais presente dos tribunais de contas sobre as atividades fina-

lísticas das agências reguladoras, destacam-se Alexandre Santos 

Aragão, que observa que os atos de regulação possuem impactos 

e reflexos sobre o erário, o que atrairia a competência das cortes de 

contas para avaliação destes atos administrativos.485 Por sua vez, 

Benjamin Zymmler considera que compete ao Tribunal “identificar 

se as agências estão cumprindo bem e fielmente os seus objetivos 

institucionais”. Entretanto, este mesmo autor reconhece também 

que os tribunais não devem imiscuir-se indevidamente em áreas de 

competência privada das agências.486

Nada obstante, são recorrentes os casos em que a corte de 

contas federal realiza um juízo não apenas da legalidade de gastos 

estatais, mas sim age como um verdadeiro revisor dos atos prati-

cados pelas agências reguladoras. Com efeito, a corte de contas 

federal impõe de forma costumeira determinações e obrigações que 

influenciam diretamente as atividades-fim das agências reguladoras.

Como exemplo, pode-se citar casos concretos em que o TCU 

determinou à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) 

a implementação de novas formas de supervisão operacional e a 

reformulação de seu processo administrativo interno para averi-

guação e aplicação de penalidades.487 Em outro exemplo, o TCU 

estabeleceu política regulatória de universalização de serviços de 

telecomunicações, sem participação da Agência Nacional de Tele-

comunicações (ANATEL).488

Em verdade, a posição atual do Tribunal de Contas da União, que 

reconhece a sua “competência para fiscalizar as atividades finalísticas 

das agências reguladoras” e “atuar de forma complementar à ação 

das entidades reguladoras no que concerne ao acompanhamento 

485 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e evolução do direito administrativo 
econômico. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002. p. 339.

486 ZYMMLER, Benjamin; ALMEIDA, Guilherme Henrique de La Rocque. O controle externo das 
concessões de serviços públicos e das parceiras público-privadas. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 
2008, p. 171.

487 Vide: Acórdãos no 3.237/2013 e no 2.185/2017.

488 Vide: Acórdão no 1.107/2003 – Plenário.
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da outorga e da execução contratual dos serviços concedidos,”489 

representaria, portanto, um sintoma de um fenômeno mais amplo.

Neste, o TCU, e os tribunais de contas como um todo, ganham 

contornos não mais de uma corte de contas para avaliação das finan-

ças e dos gastos públicos, mas sim de um revisor e guardião geral 

da administração pública. Nesta visão, eles deixariam de ter como 

uma de suas funções principais a colaboração com os órgãos admi-

nistrativos para exercerem seu juízo de valor aos gestores públicos.

Como reflexo desta mudança, pode-se também trazer a previ-

são, no manual de auditoria operacional do TCU elaborado em 2018, 

da possibilidade da emissão de comandos à administração no âmbito 

de fiscalizações operacionais,490 inclusive com aplicação de sanções 

aos administradores em caso de descumprimento desses coman-

dos.491 Por se tratar de forma de atuação que não toma como regra 

o mero cumprimento da legislação, mas sim a performance da en-

tidade controlada, em regra caberiam apenas recomendações para 

aprimoramento da entidade, e não comandos com caráter cogente.492

Contudo, nem todas as matérias estão sujeitas a comandos 

emanados pelos tribunais de contas. A determinação de ordens 

de cumprimento obrigatório pelos gestores públicos ocorre ape-

nas naqueles casos em que a corte de contas esteja analisando a 

legalidade do ato sob escrutínio, e não a sua performance ou efi-

cácia. De igual forma, a questão sob análise deve estar relacionada 

com as matérias sob a jurisdição específica dos tribunais de con-

tas, quais sejam, de natureza orçamentária, patrimonial e contábil. 

Nos demais casos, caberia apenas a expedição de recomendações, 

sem caráter vinculante.493

489 Vide: Acórdão no 1.757/2004 – Plenário.

490 A INTOSAI define auditorias operacionais como “análise independente, objetiva e contável 
para determinar se as ações, sistemas, operações, programas, atividades e iniciativas públi-
cas estão operando de acordo com os princípios da economicidade, eficiência e efetividade 
e se há oportunidade para aprimoramentos”. (ISSAI 3100, disponível em: em: https://portal.
tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15C416B68015C82A2E40A6E52. 
Acesso em: 8 jun. 2021.

491 Manual de auditoria operacional. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/
BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO%20_1_.pdf . Acesso em: 9 jun. 2021.

492 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda, op. cit.

493 TRISTÃO, Conrado. Tribunais de contas e controle operacional da administração: In: SUN-
DFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União no Direito e na realidade. 
São Paulo: Ed. Almendina, 2020.

https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15C416B68015C82A2E40A6E52
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A15C416B68015C82A2E40A6E52
https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO _1_.pdf
https://portal.tcu.gov.br/data/files/11/95/47/41/BFB6B6105B9484B6F18818A8/041218_Manual_AO _1_.pdf
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Percebe-se, neste cenário, o surgimento de uma atuação do 

TCU como um verdadeiro revisor geral da administração pública, 

entendendo-se competente para intervir sempre que, segundo a sua 

consideração, vislumbre ilegalidades ou potenciais danos ao erário.

Contudo, esta expansão não pode ser vista como natural ou 

inquestionável. Como qualquer órgão decisor, o Tribunal de Con-

tas possui um rol de competências delimitado, cuja extrapolação 

pode representar um conflito institucional. Cabe, portanto, estudar 

quais seriam estes limites, e como eles deveriam influir na tomada 

de decisão pelo TCU.

II. Limites à revisão geral realizada pelo TCU

Como visto, os exemplos apresentados no item anterior expõem 

uma transição no espaço de atuação do Tribunal de Contas, que 

passa a realizar não apenas uma avaliação de legalidade e confor-

midade dos atos administrativos, mas também de sua eficiência e 

de seus resultados práticos, e emanar comandos e ordens basea-

dos nos achados dessas avaliações.

Neste cenário, pode-se tornar sedutora a adoção pela corte de 

contas de medidas amplas e inovadoras, com o objetivo de sanar 

definitiva e rapidamente os grandes problemas presentes na pro-

blemática realidade brasileira.

Entretanto, a expansão desenfreada e de forma imprevisível da 

atuação dos tribunais de contas pode, ao contrário do que podem 

defender aqueles próprios órgãos de controle, ultrapassar um ponto 

ótimo, após o qual apresentam-se mais malefícios do que benefí-

cios.494 Assim, cabe o aviso formulado por José Vicente Santos de 

Mendonça: “nem sempre inovar é bom; nem sempre o que é bom 

é inovador; e o discurso da inovação como modismo reduz a com-

plexidade do tema”. 495

494 A existência de um ponto ótimo do controle é defendida por Pedro Dionísio. (DIONISIO, Pedro de 
Hollanda. O direito ao erro do administrador público no Brasil. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2019.) 
Em sentido similar, José Vicente Santos Santos de Mendonça define a visão necessariamente po-
sitiva da atuação dos órgãos de controle como um “viés de comprometimento com a missão”. 
(MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico: a intervenção do Esta-
do na economia à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2018.)

495 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito administrativo e inovação: limites e possibilida-
des. A&C – Revista de Direito Administrativo & Constitucional, Belo Horizonte, ano 17, n. 69, 
p. 169-189, jul./set. 2017. DOI: 10.21056/aec.v17i69.792.
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Logo, deve-se atentar para as limitações que incidem sobre o 

espaço de competências das cortes de contas. Estes limites podem 

ser moldados por questões localizadas em dois planos. O primeiro 

deles seria externo. Neste, os limites são fruto não de fatores inter-

nos ao funcionamento dos tribunais de contas, mas sim daqueles 

externos à estrutura do Tribunal. Pode-se colocar nesta categoria 

as limitações normativas, sejam estas legais ou constitucionais, bem 

como as limitações determinadas pelo poder judiciário.

Por outro lado, os limites podem existir no plano interno. Neste, 

a atuação do TCU estaria limitada por fatores intrínsecos à própria 

estrutura e do funcionamento do Tribunal. São questões relaciona-

das principalmente à delimitação de suas capacidades institucionais, 

e na possibilidade que o controlador teria de dar eficácia prática 

às suas decisões.

2.1  Dimensão Externa: limites legais/constitucionais  
e judiciais

2.1.1 Limites constitucionais e legais

O primeiro limite que a atuação do TCU deve observar é tam-

bém o mais intuitivo. O controlador deve atuar dentro do espaço 

que as normas brasileiras lhe conferiram. Trata-se de prestigiar o di-

reito positivo, frequentemente posto de lado em favor de princípios 

e conceitos amplíssimos, que podem dar margem a uma miríade 

de decisões que não necessariamente encontram amparo legal.496

O rol de competências do Tribunal de Contas da União está pre-

visto no art. 71 da Constituição Federal de 1988, cuja leitura revela 

justamente que, apesar de algumas possibilidades de atuação pré-

via, a fiscalização pelos tribunais deve ser exercida majoritariamente 

sobre atos já praticados pelo poder público. Além do dispositivo 

constitucional, há ainda a previsão de competências no regimento 

interno do TCU e na lei de licitações e contratos.497

496 SUNDFELD, Carlos Ari. Direito administrativo para céticos. São Paulo: Ed. Malheiros, 2014.

497 A previsão de competências para os tribunais de contas ocorre tanto na 8.666/93 quanto na 
nova 14.133/21.
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Trata-se, entretanto, de uma gama abrangente de competên-

cias e áreas de atuação, de modo que se pode classificá-las em oito 

funções institucionais distintas.498 São elas: (i) fiscalizadora; (ii) opi-

nativa; (iii) julgadora; (iv) sancionadora; (v) corretiva; (vi) consultiva; 

(vii) ouvidora; e (viii) normativa.

Dentre as atribuições constitucionais do TCU, para aplicar me-

didas após a realização de atos administrativos, podem-se apontar, 

por exemplo, as competências para aplicar sanções aos responsá-

veis por ilegalidades de despesa (art. 71, VIII da CF), sustar ato ilegal 

(art. 71, X, CF), e determinar prazo para a administração resolver 

ilegalidade verificada (art. 71, IX, CF).

Deve-se apontar, entretanto, que os tribunais de contas exercem 

também função consultiva para auxiliar o gestor público, avaliando 

projetos e editais licitatórios para prestar sugestões à elaboração des-

tes.499 Tal forma de atuação está prevista nas leis orgânicas do TCU e 

dos Tribunais de Contas Estaduais,500 e a sua prática é medida comum 

nas cortes de contas, com o objetivo de evitar possíveis consequên-

cias negativas decorrentes de prática de atos eivados de ilegalidade.

Contudo, esta apreciação prévia não pode ser tratada como 

uma imposição para a prática do ato pela Administração Pública. 

Trata-se, em verdade, de uma faculdade exercida pelo administra-

dor, que voluntariamente pede auxílio do Tribunal para verificação 

de alguma impossibilidade jurídica para a prática do ato. No mes-

mo sentido, Eduardo Jordão defende que “o TCU não pode exigir 

a apresentação de minuta de edital ainda não publicado. Natural-

mente, no entanto, o administrador público pode optar por enviá-la, 

para receber sugestões do TCU”.501

498 LIMA, Luis Henrique. Controle externo – Teorias e jurisprudência para os tribunais de contas. 
7. ed. rev. atual. Editora Método. São Paulo: 2018. p.115.

499 Jorge Ulisses Jacoby defende esta forma de atuação do TCU. Segundo o autor, a ação preven-
tiva do Tribunal de Contas é mais eficaz do que o repressivo. (JACOBY FERNANDES, Jorge 
Ulisses. Tribunais de contas do Brasil: jurisdição e competência. 3. ed. rev., atual. e ampl. Belo 
Horizonte: Fórum, 2012. p. 324.)

500 Em relação ao TCU, a previsão está no art. 1o, inciso XVII, de sua lei orgânica. Como exemplo 
da previsão em Tribunais de Contas Estaduais, aponta-se que a previsão da função consulti-
va do TCE/RJ está presente no art. 3o, inciso VII, da lei orgânica do Tribunal.

501 JORDÃO, 2014, op. sup. cit., p. 229. O STF por sua vez, e apesar das críticas que serão teci-
das mais à frente neste artigo, parece consubstanciar esta posição de limitação da atuação 



318
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

Deste modo, o TCU goza de competências institucionais que 

o colocam na posição de agente autônomo e imparcial perante a 

administração,502 possuindo capacidades institucionais capazes 

de influir na atividade administrativa e coibindo possíveis danos 

ao erário.503

Com base no exposto, pode-se realizar um retrato de como o 

texto constitucional coloca o quadro de competências ressalvadas 

ao Tribunal de Contas da União, e a forma como este será exercido 

pela corte de contas. Trata-se de um controle externo das finanças 

públicas, realizado em regra posteriormente à prática da despesa 

administrativa, e cujas decisões podem ter efeitos concretos reais 

sobre a gestão pública.

Além das normas que dizem respeito diretamente às compe-

tências dos tribunais de contas, também merece destaque a Lei no 

13.655/18, que promoveu significantes modificações na LINDB. A 

lei de introdução às normas do Direito brasileiro prevê a maneira 

como a legislação é aplicada no tempo e espaço,504 atuando como 

um guia interpretativo do ordenamento jurídico brasileiro.505

Essas novas normas de interpretação buscaram justamente 

enfrentar a cultura de hipercontrole público que está por trás do 

expansionismo controlador apresentado, afirmando uma prática 

de consequencialismo jurídico.506 Para além de evitar que a indica-

ção de consequências seja feita de forma meramente retórica, os 

novos artigos da LINDB preconizam uma avaliação contextual das 

dificuldades enfrentadas pelo gestor público no momento de to-

mada de suas decisões.507 Há ainda a ampliação de um chamado 

prévia das cortes de contas. Neste sentido, vide a ADI no 916, julgada em 2009 sob relatoria 
do ministro Joaquim Barbosa.

502 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. 2011, op. sup. cit., p. 118.

503 JORDÃO, 2014, op. sup. cit., p. 228.

504 TARTUCE, Flávio. Direito civil: lei de introdução e parte geral. v. 1. 14. ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2018. p. 1.

505 RAMOS, André de Carvalho; GRAMSTRUP, Erik Frederico. Comentários à lei de introdução às 
normas do direito brasileiro – LINDB. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 13.

506 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da LINDB – Indicando consequências e regula-
rizando atos e negócios. Revista de Direito Administrativo, p. 43-61, 23 nov. 2018.

507 JORDÃO, Eduardo. Art. 22 da LINDB – Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direi-
to público brasileiro. Revista de Direito Administrativo, p. 63-92, 23 nov. 2018.
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“espaço de tolerância ao erro do administrador público”, ao limi-

tar a responsabilização pessoal dos gestores apenas aos casos de 

dolo e erro grosseiro.508

Assim, tem-se que os dispositivos introduzidos em 2018 à LIN-

DB significaram, em última análise, novos filtros interpretativos que 

devem também ser observados pelo TCU quando delimita as suas 

competências e as decisões prolatadas.

Nada obstante, como se percebe com os casos concretos apre-

sentados no item anterior, muitas vezes o TCU parece não se atentar 

a essas delimitações temporais, quanto ao momento de sua atua-

ção, ou temáticas, quanto aos assuntos afetos às competências do 

controlador externo.

Em relação à observância dos novos dispositivos da LINDB pelo 

controlador, pesquisas quantitativas ainda estão em seu estágio 

inicial, e não é possível afirmar categoricamente se a nova legisla-

ção vem afetando significantemente a atuação do controlador.509

2.1.2 Limites judiciais: controlando o controlador

O alargamento das competências do Tribunal de Contas da 

União para tomar cada vez mais medidas interventivas, inclusive 

em caráter cautelar, abre importante questionamento: estaria o TCU 

equiparado ao judiciário, possuindo um poder geral de cautela que 

justifique o exercício dessas competências?

A resposta, sob a luz de todo o exposto até aqui, deve ser ne-

gativa. Esta forma de atuação deveria ocorrer apenas em situações 

específicas, restritas aos casos especificamente previstos em lei, 

respeitando-se as prerrogativas de independência dos demais po-

deres federativos e os direitos constitucionais e patrimoniais dos 

508 DIONISIO, Pedro de Hollanda, op. cit.; BINENBOJM, Gustavo; CYRINO, André. O art. 28 da 
LINDB – A cláusula geral do erro administrativo. Revista de Direito Administrativo, p. 203-224, 
23 nov. 2018.

509 Uma prévia desta, uma análise desta espécie, já foi inclusive publicada na ocasião anterior de 
uma parceria entre alunos da FGV e da UERJ. Vide: PORTO, Stela; ROMERO, Felipe. A aplica-
ção dos novos artigos da LINDB no STF e no STJ: primeiras impressões. In: LEAL, Fernando; 
MENDONÇA, José Vicente Santos de. Transformações do direito administrativo: Direito Pú-
blico e regulação e tempos de pandemia. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2020. Disponível 
em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30230. Acesso em: 24 out. 2021. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30230
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administrados. Afinal, ainda que se admita um possível resultado 

positivo imediato decorrente desta flexibilização dos parâmetros le-

gais, por conta de um suposto fortalecimento da accountability dos 

gastos públicos, esta mesma postura poderá, a longo prazo, acar-

retar também em insegurança jurídica e imprevisibilidade, fatores 

não compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro.

Deste modo, estando os atos praticados pelo TCU sujeitos ao 

controle jurisdicional de legalidade e constitucionalidade, seria de 

se esperar que o poder judiciário determinasse com precisão os 

exatos limites da atuação do Tribunal, quando houvesse suposta 

atuação em desconformidade com suas normas regentes. Entre-

tanto, não é esta a posição tradicionalmente adotada pelo Superior 

Tribunal Federal (STF).

O entendimento tradicional do STF concede um suposto “poder 

geral de cautela” aos tribunais de contas. Deste modo, possui-

riam os órgãos de controle externo competência para determinar 

quaisquer medidas, mesmo que em caráter precário, que asse-

gurem o resultado dos processos administrativos. O STF justifica 

esta prerrogativa na doutrina dos poderes implícitos,510 afirman-

do que a determinação de medidas cautelares se mostraria como 

instrumento processual necessário e compatível com o sistema 

de controle externo.

Com base neste entendimento, o STF já manteve, por exem-

plo, o bloqueio de bens de pessoa jurídica privada fornecedora de 

serviços da administração pública511 e a invalidação de contrato di-

retamente pelo Tribunal de Contas da União.512 Neste contexto, 

destaca-se o paradigmático julgamento do mandado de seguran-

ça no 24.510/DF, precedente frequentemente citado até os dias de 

hoje pelo STF, e adotado como referência para grande parte dos 

julgados proferidos pelo Supremo sobre a questão.

510 Com origem no Direito americano, mais especificamente no caso McCulloch vs. Maryland, jul-
gado pela Suprema Corte Americana em 1819, esta teoria afirma que uma vez estabelecidas 
expressamente as competências e atribuições de um órgão estatal, este está implicitamente 
autorizado a utilizar os meios necessários para poder exercer essas competências.

511 MS no 5.205/RS, MS no 35.489/DF e MS 34.446/DF.

512 MS no 26.547/DF.
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Sobre o julgado supracitado, o seguinte trecho do voto do Mi-

nistro Celso de Mello é frequentemente reproduzido:

assentada tal premissa, que confere especial ênfase 

ao binômio utilidade/necessidade, torna-se essen-

cial reconhecer especialmente em função do próprio 

modelo brasileiro de fiscalização financeira e orçamen-

tária, e considerada, ainda, a doutrina dos poderes 

implícitos “que a tutela cautelar apresenta-se como 

instrumento processual necessário e compatível com 

o sistema de controle externo, em cuja concretização 

o Tribunal de Contas desempenha, como protago-

nista autônomo, um dos mais relevantes papéis 

constitucionais deferidos aos órgãos e às institui-

ções estatais” (trecho do voto do Ministro Celso de 

Mello proferido no MS n. 24.510/DF, Relatora a Minis-

tra Ellen Gracie, Plenário, DJ 19.3.2004). (Grifo nosso)

Entretanto, o caso concreto que deu ensejo ao apelo extraor-

dinário acima colacionado dizia respeito à competência do TCU 

para determinação de suspensão cautelar de procedimento licita-

tório ainda em curso, em caso do não julgamento de impugnação 

administrativa interposto por um licitante.

Observa-se, portanto, situação fática que configura de forma 

clara a possibilidade de intervenção do Tribunal de Contas. Afinal: 

(i) houve quebra do devido processo legal, uma vez houve de fato, 

a administração quedou-se silente, até aquele momento, acerca dos 

recursos interpostos, e (ii) o art. 276 do regimento interno do Tri-

bunal, ao dispor acerca das possibilidades de intervenção cautelar, 

dispõe de forma explícita a possibilidade da suspensão de proce-

dimento administrativo impugnado. Uma vez que a licitação ainda 

estava em curso, não tendo havido assinatura de contrato, não ha-

via que se falar de impedimento da atuação do TCU.

A situação não se confunde, portanto, com casos como os ex-

postos, em que deveria haver um ônus argumentativo maior para 

a justificação das medidas impostas, ou mesmo da própria compe-

tência da corte de contas federal para intervenção no feito.
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Com efeito, a posição não é unânime entre os ministros do Su-

premo Tribunal Federal. André Rosilho, ao estudar a posição do STF 

sobre os limites dos poderes cautelares conferidos ao TCU, apontou 

divergências no tratamento dado ao tema por diferentes integran-

tes da corte. Enquanto o ministro Marco Aurélio tradicionalmente 

reconhece a limitação do poder de cautela do TCU no que se refere 

à possibilidade de decretar a indisponibilidade patrimonial de par-

ticulares contratados pela Administração, a ministra Rosa Weber 

se posiciona contra a “interpretação restritiva” deste poder caute-

lar, utilizando-se da teoria dos poderes implícitos.513

Apesar disto, a solução mais comumente aplicada pelo STF de 

meramente estender a doutrina dos poderes implícitos, bastando 

a indicação da presença do periculum in mora e do fumus boni iu-

ris para todas as hipóteses em que o TCU decida atrair para si uma 

função ou aplicar uma medida cautelar, significa o não enfrenta-

mento necessário das questões particulares de cada caso concreto, 

possibilitando eventuais atuações em desconformidade com os prin-

cípios e a legislação regentes dos tribunais de contas.

As consequências desta simplificação podem vir a gerar inse-

gurança jurídica e imprevisibilidade, consequências nefastas, e que 

devem ser evitadas. Não por acaso, existem diversas demandas 

atualmente em curso perante o STF, contestando justamente uma 

limitação de competências do TCU.

Trata-se de ações que discutem: (i) aplicar sanção de inidonei-

dade a empresas que celebraram acordos de leniência; (ii) proferir 

medida cautelar de indisponibilidade de bens contra particulares 

por prazo indeterminado; (iii) afastar, no caso concreto, a incidên-

cia de norma que entende inconstitucional; (iv) proferir medida 

cautelar de retenção de créditos de terceiros, em intervenção rela-

cionada a contratos administrativos.514

513 ROSILHO, André. Limites dos poderes cautelares do Tribunal de Contas da União. In: SUN-
DFELD, Carlos Ari; ROSILHO, André. Tribunal de Contas da União no Direito e na realidade. 
São Paulo: Ed. Almendina, 2020.

514 Levantamento realizado por Gilberto Mendes C. Gomes, em artigo publicado na coluna “Con-
trole Público” do JOTA, em 12.12.2018. Disponível em: http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/
uploads/2019/10/O-TCU-na-pauta-do-Supremo-possibilidades-e-limites-de-controle-JOTA-In-
fo.pdf. Acesso em: 5 dez. 2019.

http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/10/O-TCU-na-pauta-do-Supremo-possibilidades-e-limites-de-controle-JOTA-Info.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/10/O-TCU-na-pauta-do-Supremo-possibilidades-e-limites-de-controle-JOTA-Info.pdf
http://www.sbdp.org.br/wp/wp-content/uploads/2019/10/O-TCU-na-pauta-do-Supremo-possibilidades-e-limites-de-controle-JOTA-Info.pdf
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Nada obstante, tem-se que o STF não parece indicar uma mu-

dança em seu entendimento tradicional. No recente julgamento 

do MS no 35.038, em sessão realizada no dia 12.11.2019, o Supremo 

voltou a afirmar a existência de um poder geral de cautela conferi-

do ao TCU. Nos termos do acórdão, “as atribuições constitucionais 

conferidas ao TCU pressupõem a outorga de poder geral de cau-

tela àquele órgão.”515

III.  Dimensão interna: capacidade institucional e 
pragmatismo nas decisões

Além dos óbices externos acima expostos, representados princi-

palmente por razões normativas e judiciais, tem-se que o espaço de 

atuação do TCU deve também ser moldado por fatores estruturais 

do Tribunal. São limites que decorrem das capacidades práticas da 

corte de contas de dar cumprimento a certos comandos expedidos.

A adoção de qualquer medida mais ampla por parte dos Tri-

bunais de Contas depende, em última análise, da capacidade das 

cortes de contas dar efetividade real a elas. Estas são as limitações 

que aqui colocamos como o limite interno da atuação do TCU, na 

medida em que estes decorrem de fatores que partem de dentro 

da própria instituição de controle.

Assim, a discussão acerca dos limites de atuação dos Tribunais 

de Contas adquire um caráter não normativo ou jurisdicional, mas 

sim pragmático e relacionado às suas capacidades institucionais. 

Não se trata aqui de uma defesa do esvaziamento das competên-

cias das cortes de contas, mas sim um enfrentamento honesto sobre 

qual seria o espaço em que a sua atuação seja capaz de produzir 

os melhores resultados práticos.

Isto porque, não obstante a corte de contas possuir corpo técnico 

numeroso e altamente qualificado, ela não possui as ferramentas e o 

“know how” necessários para implementar de forma eficaz algumas 

medidas. Assim, antes que o TCU decida pela imposição de algu-

ma sanção ou imponha uma cautelar que represente uma expansão 

515 MS 35038 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 12.11.2019.
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do seu espaço de atuação, seria prudente se avaliar a real possibi-

lidade de a corte de contas dar efetividade à estas determinações.

Defende-se aqui, portanto, que antes de propriamente decidir, 

deveria o controlador “decidir como decidir”, sendo pragmático 

quanto às suas limitações institucionais quando emana decisões e 

determina comandos. Neste contexto, pode ser útil o pragmatismo 

como argumento de segunda ordem, ou pragmatismo como uma 

meta teoria normativa da decisão.516

Com efeito, o próprio TCU já parece reconhecer parcialmente a 

existência desta limitação. Isto porque, ao realizar o exame da pror-

rogação de diversas cautelares de indisponibilidade de bens, tem 

optado por não as estender.517 As razões que têm levado o Tribunal 

a adotar esta postura foram bem explicitadas pelo ministro Benja-

min Zymler no acórdão 1657/2019, proferido pelo plenário do TCU.

Segundo o relator, as limitações à plena concretização dos efei-

tos pretendidos ao se determinar uma cautelar de indisponibilidade 

decorrem dos seguintes fatores: (i) elevados esforços envolvidos na 

instrução processual e na operacionalização das medidas; (ii) risco 

de reversão no Poder Judiciário, haja vista decisões ora confirman-

do, ora suspendendo deliberações do TCU; (iii) baixa efetividade 

no tocante a pessoas físicas, em face dos substanciais danos em 

apuração; (iv) necessidade de harmonizar a garantia à livre dispo-

sição do direito de propriedade, a tutela do patrimônio público e os 

princípios da eficiência e da razoável duração do processo; e (v) difi-

culdades enfrentadas pelas unidades técnicas para localizar e avaliar 

os bens dos responsáveis, bem como tratar os direitos de terceiros 

de boa-fé que acabam sendo atingidos pelas medidas constritivas.

Perceba-se que, por mais que as considerações acima tenham 

sido tecidas em um contexto de discussão de prorrogação de in-

disponibilidade patrimonial, elas se mostram também pertinentes 

516 WERNECK, Diego; LEAL, Fernando. Pragmatismo como [meta] teoria normativa da decisão 
judicial: caracterização, estratégias e implicações. In: SARMENTO, Daniel (Coord.) Filosofia 
e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/10438/24292. Acesso em: 23 jun. 2021.

517 Neste sentido, vide os Acórdãos de no 735/2019, no 734/2019, no 1.376/2019, no 1.375/2019, no 
1.374/2019, no 1.373/2019, no 2.910/2018, no 2.911/2018, no 2.915/2018 e no 115/2019.

http://hdl.handle.net/10438/24292
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para várias outras medidas que possam demandar uma posição 

mais ativa dos Tribunais de Contas. Afinal, que utilidade teria a im-

posição de uma medida cuja eficácia não pode ser garantida pelo 

órgão que a determina?

Deste modo, pode-se concluir que devem-se considerar os 

impactos operacionais consequentes e necessários para real efeti-

vidade da determinação do tribunal, e que não parecem se justificar 

quando se avalia cada processo isoladamente. Além disto, os efeitos 

sistêmicos da decisão se mostram relevantes nestes casos, posto 

que a determinação em grande quantidade de medidas trabalhosas 

e custosas pelo Tribunal, mas que não tragam resultados efetivos, 

podem, cumulativamente, inviabilizar a própria atividade controla-

dora realizada pelo TCU.

Assim, tem-se que, por mais que sejam louváveis os grandes 

esforços de combate ao malgasto público, seria vantajoso que os 

tribunais de contas ajam de forma pragmática ao exercer a sua dis-

cricionariedade. Isto quer dizer que ao realizar intervenções que 

fogem de suas competências mais tradicionais, como as que afe-

tam a esfera econômica, as cortes de contas, assim como quaisquer 

outros órgãos administrativos com esta responsabilidade, devem 

avaliar os impactos práticos destas decisões, visando efeitos pró-

ximos, prováveis e provados.518

Isto não quer dizer necessariamente a adoção de um default 

de autocontenção pelo TCU,519 mas sim uma análise concreta sobre 

quais seriam os limites institucionais do Tribunal, e quais espécies 

de comandos e determinações ele seria capaz de efetivamente 

cumprir. Não se trata de uma análise trivial, mas sim uma que re-

quer certa dose de experimentalismo, tentativas e, invariavelmente, 

erros. A formação de precedentes viria com o tempo e estes servi-

riam como um guia para que o órgão soubesse como proceder no 

518 Não se trata, portanto, da obrigação de se antecipar consequências remotas, improváveis, ou 
não lastreadas em argumentos razoáveis. MENDONÇA, José Vicente Santos de, 2018, op. cit.

519 Como observa José Vicente Santos de Mendonça, na grande maioria das vezes, o julgador 
pragmático atuará de forma formalista, já que nos chamados casos fáceis, que formam a 
maioria das situações examinadas pelos órgãos judicantes, o mais pragmático é aplicar a 
norma sem maiores digressões argumentativas. MENDONÇA, José Vicente Santos de, 2018, 
op. cit.
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futuro, seja com uma postura expansiva, seja com uma autoconti-

da a depender de cada ocasião.

As consequências da adoção de uma postura expansiva, mas não 

fundada nas já observadas limitações práticas internas das cortes 

de contas, e sem uma metodologia consolidada para sua efetiva-

ção ou um estudo de seus impactos práticos já foram apontadas 

pelo próprio TCU, por meio do Acórdão no 1.657/2019, já citado aci-

ma. Elas podem ser sumarizadas como: (i) insegurança jurídica; (ii) 

violação de terceiros de boa-fé; e (iii) elevado esforço processual 

e operacional sem que haja de fato uma contrapartida observável.

Conclusão

Controlar melhor não é controlar mais ou controlar menos

O TCU possui um rol de competências que lhe dá um amplo 

leque de poderes para fiscalizar o bom uso do erário público, além 

de aplicar sanções aos que a ele causem dano e de aconselhar os 

gestores públicos sobre o aprimoramento do gasto público. Estes 

poderes, contudo, não são ilimitados e são, ou deveriam ser, limitados 

por diversos fatores. Contudo, como se viu pelos casos concretos 

apresentados, muitas vezes o TCU se excede a estes espaços, tor-

nando-se uma espécie de revisor geral da atividade administrativa.

Ao longo deste artigo, buscou-se estudar os principais fatores 

de limitação desta atividade controladora, elencando as suas ori-

gens e como eles podem influir na atividade desempenhada pelo 

TCU. Deste modo, pode-se compreender melhor como o contro-

le realizado pelo TCU é influenciado por eles, e qual deveria ser a 

postura a ser adotada pela corte de contas em cada caso concreto.

Fatores externos, representados principalmente pela aplicabili-

dade das normas que determinam as competências do TCU e pela 

atuação do poder judiciário, que delimita os espaços de atuação da 

corte de contas, impõe um dever de antecipação ao Tribunal. An-

tes de se decidir pela adoção de medidas mais ou menos intrusivas, 

deve o controlador avaliar como a medida escolhida se relaciona 

com as normas que devem reger a atividade controladora, e quais 

seriam os riscos de reversão da decisão em sede judicial.
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Em relação a esta primeira dimensão, entendemos que, por mais 

que haja uma previsão legal que delimite de forma relativamente 

clara quais seriam as competências do TCU, muitas vezes eles não 

são respeitados pelo Tribunal. Em paralelo, o judiciário, represen-

tado principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, não costuma 

enfrentar as questões relevantes a esta delimitação, perpetuando 

a incerteza quanto à aplicabilidade das normas.

Apontamos ainda que a atividade controladora pode ser limi-

tada por fatores que decorrem de uma dimensão interna do TCU, e 

que decorrem de suas capacidades institucionais. Trata-se do reco-

nhecimento de que, para além das limitações judiciais e normativas, 

existem fatos de ordem prática que impedem que o controlador 

seja capaz de implementar todas a medidas que quiser.

Nestes casos, o TCU deve sempre averiguar a existência des-

sa capacidade de garantir a eficácia das decisões prolatadas para 

que elas sejam desejáveis. A atuação expansionista desprovida de 

standards ou da análise prévia de suas consequências, inclusive sis-

têmicas, não é desejável, posto que possui o potencial de se realizar 

custosas operações sem o retorno devido à atividade controlado-

ra. Assim, deve o TCU analisar as consequências de suas decisões, 

a fim de se avaliar a pertinência e a possibilidade real da efetiva-

ção de seus comandos.

No que se refere a esta segunda dimensão, encontramos que o 

Tribunal de certa forma já reconhece esses limites de ordem práti-

ca, pelo menos quando foi enfrentada a possibilidade da extensão 

da indisponibilidade de bens de contratados da administração. O 

exercício argumentativo realizado no acórdão destacado sobre 

este tema foi bem realizado, e seria interessante que ele fosse ex-

pandido às demais ocasiões em que o TCU interprete os espaços 

em que ele deveria atuar.

Em conclusão, defendemos aqui que a qualidade do controle 

externo realizado pelo TCU não passa apenas pelo grau de intensi-

dade em que ele ocorre. Um controle demasiado intenso colabora 

com o chamado “direito administrativo do medo”, e a consequente 

paralisia administrativa e o engessamento da atividade estatal. Por 
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outro lado, um controle afrouxado pode abrir espaço para o mau 

uso ou a malversação do erário.

O controle deve focar mais em sua qualidade do que em sua 

intensidade. A qualidade aqui definida passa pelo reconhecimen-

to e o enfrentamento dos limites que incidem sobre a atividade da 

corte de contas, que consequentemente levará a um controlador 

que entende melhor o seu papel institucional e os fatores que mol-

dam esse papel.

Com efeito, esta não é uma tarefa que cabe exclusivamente ao 

TCU. Como se viu, seria vantajoso que o STF amadurecesse sua ju-

risprudência acerca das limitações sobre a atividade controladora.

Portanto, controlar melhor não significa controlar mais. Da mes-

ma forma, controlar melhor não significa controlar menos. Controlar 

melhor é controlar de forma eficiente e previsível. Para isso, tão 

importante quanto saber é o que se deve fazer em cada situação 

concreta, deve-se saber o que é possível fazer em cada ocasião.
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Resumo

Na seara regulatória dos planos privados de saúde, há a ne-

cessidade de delimitar o tempo máximo de atendimento que as 

operadoras deverão cumprir para atender às situações de urgência e 

emergência. Contudo, não há consenso técnico quanto às definições 

desses termos, o que tem implicações práticas nas experiências de 

quem recebe o atendimento, de quem o presta, de quem o financia 

e de quem o regula. Desse modo, os objetivos do presente artigo 

foram: cotejar os diferentes conceitos de urgência e de emergên-

cia no ordenamento jurídico pátrio, refletir sobre suas implicações 
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(IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ (2015). Mestre em Enfermagem 
pela Faculdade de Enfermagem (FACENF) da UERJ (2011). Graduação em Direito pela UNI-
RIO (2017). Licenciada em Ciências Biológicas pela UERJ (2011). Especializada em Regulação 
de Saúde Suplementar pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) – São Paulo (2007). Residen-
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para o sistema de saúde suplementar e apresentar propostas para a 

melhoria da regulação nesses aspectos. Foi utilizado o método de-

dutivo na análise das normas brasileiras relacionadas à urgência e 

emergência, e de suas implicações práticas para o sistema de saúde 

suplementar. Os resultados deste estudo permitiram concluir que: 

enquanto o conceito de emergência da Lei no 9.656/98 traz em si 

a circunstância de perigo iminente à vida, ou de lesões irreparáveis, 

o conceito de urgência da mesma Lei – acidentes pessoais e com-

plicações no processo gestacional – não faz qualquer referência a 

eles, mas ambos os atendimentos devem ser imediatos, nos termos 

da regulamentação infralegal, o pode trazer prejuízos a todo o sis-

tema de saúde suplementar, sendo necessário buscar meios para 

harmonizar as teorias conceituais de urgência e emergência, referi-

das na Lei no 9.656/98, com uma prática profissional fundamentada 

pela Resolução do Conselho Federal de Medicina no 1.451/95 e pela 

Portaria do Ministério da Saúde no 354/14. Para esse alcance, o ar-

tigo propôs algumas medidas, como: a interpretação sistemática e 

a aplicação da teoria dos grupos de normas; a alteração do inciso 

XIV do art. 3o da Resolução Normativa no 259/11 da ANS ou a alte-

ração do art. 35-C da Lei no 9.656/98.

Palavras-chave: Regulação; Urgência; Emergência; Planos Priva-

dos de Saúde.

Introdução

No exercício da função regulatória do Estado, é indiscutível a 

importância da saúde suplementar como garantia do direito à saú-

de no âmbito contratual.

Desde a década de 1980, o mercado de assistência privada é 

altamente heterogêneo por dispor de segmentações e coberturas 

distintas na área da saúde.

Ao mesmo tempo que a saúde passa a ser mercantilizada, as 

circunstâncias de urgência e emergência foram regulamentadas, 

tanto pelo legislador ordinário, quanto pelas normas infraconstitu-

cionais que regem a matéria.
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Nesse aspecto, os termos urgência e emergência adquiriram, 

há bastante tempo, conceituações divergentes entre o senso co-

mum, a literatura médica, o Conselho Federal de Medicina – CFM, o 

normatizado pela Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998 e, sobretudo, 

entre quem recebe o atendimento, quem o presta, quem o financia 

e quem o regula.522 Em suma, não há consenso técnico quanto às 

definições de urgência e de emergência.

Obviamente, isso tem implicações práticas nas experiências 

cotidianas de todos esses atores sociais, principalmente se consi-

derarmos as sutilezas que podem diferenciar casos emergentes dos 

urgentes e, esses dois, dos eletivos.

Nesse contexto, os objetivos do presente artigo foram: cotejar 

os diferentes conceitos de urgência e emergência no ordenamen-

to jurídico pátrio, refletir sobre suas implicações para o sistema de 

saúde suplementar brasileiro e apresentar propostas para a melho-

ria da regulação nesses aspectos.

O método utilizado foi o dedutivo e consistiu na análise das di-

versas normas brasileiras relacionadas à urgência e emergência, e 

de suas implicações práticas para o sistema de saúde suplementar 

no ordenamento jurídico pátrio.

I.  As definições de urgência e emergência na 
literatura médica brasileira

Primeiramente, é mister mencionar que a literatura médica, há 

mais de 50 anos, relaciona emergência a situações em que existe 

perigo iminente à vida e à necessidade de assistência imediata à 

saúde, enquanto as situações de urgência são aquelas em que não 

existe perigo iminente à vida, mas há a necessidade de assistência 

imediata à saúde. Já, as situações eletivas são aquelas em que não 

522 VIEIRA DA MOTTA, Marcia; MENA, Humberto; PIACSEK, Gabriel. Urgência e emergência. Os 
conceitos frente às normas administrativas e legais e suas implicações na clínica médica. Saú-
de Ética & Justiça [s. l.], v. 22, n. 2, p. 81-94, 2017. ISSN 2317-2770. Disponível em: https://www.
revistas.usp.br/sej/article/view/144375. Acesso em: 31 jan. 2021.
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há perigo iminente à vida nem necessidade de assistência imedia-

ta à saúde. 523,524

No Brasil, a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) 

no 1.451, de 17 de março de 1995, foi o primeiro ato normativo a disci-

plinar, deontologicamente, os conceitos de urgência e emergência, 

tal como a seguir:

Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista 

de agravo à saúde com ou sem risco potencial de 

vida, cujo portador necessita de assistência médi-

ca imediata.

Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica 

de condições de agravo à saúde que impliquem em 

risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigin-

do, portanto, tratamento médico imediato.525

Das definições dessa resolução, deduz-se que a urgência é um 

acontecimento imprevisto e pode possuir ou não certo risco à vida, 

mas que requer assistência médica imediata.

A emergência, no entanto, é situação que, necessariamente, 

implica risco à vida ou sofrimento intenso e, dessa forma, neces-

sita, também, de atenção médica imediata. Logo, observa-se que 

ambas as situações não aceitam atendimento demorado para suas 

resoluções, ensejando intervenções rápidas e iminentes, a fim de 

se evitar circunstâncias perigosas à vida.

Todavia, a Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos priva-

dos de assistência à saúde e, por conseguinte, o sistema de saúde 

suplementar, em sua redação original, inovou a matéria, dispondo 

no § 2o do art. 12:

523 WEINERMAN, E. Richard et al. Yale studies in ambulatory medical care. V. Determinants of 
use of hospital emergency services. American Journal of Public Health and the Nation’s He-
alth, New York, v. 56, n. 7, p. 1037-56, 1966. ISSN 1541-0048. Disponível em: https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1257168/. Acesso em: 31 jan. 2021. 

524 VAYDA, Eugene; GENT, Michael; HENDERSHOT, Audrey. Emergency department use at two 
Hamilton hospitals. Canadian Medical Association Journal, Ottawa, v. 112, n. 19, p. 961-65, 1975. 
ISSN 1488-2329. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1956070/pdf/
canmedaj01533-0045.pdf. Acesso em: 6 fev. 2021.

525 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Resolução do CFM no 1.451 de 17 de março de 1995. 
Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 17 de março de 1995. Seção I, p. 
3666. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/1995/1451. 
Acesso em: 6 fev. 2021. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1257168/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1257168/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1956070/pdf/canmedaj01533-0045.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1956070/pdf/canmedaj01533-0045.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/1995/1451
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[...] Art. 12.

§ 2o É obrigatória cobertura do atendimento nos casos: 

I – de emergência, como tal definidos os que implica-

rem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis 

para o paciente, caracterizado em declaração do mé-

dico assistente;

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no proces-

so gestacional.526

O texto manteve-se nas alterações da Lei no 9.656/98, tendo 

sido realocado no art. 35-C, que vigora com redação dada pela Lei 

no 11.935, de 11 de maio de 2009:

[...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendi-

mento nos casos:

I – de emergência, como tal definidos os que implica-

rem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis 

para o paciente, caracterizado em declaração do mé-

dico assistente;

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no proces-

so gestacional.5,527

O conceito de emergência da Lei no 9.656/985 não considera o 

elemento sofrimento intenso dado pelo CFM, mas amplia a definição 

de emergência para incluir as circunstâncias de lesões irreparáveis, 

condicionando sua caracterização, no entanto, a uma declaração 

do médico assistente.

O conceito de urgência da Lei no 9.656/98,5 contudo, restrin-

ge o conceito de urgência do CFM para limitá-lo às situações de 

526 BRASIL. Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de 
assistência à saúde. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 4 de ju-
nho de 1998. Seção 1, p.1. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656.htm. 
Acesso em: 26 jan. 2021.

527 BRASIL. Lei no 11.935, de 11 de maio de 2009. Altera o art. 36-C da Lei no 9.656, de 3 de junho 
de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Diário Oficial 
[da] República Federativa do BRASIL, Brasília, DF, 12 de maio. 2009. Seção 1, p. 1. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11935.htm. Acesso em: 26 
jan. 2021.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656.htm. Acesso
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9656.htm. Acesso
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11935.htm
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acidentes pessoais e a complicações no processo gestacional, e 

nada dispõe sobre o risco à vida.

Enquanto o conceito de emergência da Lei no 9.656/985 traz 

em si a circunstância de perigo iminente à vida, ou de lesões irre-

paráveis, o conceito de urgência da mesma Lei não faz qualquer 

referência a eles.

Note-se, ainda, que ambos os conceitos da Lei no 9.656/98 não 

impõem um tempo imediato para que a assistência à saúde seja 

prestada nas situações de urgência e emergência. As definições 

esposadas por essa Lei são simplesmente omissas nesse aspecto, 

encontrando-se, apenas, prazos diferenciados de carência para essas 

situações no art. 12, inciso V, “c”, quando se refere ao prazo máxi-

mo de 24 para a cobertura dos casos de urgência e emergência.5

Nesse contexto, a Resolução no 13, de 3 de novembro de 1998, 

do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU, ao dispor sobre a 

cobertura do atendimento nos casos de urgência e emergência, 

parece ter adotado um significado menos literal da urgência trada-

da na Lei no 9.656/985, circunscrevendo-o a situações de acidente 

pessoal e de complicação no processo gestacional que estivessem 

inseridas no próprio conceito de emergência da Lei no 9.656/98, 

bem como restringiu o atendimento nessas situações à segmenta-

ção que foi contratada:

[...] Art. 1o A cobertura dos procedimentos de emer-

gência e urgência de que trata o art.35D, da Lei no 

9.656/98, que implicar em risco imediato de vida ou 

de lesões irreparáveis para o paciente, incluindo os 

resultantes de acidentes pessoais ou de complica-

ções no processo gestacional, deverá reger-se pela 

garantia da atenção e atuação no sentido da preser-

vação da vida, órgãos e funções, variando, a partir daí, 

de acordo com a segmentação de cobertura a qual 

o contrato esteja adscrito.528 (grifo nosso).

528 CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR (Brasil). Resolução do Conselho de Saúde Suplemen-
tar (CONSU) no 13, de 3 de novembro de 1998. Dispõe sobre a cobertura do atendimento nos 
casos de urgência e emergência. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, 
DF, 4 de novembro de 1998. Edição 211, seção 1, p. 1. Disponível em: http://www.ans.gov.br/
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Ocorre que, em 2011, a Agência Nacional de Saúde Suplemen-

tar publicou a Resolução Normativa no 259, que estabeleceu que 

o prazo para a garantia de atendimento à saúde em situações 

urgência e de emergência seria imediato,529 mas, também, não re-

lacionou os termos “urgência” e “emergência” que empregou às 

definições da Lei no 9.656/985 ou às definições da Resolução no 

1.451/95 do CFM.4

Note-se que, em 2014, o Ministério da Saúde (MS) no âmbito 

da organização das Redes de Atenção à Saúde e da Política Na-

cional de Atenção às Urgências, por meio da Portaria no 354, de 10 

de março de 2014, adotou a mesma definição de urgência e emer-

gência que o CFM.530,531,532

As definições de urgência e emergência delineadas pela litera-

tura médica, pelo CFM, pelo MS e pelo CONSU parecem caminhar 

para sentidos correspondentes. No entanto, as definições de ur-

gência e emergência entabuladas na Lei no 9.656/98 afastam-se 

das definições empregadas pela literatura médica, pelo CFM, pelo 

MS e pelo CONSU.

O quadro abaixo apresenta uma síntese dos critérios que fun-

damentam as definições de emergência, urgência e casos eletivos 

empregadas pela literatura médica e por órgãos da administração 

pública brasileira.

component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzAw. Acesso em: 
18 jan. 2021

529 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Diretoria Colegiada. Resolução Normati-
va no 259, de 17 de junho de 2011. Dispõe sobre a garantia de atendimento dos beneficiários 
de plano privado de assistência à saúde e altera a Instrução Normativa – IN no 23, de 1o de 
dezembro de 2009, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO). Disponível 
em: http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=
raw&id=MTc1OA==. Acesso em: 7 fev. 2021.

530 BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de atenção às urgências. 3. ed. ampl. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. 256p. ISBN 85-334-1166-9. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.
br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_urgencias_3ed.pdf. Acesso em: 7 fev. 2021. 

531 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no 4.279, de 30 de dezembro de 2010. Estabelece dire-
trizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.
html. Acesso em: 7 fev. 2021. 

532 BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria no 354, de 10 de março de 2014. Publica a proposta de 
Projeto de Resolução “Boas Práticas para Organização e Funcionamento de Serviços de Ur-
gência e Emergência”. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/
prt0354_10_03_2014.html. Acesso em: 7 fev. 2021.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTc1OA==
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MTc1OA==
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_urgencias_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_atencao_urgencias_3ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0354_10_03_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt0354_10_03_2014.html
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Diante da diversidade de critérios empregada nas definições 

de urgência e emergência, é o médico assistente, que está diante 

do paciente e do caso concreto que enfrenta, que irá escolher qual 

desses referenciais (se a literatura médica, se seu Código Deonto-

lógico ou se a Lei no 9.656/98) utilizará para definir se a situação 

é uma emergência, uma urgência ou se pode ser resolvida de for-

ma eletiva, agendada.

O mais provável é que o médico se utilize dos conceitos da 

literatura médica e de seu Código Deontológico, os quais apresen-

tam aspectos parecidos, uma vez que não tem alcance direto à Lei 

no 9.656/98.

Não obstante ser do médico que assiste o beneficiário de 

plano privado de saúde, a responsabilidade legal de lhe realizar 

o diagnóstico, ou seja, a atestação médica das condições de saú-

de, doenças e possíveis sequelas,533 não é raro que beneficiários 

façam autodiagnóstico e classifiquem situações em que o pro-

cedimento deve ser realizado o quanto antes, como situações 

em que o atendimento necessita ser realizado na hora, exigindo, 

por consequência, do sistema de saúde suplementar uma res-

posta imediata.

II.  As definições de urgência e emergência previstas 
na lei no 9.656/1998

As inovações normativas, sobretudo as referentes à definição 

de urgência, trazem à tona a reflexão sobre a reserva legal, isto é, 

a observância formal de uma lei, como ato normativo exclusivo do 

Poder Legislativo, e a exclusão de outras fontes normativas.534

Por reserva legal, entende-se que a regulamentação de deter-

minadas matérias deverá ser feita por meio de lei, cuja atribuição 

533 BRASIL. Lei no 12.842, de 10 de julho de 2013. Dispõe sobre o exercício da Medicina. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 11 de julho de 2013. Seção 1, p. 1. Dis-
ponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12842.htm. Acesso 
em: 31 jan. 2021.

534 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 3. ed. Coim-
bra: Almedina, 1998.1352p. ISSN ISSN 972401102X.
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é prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional.535 Essa “reserva” 

está relacionada à legitimação democrática, uma vez que certas 

matérias, por sua importância, devem ser submetidas à normatiza-

ção pelo Congresso Nacional que, em tese, é a representação de 

toda a sociedade.536

Numa visão mais atual, as matérias reservadas à lei compre-

endem os direitos de propriedade, os direitos fundamentais e as 

liberdades individuais do homem.13 Contudo, a Constituição tam-

bém estabelece as matérias sujeitas à edição de lei pelo Congresso 

Nacional quando estatui em seus dispositivos, por exemplo, “a lei 

estabelecerá”, “definida em lei”, “na forma que a lei estabelecer”.

Sobre a matéria saúde, inserida no capítulo da seguridade so-

cial, a Constituição Federal537 estabelece que:

[...] Art. 197. São de relevância pública as ações e ser-

viços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 

termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização 

e controle, devendo sua execução ser feita direta-

mente ou através de terceiros e, também, por pessoa 

física ou jurídica de direito privado. (grifo nosso)

Do mencionado dispositivo, pode-se inferir que, além de um 

direito individual e fundamental, a saúde é matéria que está sujei-

ta à reserva legal.

Entretanto, partindo-se de uma visão mais ampliativa do poder 

regulamentar,538 como aquele atribuído, por meio constitucional ou 

legal, a outra autoridade, órgão ou ente, a matéria da saúde tam-

bém é passível de ser regulamentada por órgãos da Administração 

Pública, direta ou indireta, como, de fato, é o que vem ocorrendo. 

Ministério da Saúde, Conselho Federal de Medicina e muitos outros 

535 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 
1997. 862p. ISBN MM14012020. MB257.

536 ABREU, Jorge Manuel Coutinho de. Sobre os regulamentos administrativos e o princípio da 
legalidade. Coimbra, Portugal: Almedina, 1987. 185p. ISSN 191714.

537 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. Disponí-
vel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 1 nov. 
2021.

538 FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva. Poder regulamentar: aspectos controvertidos no contex-
to da função regulatória. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. 278p. ISSN 9788584404766.
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conselhos profissionais das áreas da saúde, ANS, Agência Nacio-

nal de Vigilância Sanitária são exemplos de órgãos administrativos 

que regulamentam a matéria “saúde” em seus diversos aspectos.

Esse poder regulamentar de órgãos da administração públi-

ca é necessário porque não é factível que a lei preveja todas as 

situações concretas possíveis, bem como pode não conseguir 

especificar detalhes de sua aplicação e não acompanhar a rá-

pida evolução dos conceitos e comportamentos da sociedade 

contemporânea.

Por esses motivos, os órgãos especializados têm mais expertise 

técnica do que o congresso nacional para regulamentar matérias em 

suas respectivas áreas. Sendo o diagnóstico de condições de saúde, 

nas quais se incluem a situação de saúde de urgência e emergência, 

atribuição do médico assistente,12 que deve exercer a medicina se-

gundo a ciência, é mais lógico que o conceito do que seja urgência 

e emergência venha da literatura científica médica ou do conselho 

que fiscaliza a profissão.

III. Implicações para o sistema de saúde suplementar

na prática dos serviços de saúde, não é feita uma distinção teó-

rica entre urgência e emergência, mas, sim, um acolhimento com 

classificação de risco,539 que busca separar as urgências e emergên-

cias “mais graves” das “menos graves” e do que não é nem uma 

nem outra coisa.

Devido a isso, é muito comum que os profissionais assisten-

tes empreguem, na guia de solicitação do procedimento de saúde, 

no relatório ou laudo, o termo “urgência” para designar, indiscrimi-

nadamente, três tipos de situação: emergência, urgência e maior 

brevidade possível. Noutro passo, quando o médico não escreve 

o termo “urgência”, isso significa certeza, por parte do médico, de 

539 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da Política Nacional de 
Humanização. HumanizaSUS: acolhimento com avaliação e classificação de risco: um para-
digma ético-estético no fazer em saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2004. 48p. ISBN OS 
2005/0050. Disponível em: https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/acolhimen-
to-com-avaliacao-e-classificacao-de-risco-um-paradigma-etico-estetico-no-fazer-em-saude/. 
Acesso em: 31 jan. 2021. 

https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/acolhimento-com-avaliacao-e-classificacao-de-risco-um-paradigma-etico-estetico-no-fazer-em-saude/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/acolhimento-com-avaliacao-e-classificacao-de-risco-um-paradigma-etico-estetico-no-fazer-em-saude/
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que o procedimento não necessita ser realizado imediatamente, 

pois não seria uma urgência, de acordo com as definições da lite-

ratura e do CFM.

Fica, então, a cargo das operadoras de planos privados de saúde 

enquadrar o caso em análise nos termos dos referenciais de urgên-

cia e emergência estabelecidos pela Lei no 9.656/98.

A emergência, por estar bem circunscrita a perigo imediato à 

vida ou de lesões irreparáveis, não parece ser alvo de tantos pro-

blemas, desde que o médico assistente declare essas circunstâncias 

em sua solicitação.

Com a urgência, no entanto, não se pode dizer o mesmo. Isso 

porque a redação de urgência da Lei no 9.656/98 não traz, em seu 

bojo, o critério de risco à vida, perigo à vida, de estado de gravida-

de, associados a acidentes pessoais e a complicações no processo 

gestacional.

A caracterização de urgência estabelecida pela Lei no 9.656/98 

não traz, sequer, as definições ou os contornos para aquilo que 

menciona como acidentes pessoais e complicações no processo 

gestacional, o que acaba por produzir ampliação máxima às situa-

ções que esses termos podem abranger:

[...] Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendi-

mento nos casos: (Redação dada pela Lei n. 11.935, 

de 2009)

[...]

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de 

acidentes pessoais ou de complicações no proces-

so gestacional.5,6

Com efeito, depreende-se que qualquer procedimento solici-

tado em razão de um acidente pessoal ou de uma complicação no 

processo gestacional, mesmo sem qualquer risco potencial à vida, 

deverá ser garantido de forma imediata (por força cogente da 

Resolução Normativa no 259, de 2011 da ANS), como se seu agen-

damento, como procedimento eletivo, pudesse trazer prejuízos à 

vida ou à saúde do beneficiário de plano privado de saúde.
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Pode-se aduzir que conferir o mesmo tratamento digno de 

emergência médica, em que há risco imediato à vida ou de lesões 

irreparáveis, isto é, um tratamento médico dispensado de modo 

imediato, às situações de urgência delineadas pela Lei no 9.656/98, 

poderá ocasionar prejuízos a todo sistema de saúde como, dentre 

outros:

1) O beneficiário fará um procedimento imediatamente, enquan-

to poderia aguardar para fazê-lo em situação mais apropriada;

2) O procedimento realizado imediatamente nesse beneficiário 

pode deixar outros procedimentos em espera;

3) A operadora terá de envidar esforços para garantir o serviço 

imediatamente, acionando prestadores de serviços; poderá 

pagar muito mais caro o procedimento diante da falta de dis-

ponibilidade de prestadores para realizar o procedimento, visto 

que procedimentos realizados em caráter de urgência e emer-

gência são mais caros para a operadora do que os classificados 

como eletivos;

4) Desestímulo para que os médicos sinalizem quando seus pedi-

dos são urgentes nos termos da Resolução do CFM no 1.451/95, 

pois poderão sofrer sanções da operadora;

5) A multa-base que a operadora recebe por deixar de garantir 

cobertura obrigatória em situações de urgência e emergência 

é cerca de três vezes maior do que a não garantia para um pro-

cedimento eletivo.540

A sobrecarga do sistema de saúde suplementar a partir de san-

ções pecuniárias que penalizam as operadoras de planos privados 

de saúde no cenário de descumprimento do atendimento imediato 

de forma igual para as situações de urgência e emergência desen-

cadeia inúmeras falhas na prestação de serviços. Nem todas as 

situações de urgência médica ou odontológica requerem tratamento 

540 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (Brasil). Diretoria Colegiada. Resolução 
Normativa no 124, de 30 de março de 2006. Dispõe sobre a aplicação de penalidades para 
as infrações à legislação dos planos privados de assistência à saúde. Disponível em: http://
www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=N
zkw. Acesso em: 23 maio 2021.
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imediato como nas emergências com risco de morte ou de lesões 

irreparáveis. Torna-se necessário diferenciar as urgências com ris-

co imediato de perecimento de direito à vida, daquelas que estão 

distantes deste maior risco à vida humana, bem como das que de 

fato estão atreladas a algum risco de agravamento de lesões ou de 

algum comprometimento das funções vitais.

Na prevenção destas falhas, uma medida que poderá superar 

a oneração do sistema de saúde suplementar é a gestão inovadora 

e empreendedora. Nessa lógica, desvincula-se do processo cultural 

burocrático, formalista, cartorial e detalhista do setor público para 

maior flexibilização do marco regulatório administrativo a fim de ge-

rar um ambiente favorável às mudanças legais e procedimentais.541

A discussão dessa pauta pressupõe a reflexão das regras da re-

gulação pública, considerando as entradas e saídas de operadoras 

do mercado, qualidade e preço dos produtos, que podem compro-

meter integralmente a eficiência desse mercado como um todo.542

Existem muitas incertezas acerca dos fenômenos biológicos, es-

pecialmente, aquelas associadas ao sistema de saúde. Desse modo, 

a transitoriedade de uma decisão pode ser revista a partir de novos 

conhecimentos gerados para avaliação periódica e adequada das 

escolhas que remetam à otimização de recursos escassos e finitos.543

IV.  Implementação regulatória nas situações de 
urgência e emergência na saúde suplementar

Considerando todo o cenário apresentado, que envolve a rea-

lização de procedimentos na saúde suplementar que podem ser 

enquadrados nos termos de urgência da Lei no 9.656/985, mas, 

que, muitas vezes, podem não exigir o requisito prático de sua 

realização imediata, conquanto não há gravidade verificada e 

541 OLIVEIRA, Ricardo de. Gestão pública: democracia e eficiência. Uma visão prática e política. 
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.128p. ISBN 978-85-225-1138-9.

542 SANTACRUZ, Ruy. Regulação e concentração no mercado brasileiro de saúde suplementar. 
In: FARINA, Laércio; GUIMARÃES, Denis Alves (Orgs.). Concorrência e regulação no setor de 
saúde suplementar. São Paulo: Singular, 2010. p.109-167. ISBN 978-85-86626-53-1.

543 FERRAZ, Marcos Bosi. Dilemas e escolhas do sistema de saúde. Economia da saúde ou saú-
de da economia? Rio de Janeiro: Medbook, 2008.157p. ISBN 978-85-99977-28-6.
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informada pelo médico assistente, é necessário pensar alternati-

vas para a superação dos problemas narrados e, por conseguinte, 

de suas consequências.

Nesse diapasão, este artigo apresenta três alternativas que, 

gradativamente, vão de um nível mais simples de implementação 

(dependente, exclusivamente, do trabalho desenvolvido pelo ór-

gão regulador da saúde suplementar) até um nível mais complexo 

(dependente do trabalho do Poder Legislativo).

Uma alternativa mais simples, utilizando-se da hermenêutica 

jurídica, é a interpretação do inciso XIV do art. 3o da Resolução Nor-

mativa no 259/118 em conjunto com o artigo 1o da Resolução CONSU 

no 13/987 e com a Resolução do CFM no 1.451/95,4 lançando funda-

mentos de interpretação mais aprofundados, como a interpretação 

sistemática e a aplicação da teoria dos grupos de normas, o que 

levaria à adoção das seguintes premissas num cenário de pressu-

posição da prática médica empírica:

1) É prerrogativa legal do médico que assiste o beneficiário a for-

mulação de seu diagnóstico nosológico,12 o que inclui a menção 

à existência de risco ou não à saúde do beneficiário, não ca-

bendo a qualquer outra pessoa ou entidade a reclassificação 

desse diagnóstico, excetuando-se os casos de resultados de 

juntas médicas constituídas nos moldes da Resolução Norma-

tiva no 424/17;544

2) O médico assistente, ao indicar um procedimento, o faz segun-

do seu Código Deontológico e aplica as definições de urgência 

e emergência da Resolução do CFM no 1.451/95;4

3) O médico costuma empregar, nas guias de solicitação de pro-

cedimentos ou em relatórios, o termo “urgência” quando quer 

manifestar que a situação é grave e que, por isso, requer as-

sistência imediata e que pode ser caracterizada como uma 

544 AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. Diretoria Colegiada. Resolução Normati-
va no 424, de 26 de junho de 2017. Dispõe sobre critérios para a realização de junta médica 
ou odontológica formada para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento 
ou evento em saúde a ser coberto pelas operadoras de planos de assistência à saúde. Dis-
ponível em: http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&
format=raw&id=MzQzOQ. Acesso em: 7 fev. 2021.

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzQzOQ
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzQzOQ
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urgência ou emergência, nos termos da Resolução do CFM no 

1.451/95;4

4) O médico costuma deixar “em branco” ou não mencionar, nas 

guias de solicitação de procedimentos ou em relatórios, o ca-

ráter do atendimento, quando o procedimento solicitado não 

precisa ser realizado imediatamente, ou seja, é eletivo e pode 

ser agendado.

Portanto, é necessário harmonizar os delineamentos dos con-

ceitos de urgência e emergência, trazidos pelo art. 35-C da Lei no 

9.656/985, com a prática médica orientada pela literatura médica 

e, principalmente, pela Resolução do CFM no 1.451/95.4

Vale destacar que a Lei no 9.656/985 não alcança os médicos 

assistentes no exercício da diagnose, o que é realizado, exclusiva-

mente, por seu conselho profissional.

Contudo, uma solução hermenêutica nem sempre é suficiente 

para produzir a mudança de interpretação legislativa necessária, a 

qual pode requerer a alteração de dispositivo normativo específico.

O artigo 35-C da Lei no 9.656/985 não entabulou qualquer prazo 

para os atendimentos nas situações consideradas como de emer-

gência ou urgência. Todavia, o inciso XIV do artigo 3o da Resolução 

Normativa no 259/11 da ANS estabeleceu o prazo de garantia ime-

diata para os casos de urgência e emergência, colocando-os no 

mesmo patamar.8

Uma vez que se decida por interpretar os conceitos de urgên-

cia e emergência na estrita literalidade de seu texto legal, não faria 

sentido, do ponto de vista da gravidade do caso e, por isso, da ne-

cessidade de atendimento imediato, que os casos de emergência e 

urgência precisassem ser resolvidos no mesmo prazo.

A emergência, tal como definida no inciso I, do art. 35-C, da 

Lei no 9.656/98, traz um aspecto de gravidade iminente, pois refe-

re-se aos casos “que implicarem risco imediato de vida ou de lesões 

irreparáveis para o paciente”.5 Há, nitidamente, na redação desse in-

ciso, a questão subjacente de uma necessidade de fazer-se algo de 

forma rápida, imediatamente, para resolver o problema de saúde.
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Entretanto, a urgência, tal como definida no inciso II, do art. 35-C, 

da Lei no 9.656/98,5 não traz qualquer indício de que o acidente ou 

a complicação no processo gestacional deveria sofrer intervenção 

médica imediatamente para sua resolução.

Desse modo, se o art. 3o da Resolução Normativa no 259/11 da 

ANS8 for alterado para contemplar prazos diferentes para atendi-

mentos de emergência e urgência, de acordo com as definições da 

Lei no 9.656/985 para cada um desses termos e, considerando que 

toda situação grave requer assistência imediata, incluindo-se, tam-

bém, na abrangência dessa gravidade, casos de acidentes pessoais 

e complicações no processo gestacional que sejam graves, estes 

deverão ter assegurada assistência à saúde de forma imediata.

De modo diverso, quando o procedimento solicitado estiver in-

dicado para tratar caso que possa ser relacionado a acidente pessoal 

ou a complicação no processo gestacional que não tenha o pedi-

do de “urgência” mencionado pelo médico assistente, ou seja, que 

não se relacione a um pedido de intervenção médica imediata, de-

verá ser interpretado como eletivo.

Como exemplo, o art. 3o da Resolução Normativa no 259/11 da 

ANS8 poderia ser alterado para:

[...] Art. 3o A operadora deverá garantir o atendi-

mento integral das coberturas referidas no art. 2o 

nos seguintes prazos:

[...]

XIV – emergência: imediato;

XV – urgência: prazos de procedimentos eletivos, 

quando não se constituir uma emergência nos ter-

mos do inciso I do artigo 35-C da Lei n. 9.656/98.8 

– proposta das autoras).

Assim, conciliar-se-iam as definições de urgência e emergên-

cia inovadas pela Lei no 9.656/98 com os critérios definidos para o 

atendimento dessas situações pelo CFM.

Há, também, alternativa mais complexa para a conciliação en-

tre as definições de urgência e emergência da Lei no 9.656/985 
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com aquelas usadas pelo CFM, pelo MS e pela literatura médica: a 

substituição do texto legal atual por aquele empregado pela Re-

solução do CFM no 1.451/954 para urgência e emergência, em seus 

exatos termos.

Vale ressaltar que, atualmente, tramita o Projeto de Lei no 

7.419/06 para alterar a Lei no 9.656/9,545 sendo este um momento 

bastante oportuno para essa alteração.

Conclusão

Os conceitos de urgência e emergência são delineados, de 

modos diferentes, pelo indivíduo que procura o atendimento, pelo 

médico que presta a assistência, pela operadora de planos privados 

de saúde e pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Essa diferença conceitual e, por conseguinte, de interpretação, 

gera consequências que podem ser negativas para a organização 

da assistência no sistema de saúde suplementar com efeitos para 

sua própria sustentabilidade.

A severidade da sanção conferida aos casos de negativa de 

atendimento para emergências e urgências médicas na saúde suple-

mentar não deveria ser equivalente para similar negativa em caso 

de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional 

que não necessitassem de assistência imediata.

Diante desse cenário, faz-se necessário buscar meios para harmo-

nizar as teorias conceituais da urgência e emergência referidas na Lei 

no 9.656/98 com uma prática profissional fundamentada pela Resolu-

ção do CFM no 1.451/95 e pela Portaria do MS no 354/14, ou vice-versa, 

de modo que todos os atores interessados nesses elementos possam 

dialogar sob os mesmos referenciais; o que, certamente, irá promo-

ver a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde 

e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no País.

545 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei no 7.419, de 9 de agosto de 2006. Autoria do 
Senador Luiz Alberto Vidal Pontes. Altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe 
sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, Brasília, 1p. 2006. Disponível em: 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=413919. Acesso 
em: 9 maio 2021.
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O caso Buser: uma análise sobre a viabilidade 

da prestação do serviço de transporte 

rodoviário interestadual por aplicativos

Natália de Macedo Couto546

Resumo

Este artigo busca analisar a viabilidade da prestação do servi-

ço de transporte rodoviário interestadual de passageiros mediante 

aplicativos, em regime de direito privado. A definição da referida 

atividade econômica como serviço público não tem o condão de 

afastar o princípio da livre concorrência, sendo possível a sua explo-

ração pelo setor privado por meio do instrumento de autorização, 

haja vista o uso de um modelo de assimetria regulatória. As novas 

tecnologias desafiam os conceitos tradicionais do direito adminis-

trativo ao reivindicarem maior flexibilidade normativa, atreladas às 

ideias de inovação e abertura do mercado. A partir do desenvol-

vimento dessas considerações, o presente trabalho conclui pela 

possibilidade da prestação do referido serviço em regime de direi-

to privado, à míngua de vedação no ordenamento jurídico, ocasião 

em que a função regulatória desempenhará o papel de equilibrar 

os diversos interesses em um mesmo subsistema, sob a lógica sis-

têmica da regulação.

Palavras-chave: Novas Tecnologias; Serviço Público; Transporte Ro-

doviário Interestadual; Regulação; Assimetria Regulatória.

Introdução

A transformação da sociedade pela internet, com o surgimen-

to de novas tecnologias, pode ser observada a partir dos anos 

1990. A partir de então, a sociedade, marcada pela globalização, 

546 Mestranda em Direito da Regulação na Fundação Getulio Vargas – FGV (2020). Pós-graduada 
em Direito pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – EMERJ (2011). Cursos 
de educação continuada em Compliance (2018) e Contratos na FGV (2019). Atualmente é 
advogada na MF Assessoria Jurídica Empresarial, assistente de ensino da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) e pesquisadora voluntária no Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV. Tem 
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Privado. Área de pesquisa: Regulação 
de Novas Tecnologias. E-mail: nataliacouto22@gmail.com.

mailto:nataliacouto22@gmail.com
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vivenciou a superação das restrições espaciais e temporais. Essa 

mudança alterou as dinâmicas de poder e os mercados, realizando 

transformações na economia, além de trazer grande evolução do 

conhecimento tecnológico.547

É nesse contexto que surgem atividades econômicas privadas 

prestadas por meio de plataformas digitais mediante tecnologia da 

informação, despontando novos formatos de comercialização de 

bens por meio do comércio eletrônico, novas formas de intermedia-

ção de moradias, bem como inovações no transporte de pessoas. 

Essa situação de rompimento do curso normal dos processos eco-

nômicos é chamada de “situações disruptivas”,548 em que se rompe 

a lógica de prestação do serviço anterior para explorar, ao mesmo 

tempo, o mesmo serviço, sob uma nova ótica, com o objetivo de 

promover maior eficiência em benefício dos consumidores.

Em 2017, a startup Buser, criada em solo brasileiro para servir 

como plataforma digital a intermediar a conexão entre empresas de 

transporte rodoviário terrestre, que oferecem o serviço de fretamen-

to para viagens interestaduais, e passageiros interessados,549 iniciou 

suas atividades, promovendo uma inovação disruptiva no setor.

Assim como o sistema de for-profit sharing,550 trazido pela em-

presa Uber, acarretou na discussão em torno da possibilidade do 

uso ou não dos aplicativos como forma de prestação do serviço 

de transporte individual de passageiros;551 o início das atividades 

547 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Uber, Whatsapp, Netflix: 
Os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória. Revista de Direito Público da 
Economia, v. 56, p. 75-108, 2016. Segundo os autores, as “concepções clássicas do direito 
administrativo são sempre desafiadas por três vetores: aumento da consciência do cidadão 
(vertente política); realidades ditadas pela dinâmica de mercado (vertente econômica) e a 
evolução do conhecimento aplicado (vertente tecnológica)”.

548 MOREIRA, Egon Bockmann. Situações disruptivas, negócios jurídico-administrativos e equilíbrio 
econômico-financeiro. In: FREITAS, Rafael Véras de; RIBEIRO, Leonardo Coelho; FEIGELSON, 
Bruno (Orgs.). Regulação e novas tecnologias, Belo Horizonte, Fórum, 2017.

549 Disponível em: https://www.buser.com.br/sp#:~:text=A%20Buser%20%C3%A9%20uma%20
empresa,viagens%20rodovi%C3%A1rias%20interestaduais%20e%20intermunicipais. Acesso 
em: 21 dez. 2020. 

550 Sistema em que, através do meio tecnológico, se permite que um determinado motorista 
receba um valor pelo transporte compartilhado de passageiros. Ver: MARQUES NETO, Flo-
riano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Uber, Whatsapp, Netflix: Os novos quadrantes 
da publicatio e da assimetria regulatória. Revista de Direito Público da Economia, v. 56, p. 
81, 2016.

551 Sob o ponto de vista concorrencial, houve grande pressão dos taxistas para sua proibição, sob 
a justificativa de exercerem o monopólio desta atividade por se tratar de serviço público, o que 

https://www.buser.com.br/sp#:~:text=A Buser %C3%A9 uma empresa,viagens rodovi%C3%A1rias interestaduais e intermunicipais
https://www.buser.com.br/sp#:~:text=A Buser %C3%A9 uma empresa,viagens rodovi%C3%A1rias interestaduais e intermunicipais
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da empresa Buser também provocou intenso debate quanto à sua 

licitude no campo dos transportes coletivos interestaduais. Embora 

popularmente conhecida como a “Uber dos ônibus”,552 as questões 

enfrentadas demandam análises jurídicas distintas.

O serviço de transporte rodoviário interestadual possui fonte 

constitucional, a qual o trata como dever da União, a teor do art. 21, 

XII, “e”, da Constituição da República Federativa Brasileira (CRFB) 

e o submete ao regime jurídico dos serviços públicos – direito pú-

blico, haja vista a aplicação do art. 175 da CRFB. Essa previsão, por 

conseguinte, decota a liberdade de iniciativa ao setor privado, exi-

gindo, para a prestação do serviço, prévia licitação ao ato negocial 

de concessão ou permissão.

Ante o panorama apresentado, questiona-se sobre a possibi-

lidade de o setor privado prestar o serviço de transporte coletivo 

interestadual de passageiros em regime de concorrência com os 

serviços públicos concedidos, bem como qual o caminho para a 

convivência harmônica entre os setores público e privado.

Nesse viés, a pesquisa realizada investiga como as novas tec-

nologias desafiam as fronteiras tradicionais das definições legais 

que formam a base do direito administrativo, de forma a permitir 

ao setor privado o desenvolvimento da atividade de transpor-

te coletivo interestadual, à míngua de exclusividade pelo Poder 

Público.

O debate apresenta-se, então, em um ambiente que envolve 

conflitos de interesses entre pessoas jurídicas privadas que já pos-

suem sua fatia do mercado (concessionários), o Estado e novos 

atores privados, à vista do surgimento de novos mercados virtuais, 

que preconizam inovação, abertura e liberdade.

se observou após atos de protestos violentos e algumas manifestações (http://g1.globo.com/
distrito-federal/noticia/2015/08/motoristas-obrigam-casal-descer-de-carro-do-uber-e-entrar-
-em-taxi-no-df.html). No entanto, não obstante o argumento, deve-se entender a atividade de 
transporte individual de passageiros como atividade econômica privada de grande interesse 
público. Para aprofundamento do tema ver artigo: COUTO, Natália de Macedo. O papel do 
estado na regulação dos serviços de transporte privado prestados por aplicativos. In: LEAL, 
Fernando; MENDONÇA, José Vicente dos Santos de. Transformações do direito administra-
tivo: direito público e regulação em tempos de pandemia. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 
2020. p. 274-308. Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30230 

552 https://exame.com/marketing/app-buser-o-uber-dos-onibus-vai-dar-10-mil-viagens-gratuitas/. 

http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/08/motoristas-obrigam-casal-descer-de-carro-do-uber-e-entrar-em-taxi-no-df.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/08/motoristas-obrigam-casal-descer-de-carro-do-uber-e-entrar-em-taxi-no-df.html
http://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2015/08/motoristas-obrigam-casal-descer-de-carro-do-uber-e-entrar-em-taxi-no-df.html
https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/30230
https://exame.com/marketing/app-buser-o-uber-dos-onibus-vai-dar-10-mil-viagens-gratuitas/
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A justificativa do trabalho reside na atualidade do tema,553 em 

que novas tecnologias permeiam diversos setores da sociedade, afe-

tando a economia e forcejando a reflexão sobre o papel do Estado 

na prestação dessas atividades. Ademais, a discussão no Supremo 

Tribunal Federal554 a respeito da constitucionalidade do art. 3o da 

Lei no 12.996/2014, que alterou o art. 13, incisos IV, alíneas “a” e “b” 

e V, alínea “e”, da Lei no 10.233/2001,555 para permitir que as ou-

torgas dos serviços de transporte rodoviário interestadual sejam 

realizadas por meio de autorização, o que atrai a aplicação do re-

gime privado, reforça a importância da pesquisa.

O objetivo do presente artigo é estudar a possibilidade do 

enquadramento do serviço de transporte rodoviário interestadu-

al em um regime de assimetria regulatória e deixar vincado que a 

crescente inovação e evolução tecnológica de produtos e serviços 

força a quebra de conceitos tradicionais do direito administrativo, 

abrindo caminho para um novo modelo de interação entre setor 

público e privado, em que a competição possa ser livre em deter-

minadas situações.

553 Algumas reportagens nesse sentido, disponíveis em: https://tecnoblog.net/373854/buser-oni-
bus-apreendidos-antt-mandado-seguranca/ e https://diariodotransporte.com.br/2020/11/04/
justica-federal-aumenta-para-r-100-mil-multa-contra-buser-por-descumprimento-de-decisao-
-judicial-que-impede-vendas-de-passagens-no-parana/ Acesso em: 20 dez. 2020. 

554 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 5549, de 
Relatoria do Min. Luiz Fux, cujo julgamento encontra-se previsto para 11.02.2021, conforme 
publicado, em 18.12.2020, no DJe no 296/2020, edição extra, divulgado em 17.12.2020. Dispo-
nível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5005055. 

555 BRASIL, Lei no 10.233/2001. Dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e ter-
restre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários e o Departamento 
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.html. 

 Art. 13. Ressalvado o disposto em legislação específica, as outorgas a que se refere o inciso 
I do caput do art. 12 serão realizadas sob a forma de:

 IV – permissão, quando se tratar de: (Redação dada pela Lei no 12.996, de 2014).

 a) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual semiurbano 
de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura; (Incluído pela Lei no 12.996, 
de 2014).

 b) prestação regular de serviços de transporte ferroviário de passageiros desvinculados da 
exploração de infraestrutura; (Incluído pela Lei no 12.996, de 2014).

 V – autorização, quando se tratar de: (Redação dada pela Lei no 12.996, de 2014).

 e) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e internacional 
de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura. (Incluído pela Lei no 12.996, de 
2014).

https://tecnoblog.net/373854/buser-onibus-apreendidos-antt-mandado-seguranca/
https://tecnoblog.net/373854/buser-onibus-apreendidos-antt-mandado-seguranca/
https://diariodotransporte.com.br/2020/11/04/justica-federal-aumenta-para-r-100-mil-multa-contra-buser-por-descumprimento-de-decisao-judicial-que-impede-vendas-de-passagens-no-parana/
https://diariodotransporte.com.br/2020/11/04/justica-federal-aumenta-para-r-100-mil-multa-contra-buser-por-descumprimento-de-decisao-judicial-que-impede-vendas-de-passagens-no-parana/
https://diariodotransporte.com.br/2020/11/04/justica-federal-aumenta-para-r-100-mil-multa-contra-buser-por-descumprimento-de-decisao-judicial-que-impede-vendas-de-passagens-no-parana/
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5005055
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.html
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Dessa forma, para responder o problema da pesquisa, será feita 

uma análise descritiva e hermenêutica sobre o tema, cujo desenho 

será desenvolvido em duas partes. Na primeira seção serão feitas 

considerações sobre a noção de serviço público de acordo com a 

Carta Constitucional, com enquadramento do serviço de transporte 

coletivo como dever do Estado. No primeiro subitem será analisado 

o conceito tradicional de serviço público e, como consequência, a 

aplicação de um regime jurídico único, enquanto, no segundo subi-

tem da primeira seção, será trazida uma nova visão para a prestação 

dessas atividades econômicas, em regime de livre concorrência, sem, 

todavia, dispensar a atuação estatal através da regulação.

Na segunda seção, investigar-se-á a função regulatória de acordo 

com as transformações da noção de serviço público, identifican-

do a possibilidade da prestação do serviço de transporte coletivo 

rodoviário interestadual pelo setor privado por meio de autoriza-

ção, o que é possível em razão do modelo de assimetria regulatória.

I. O serviço público na Constituição Federal

A Constituição Federal traz, ao longo do seu corpo, diversos ar-

tigos que mencionam o vocábulo “serviço”, referindo-se a “serviços 

públicos em sentido econômico” (arts. 145 e 175), apenas “serviços” 

– como nos arts. 21 (bens e serviços de competência da União) e 

23 (competências materiais de todos os entes), “serviços públicos 

sociais” – nos casos de saúde (arts. 34, VII, 35, III, 167, IV e 198) e 

educação (arts. 205 a 209), “serviços de relevância pública” – arts. 

129, II, e 197, dentre outros, pelo que se pode concluir que a Carta 

Constitucional não é precisa na nomenclatura utilizada.

O capítulo referente à ordem econômica, notadamente no 

art. 175, estabelece que a prestação de serviços públicos incum-

be ao Poder Público diretamente ou por regime de concessão ou 

permissão,556 de forma a tratar o serviço público como atividade es-

pecífica, divisível e remunerável. Do dispositivo em questão também 

556 BRASIL. Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dispo-
nível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html. Art. 175. Incumbe 
ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html
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se permite apontar que a titularidade pertence ao Estado, pois há 

menção sobre a necessidade de um ato negocial para que a ativi-

dade seja prestada pela iniciativa privada.557

Nesses casos, a doutrina558 trabalha com a ideia de publicatio, 

vale dizer, os serviços públicos são reservados ao Estado. Esse en-

tendimento causa a sujeição de todos os prestadores de serviço a 

um regime jurídico único, baseado em prerrogativas publicísticas.

O art. 21, XII, “e” da CRFB traz como competência da União 

a exploração, diretamente, ou sob autorização, concessão ou 

permissão, dos serviços de transporte rodoviário interestadual 

e internacional de passageiros. Indaga-se se a referência desta 

atividade como “serviços públicos” a apartaria da aplicação do 

princípio da livre-iniciativa. Em outras palavras, poder-se-ia apli-

car o princípio da livre concorrência para as atividades reservadas 

ao serviço público?

Para responder à indagação formulada, será analisado nes-

ta seção o conceito tradicional de serviço público (subitem “1.1”) 

para que se compreenda a construção em que se balizou a dou-

trina administrativa tradicional, bem como, após (subitem “2.2”), 

será analisado se é possível a atuação do setor privado na arena 

pública, não havendo falar, por isso, em um regime jurídico único, 

absoluto e excludente.

1.1. Noção tradicional de serviço público

Tradicionalmente, o estudo do direito administrativo encon-

tra-se ligado a premissas estabelecidas em torno da superioridade 

hierárquica da Administração Pública em relação ao cidadão e ao 

papel do Estado para promover as necessidades da sociedade. No 

entanto, esses pressupostos ideológicos modificam-se com a evo-

lução social. As próprias transformações do Estado (desde o Estado 

Liberal, passando pelo Estado Intervencionista e caminhando para 

um Estado Regulador) demonstram isso.

557 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 4. ed. Belo Horizonte: Fórum, 
2017. p. 119.

558 Id., p. 133.
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Segundo Sabino Cassese,559 pode-se observar a erosão da su-

premacia da Administração Pública, que deixa de ser um atributo 

para ser considerada como privilégio, concedida nas hipóteses au-

torizadas por lei. Supremacia e unilateralidade são substituídas por 

consenso e bilateralidade. Observa-se a maior influência de grupos 

e setores espalhados pela sociedade nas tomadas de decisões, o 

que não significa o abandono da centralidade do poder estatal.

A marca do Estado Intervencionista, alargamento de suas ativi-

dades para um campo que, antes, era dedicado à iniciativa privada 

(Estado Liberal), é repensada. A crise do Estado Social vem com a 

saturação da expansão da burocracia promovida, levando à falência 

do estado como provedor da sociedade. Somam-se, ademais, pro-

blemas de governabilidade de sociedades cada vez mais complexas, 

nas quais a introdução das inovações tecnológicas e a globalização 

trazem novos atores que passam a formar sistemas e subsistemas, 

com vasta teia normativa.

Essas transformações, por óbvio, forçaram a evolução das noções 

embutidas no próprio direito administrativo, pelo que não se pode 

mais efetuar a leitura do conceito de serviço público sob as lentes 

da matriz francesa, que o tornou fundamento do direito público e o 

equiparou a toda atividade estatal,560 como uma pedra angular para 

determinar a organização e funcionamento do direito administrativo.

Essa concepção foi trazida pela escola clássica, na qual desta-

ca-se Léon Duguit.561 Identifica-se o papel do Estado na prestação 

559 CASSESE, Sabino. La globalización jurídica. Madri: Marcial Pons, 2006. p. 175-190.

560 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 4. ed. Belo Horizonte: Forum, 
2017. p. 110.

561 Léon Duguit é considerado pai da Escola do Serviço Público ou Escola de Bordeaux. Um pon-
to importante da teoria é que ela revelou a interdependência dos membros de uma sociedade 
e destacou o Estado no papel de proteger esse liame social por meio da prestação de ativi-
dades. Seu conceito de serviço público é o seguinte: “toda atividade cujo cumprimento deve 
ser regulado, assegurado e fiscalizado pelos governantes, por ser indispensável à realização 
e ao desenvolvimento da interpendência social, e de natureza que só possa ser assegurado 
plenamente pela intervenção da força governante [...]”. ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direi-
to dos serviços públicos. 4. ed. Belo Horizonte: Forum, 2017. p. 75. Dois pontos importantes 
para se destacar sobre a teoria de Duguit é que, primeiro, o conceito de serviço público não 
estava atrelado ao regime jurídico de direito público, o que foi defendido depois por Gaston 
Jèze. Para aquele, o foco era na atividade de relevância social que deveria ser prestada pelo 
Estado, seja em regime de direito privado, seja em regime de direito público. O segundo é 
que o enquadramento de um serviço como público não implica no seu monopólio. Exemplo 
dessa afirmação seriam o ensino e a assistência social. 
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do serviço público, como “um núcleo prestacional consistente” que 

corresponderia a “um conjunto de deveres de provimento das neces-

sidades afetas à coesão social”.562 É por essa razão que muitos dos 

conceitos adotados hoje possuem como fundamento axiológico o 

bem-estar da coletividade para determinar o que seja serviço público.

Posteriormente, com Gaston Jèze,563 ainda na escola clássica 

francesa, houve novos contornos jurídicos para a teoria, quando o 

autor identificou serviço público como atividade prestada pelo Es-

tado sob o regime jurídico de direito público. Pouco importava o 

elemento material (prestação de atividade baseada na essencialida-

de do serviço ou bem), mas no fato da prestação de determinada 

atividade ser realizada por um regime especial – o público.

Influenciada pelas noções francesas da Escola de Bordeaux, 

a doutrina brasileira administrativista construiu seu conceito de 

serviço público. Dentre os mais relevantes, pode-se mencionar o 

do Ministro Eros Grau, que o classifica como espécie de atividade 

econômica (gênero), já que ele envolve a prestação de atividades 

relacionadas a bens e serviços escassos. Para ele, a atividade eco-

nômica lato sensu é subdividida em atividades econômicas stricto 

sensu e serviço público.564

Dessa forma, para o autor mencionado, o conceito de servi-

ço público deve ser construído com base nas ideias de coesão e 

interdependência social.565 Assim, uma atividade econômica será 

classificada como da esfera dos serviços públicos se houver vincu-

562 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Uber, Whatsapp, Netflix: 
os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória. Revista de Direito Público da 
Economia, v. 56, 2016, p.77.

563 Para o autor, o serviço público seria um instrumento, que não é único, para a satisfação de 
necessidades públicas, o que atrai regras e regimes jurídicos especiais determinados por lei 
ou regulamento. As atividades essenciais para a coletividade podem ser prestadas pela ini-
ciativa privada ou pública, porém, quando prestadas por essa última incide o regime jurídico 
especial público. Ressalta-se que esse é determinado pelo próprio Estado. O regime jurídico 
especial pressuporia: (i) titularidade do Estado; (ii) impedimento da prestação da atividade 
em regime privado, com exceção dos casos de outorga; (iii) sujeição a um regime jurídico 
único – público (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 4. ed. Belo Ho-
rizonte: Fórum, 2017. p. 80-82). 

564 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. ed. atual. São Paulo: Ma-
lheiros, 2018.p. 98.

565 Essa posição do autor faz com que a classificação de uma atividade como serviço público 
não possa decorrer da eleição discricionária do legislador ordinário. Assim, somente as ativi-
dades que forem essencialmente serviço público se sujeitam ao regime jurídico público. 



362
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

lação ao interesse social, que será observado nos casos delimitados 

pela Constituição Federal. Nas palavras de Eros Grau:

Serviço público, assim, na noção que dele podemos 

enunciar, é atividade explícita ou supostamente 

definida na Constituição como indispensável, em 

determinado momento histórico, à realização e ao 

desenvolvimento da coesão e da interdependência 

social (Duguit) – ou, em outros termos, atividade ex-

plícita ou supostamente definida pela Constituição 

como serviço existencial relativamente à sociedade 

em um determinado momento histórico (Cirne Lima).

Note-se que, pela noção trazida pelo autor, os serviços públi-

cos podem ser privativos ou não privativos, certo que esses podem 

ser prestados pelo particular, independentemente de concessão, 

permissão ou autorização, enquanto aqueles necessitam de um ato 

negocial para a prestação pela esfera privada.566

Outro ponto importante, decorrente da noção mencionada jun-

tamente com a interpretação do art. 175 da CRFB, é que a prestação 

do serviço público, quando da incumbência do Poder Público, cabe 

ao próprio Estado, sendo, portanto, realizada por regime de exclusi-

vidade, interditando a iniciativa privada, com exceção das hipóteses 

de concessão e permissão. Logo, não haveria falar em livre concor-

rência e competição,567 ainda que se possa cogitar na situação de 

vários prestadores privados atuando em concessão ou permissão. 

Nesses casos, o que se tem é atuação de mais de um concessioná-

rio em regime de privilégio, oponível aos cidadãos.568

566 Nessa linha também é o conceito trazido por Alexandre Santos de Aragão, que considera 
serviços públicos como “atividades de prestação de utilidades econômicas a indivíduos de-
terminados, colocadas pela Constituição ou lei, com ou sem reserva de titularidade, e por 
ele desempenhadas diretamente ou pelos seus delegatórios, gratuita ou remuneradamente, 
com vistas ao bem-estar da coletividade”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos ser-
viços públicos. 4. ed. Belo Horizonte: Forum, 2017. p. 130).

567 Nesse sentido, são os doutrinadores Odete Medauar e Alexandre Santos de Aragão. Para 
eles, em que pese os serviços públicos serem atividades econômicas, onde seria aplicável o 
princípio da livre iniciativa (art. 170 da CRFB), essa hipótese não seria possível, visto que a 
decisão de transferir a execução do serviço para o setor privado deve sempre ser pública. 
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 4. ed. Belo Horizonte: Forum, 
2017. p. 131-132). 

568 Esse entendimento mostra-se majoritário na doutrina, por todos, Marçal Justen Filho, Eros 
Grau etc. Adotado pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF no 46/DF quando, no julgamento 
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É preciso destacar, todavia, que o conceito de serviço público é 

uma noção fundamental, “cujo conteúdo só pode ser precisado em 

breves períodos de tempo e cujos contornos logo começam a se que-

brar com as contradições das leis e das decisões jurisprudenciais”.569

Por essa razão, é necessário desapegar-se das raízes do conceito 

tradicional deste instituto, atrelado a um regime jurídico-administra-

tivo único, onde se impera a exclusividade na prestação do serviço 

público pelo seu titular ou concessionários e permissionários, de 

modo a não permitir a intercambialidade entre o setor público e 

privado e a subtrair o regime de competição e livre concorrência.570

1.2.  Possibilidade de incidência do princípio da livre 
concorrência para as atividades reservadas ao Poder 
Público

A publicatio na seara dos serviços públicos retira a atividade 

econômica da livre-iniciativa para confina-la a um regime jurídico 

único, dotado de exclusividade pelo Poder Público. No entanto, essa 

premissa é desafiada pelas crescentes inovações disruptivas, como 

a apresentada no caso da prestação do serviço de transporte rodo-

viário interestadual pela empresa privada Buser, o que demanda a 

releitura dos conceitos tradicionais administrativistas.

A possibilidade de concorrência do setor privado no campo 

de prestação dos serviços públicos não significa que a entrada de 

novos participantes em determinado mercado seja livre, sem con-

dicionantes estabelecidas pelo Poder Público. Cada situação deve 

ser abordada de acordo com a sua peculiaridade.

do caso dos Correios e Telégrafos, restou decidido que essa empresa pública presta serviço 
público em regime de exclusividade. 

569 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 4. ed. Belo Horizonte: Forum, 
2017. p. 103.

570 Sobre a evolução do conceito de serviço público, importante ressaltar a referência ao conceito 
de serviço público de interesse geral – SIEG, adotado pela União Europeia, que tem por carac-
terística a regulação pró-competição, pautada pela subsidiariedade. Referem-se a “atividades 
de relevância pública, prestadas sob o regime de direito privado e abertas à concorrência, 
que são acometidas de deveres de natureza pública, notadamente os de universalização e de 
continuidade”. Essa ideia “contraria a lógica de que os serviços de relevância pública deve-
riam ser titularizados pelo Estado e, por conseguinte, excluídos de um regime concorrencial”. 
(MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Uber, Whatsapp, Netflix: 
os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória. Revista de Direito Público da 
Economia, v. 56, p. 95-96, 2016).
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Do conceito apresentado na subseção anterior, pode-se con-

cluir que o serviço público envolve a ideia de prestação de uma 

atividade econômica ligada ao bem-estar social, cujos contornos 

serão definidos pela Constituição Federal. Não há falar necessaria-

mente em exclusividade da titularidade pelo Poder Público, o que 

ocorre, por exemplo, nos casos de saúde e educação. Essa inter-

pretação existe em razão dos arts. 21 e 175 da Carta Constitucional 

determinarem que a prestação dos serviços públicos seja direta ou 

mediante regime de concessão ou permissão, com prévia realiza-

ção do certame licitatório.

Em que pese a racionalidade do ponto abordado, a nota deve ser 

ponderada com a localização do art. 175, ora citado, dentro do capí-

tulo que trata da ordem econômica e financeira, que é aberto com 

menção à livre-iniciativa como fundamento da ordem econômica, 

certo que a ela deve ser aplicada o princípio da livre concorrência 

(art. 170 da CRFB571).

Deste modo, considerando o serviço público como espécie de 

atividade econômica lato sensu a ele também deveria ser aplicado 

o princípio da livre concorrência, de forma a consagrar o valor da 

livre iniciativa como fundamento dos serviços públicos.

A ideia de um regime jurídico especial para os serviços públi-

cos, orientado sob a titularidade do Poder Público, reside em duas 

hipóteses. A primeira versa sobre a existência de um “monopólio 

natural”,572 que “pressupõe a inviabilidade ou extrema ineficiência de 

instalação de mais de um produtor ou prestador de serviço no mes-

mo mercado”,573 ou “monopólio legal”, quando outros fins públicos 

571 BRASIL. Constituição Federal. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dis-
ponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html. Art. 170. A 
ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por 
fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 
seguintes princípios: IV – livre concorrência; [...].

572 Importante salientar, quanto à terminologia empregada, que Eros Grau distingue o regime de 
privilégio, inerente aos serviços públicos, do regime de monopólio, relacionado à exploração 
da atividade econômica em sentido estrito. Para ele a exclusividade dos serviços públicos 
reflete situação de privilégio (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 
1988. 19. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 133-134).

573 BINEMBOJM, Gustavo. Assimetria regulatória no setor de transporte coletivo de passagei-
ros: a constitucionalidade do art. 3o da lei 12.996/2014. Revista de Direito da Cidade. v. 9, n. 
3. p. 1268-1285, 2017. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/
view/29544 Acesso em: 1 jan. 2021. p. 1273.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.html
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29544
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29544
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legítimos a serem perseguidos pelo Estado justificam a retenção da 

titularidade de determinada atividade. É o que pode ocorrer com 

alguns serviços essenciais, vez que devem ser garantidos a todos 

o seu acesso (universalidade), com preços módicos (modicidade 

tarifária) e de forma ininterrupta (continuidade).

Essa lógica permite a existência de privilégios, inadmissíveis em 

um regime de concorrência, que trabalham de forma a criar sub-

sídios cruzados para compensar os prejuízos que os prestadores 

possuem com serviços menos rentáveis com o lucro dos serviços 

mais atraentes. Essa foi a justificativa fornecida pelo STF para o se-

tor público possuir a exclusividade do serviço postal – garantir a 

universalização.574

Nessa linha, a interdição da prestação do serviço da iniciativa 

privada somente deve ocorrer se restar demonstrado prejuízo para 

a manutenção da própria atividade. O afastamento do princípio da 

livre concorrência deve ocorrer a partir da ponderação de outros 

princípios e não em razão da existência de um regime jurídico úni-

co predeterminado.

Outrossim, o fato de o Estado ter o dever de prestar os servi-

ços públicos não deve retirar essas atividades do alcance do setor 

privado. A sua prestação pode ser feita em regime concorrencial. 

Nesse sentido, destacam-se as lições de Floriano Marques e Rafael 

Veras ao ensinar que “não há qualquer antijuridicidade, per se, na 

instauração de um regime concorrencial assimétrico entre novos 

entrantes e prestadores de serviços públicos”.575 Para os autores, 

não há sequer fundamentação normativa que justifique a exigência 

de um regime único para as atividades enquadradas como servi-

ços públicos.

O estabelecimento da concorrência se mostra favorável, pois 

renova o fluxo de participantes do mercado, reduz o estabelecimen-

to de monopólios e favorece o aumento da qualidade na prestação 

574 Id., p. 1274.

575 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Véras de. Uber, Whatsapp, Netflix: 
os novos quadrantes da publicatio e da assimetria regulatória. Revista de Direito Público da 
Economia, v. 56, p. 98, 2016.
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dos serviços. A cautela exigida é, conforme antes exposto, que as 

atividades essenciais não sejam inviabilizadas pelos novos entrantes.

Podemos concluir, de forma parcial, que o fato de as ativida-

des de transporte rodoviário de passageiros interestadual serem 

enquadradas como serviços públicos, nos moldes do art. 21, XII, 

“e”, da CRFB, cabendo sua exploração ao Poder Público, vez que 

ligadas a serviço existencial necessário à sociedade, a interpre-

tação que melhor encontra guarida é que esse serviço deve ser 

encarado como um dever do Estado, o que não significa que ele 

deva ser prestado sob sua absoluta titularidade, apartando-o da 

livre iniciativa. Isto posto, tanto concessionárias podem prestar 

o referido o serviço, como novas empresas entrantes estabeleci-

das no mercado.

A segunda indagação deste artigo, a respeito do caminho para 

a convivência harmônica entre regimes público e privado, será abor-

dada na próxima seção. A fim de equilibrar os interesses de todos 

os envolvidos deste setor será essencial a atuação da regulação. 

Essa ideia presume a prevalência e existência de uma economia 

de mercado a ser exercida com liberdade pelos agentes e tem por 

objetivo perseguir pontos de equilíbrios ótimos, não se limitan-

do a reparar falhas de mercado.576 Nessa linha, será apresentado o 

modelo de assimetria regulatória, por meio do instrumento da au-

torização, implementado pela Lei no 12.996/2014, para a prestação 

do serviço de transporte coletivo interestadual.

II. A regulação estatal nos serviços públicos

De acordo com a Constituição Federal, ao Estado é guardado 

o papel de agente normativo e ordenador no domínio econômico, 

nos termos do art. 174, mediante o exercício das funções de fisca-

lização, fomento e planejamento das atividades econômicas (lato 

576 EDELMAN, Benjamin G. GERADIN, Damien. Efficiencies and regulatory shortcuts: how should 
we regulate companies like Airbnb and Uber. Stanford Technology Law Review. v. 19, 2016. 
Disponível em: https://bit.ly/2FCxL69. Acesso em: 10 out. 2020. As falhas de mercado, para 
os autores, devem ser entendidas como um conjunto de interações e relacionamentos que 
impedem as transações de mercado de servir adequadamente os interesses de todos os 
envolvidos.

https://bit.ly/2FCxL69
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sensu), sendo esse último determinante para o setor público e in-

dicativo para o setor privado.

Independentemente das teorias que sejam utilizadas para fun-

damentar a regulação, a sua função é apontada por Sérgio Guerra577 

como:

a busca por equilíbrio e regularidade no funciona-

mento de um subsistema, mediante regras, em sua 

maioria, elaboradas com alto grau de tecnicidade 

e complexidade, regras que devem ser observadas 

em determinadas situações (atividade econômica 

ou serviço público), ainda que de forma assimétri-

ca, visando afetar minimamente direitos e garantias 

fundamentais do cidadão.

Assim sendo, a regulação, caracterizada como função de Es-

tado, não de Governo, deve perseguir a definição de pontos de 

equilíbrios ótimos em cada setor, de forma que se alcancem o de-

senvolvimento, a segurança e o equilíbrio social para satisfação do 

interesse público com menor sacrifício de outros interesses cons-

titucionalmente protegidos.

A função regulatória aparece como um instrumento capaz de 

frear os excessos dos atores privados, colocando-os alinhados 

com as diretrizes traçadas na Constituição. Ela vem justamen-

te servir a um modelo de Estado em que esse não mais toma as 

rédeas da atividade empresarial, após perda do seu protagonis-

mo na prestação direta de atividades econômicas importantes 

para a sociedade.

No campo relacionado aos serviços públicos, a regulação 

será determinante para permitir em um novo espaço, agora frag-

mentado, a incidência do regime jurídico público e do regime 

jurídico de direito privado. Nesse sentido, a própria Constituição 

Federal, ao prever o instituto da autorização como meio de con-

sentimento para a prestação dos serviços atribuídos ao Poder 

577 GUERRA, Sérgio. Regulação estatal e novas tecnologias. Interesse Público – IP, Belo Horizon-
te, ano 18, n. 100, p. 201-214, nov./dez. 2016. Para aprofundamento das teorias da regulação, 
ver item “1” do artigo citado. 
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Público (art. 21, XII, da CRFB), referendou um modelo de duali-

dade entre os regimes.

Segundo Gustavo Binenbojm,578 o objetivo do constituinte com 

a previsão da figura da autorização foi a de trazer maior flexibili-

dade à atuação do Poder Público ante as atividades econômicas 

de sua competência. Para o autor, houve uma proposital opção 

de liberdade conferida ao legislador ordinário, que, a depender de 

sua preferência política, poderá escolher o regime jurídico das ati-

vidades previstas nos incisos XI e XII do art. 21 da CRFB (público 

– permitida a delegação pela concessão ou permissão, ou privado, 

pela autorização).579

A autorização, instituto típico de poder de polícia sobre ativi-

dades privadas, atualmente, é utilizado pela Administração Pública, 

de forma unilateral e vinculada, para alinhar o desempenho de certa 

atividade econômica à finalidade pública. Por meio dela, é possí-

vel defender que a Constituição não adotou um sistema binário 

(atividades públicas ou privadas), mas “um sistema que compor-

ta dégradés”.580

578 BINEMBOJM, Gustavo. Assimetria regulatória no setor de transporte coletivo de passagei-
ros: a constitucionalidade do art. 3o da lei 12.996/2014. Revista de Direito da Cidade, v. 9, n. 
3. p. 1268-1285, 2017. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/
view/29544. Acesso em: 1 jan. 2021. p. 1274-1275. 

579 No mesmo sentido é a interpretação proferida por Sara Jane na interpretação dos arts. 21 
e 175 da CRFB. Para a autora, as atividades previstas no art. 21 permanecem sendo trata-
das como serviços públicos, entretanto, sua disciplina legal pode atender a outro regime, 
que não o público. A lei definirá quais as atividades podem ser objeto de autorização, pelo 
que se pode concluir, à vista do pensamento da autora, que a escolha do regime jurídico foi 
transferida ao legislador infraconstitucional (FARIA, Sara Jane Leite de. Regulação jurídi-
ca dos serviços autorizados. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 116-122). Diferentemente, 
para Alexandre Santos de Aragão, quando há referência ao termo autorização, não haveria 
delegação do serviço público, porém atividades privadas autorizadas. Para ele, a CRFB deu 
“certa margem de discricionariedade ao Legislador em relação às atividades enumeradas 
nos incisos X a XII do artigo 21 para que, diante das revoluções tecnológicas propiciadoras 
da concorrência e do princípio da subsidiariedade, enquadre-as como serviços públicos ou 
como atividades de interesse público sujeitas a uma regulação de natureza autorizativo-
-operacional”. (ARAGÃO, Alexandre Santos de. Direito dos serviços públicos. 4. ed. Belo 
Horizonte: Forum, 2017. p. 178). Adotando essa visão, algumas atividades previstas no art. 
21 teriam sido privatizadas. Por fim, ressalva-se o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di 
Pietro, para quem, a posição de privatização de algumas das atividades previstas no art. 21 
seria inconstitucional (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: 
concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 7. 
ed., São Paulo: Atlas, 2009. Cap. 6).

580 BINEMBOJM, Gustavo. Assimetria regulatória no setor de transporte coletivo de passagei-
ros: a constitucionalidade do art. 3o da lei 12.996/2014. Revista de Direito da Cidade, v. 9, n. 
3. p. 1268-1285, 2017. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/
view/29544. Acesso em: 1 jan. 2021. p. 1275. 

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29544
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29544
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29544
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29544
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Esse modelo foi adotado e reconhecido como constitucional 

pelo Supremo Tribunal Federal581 no setor das telecomunicações, 

em que foi admitida a coexistência de dois modelos assimétricos 

para tratamento de um mesmo serviço: concessão de telefo-

nia fixa comutada e autorização de telefonia móvel. Nesse caso, 

poderá haver a atuação do agente econômico pelo título de con-

cessão, com incidência do regime jurídico de direito público, vez 

que envolve a delegação de serviço público, bem como poderá 

existir a atuação do agente privado, pelo regime da livre-inicia-

tiva e concorrência, cuja atividade ficará sujeita à regulação por 

meio da autorização.

É essa lógica que irá permitir a convivência dos setores públi-

cos e privados exercendo uma mesma atividade econômica, vale 

dizer, “os regulados estarão participando do mesmo subsistema 

regulado (a mesma atividade), porém submetidos à regulação as-

simétrica, desigual”.582 Essa situação também ocorre nos setores 

elétrico583 e portuário.584

No campo dos transportes rodoviários interestaduais, a Lei no 

12.996/2014 promoveu a alteração da legislação ordinária – Lei no 

10.233/2000, para permitir um modelo de assimetria regulatória, 

vez que é admissível ao legislador ordinário criar diversos regimes 

de outorga, considerando as especificidades do setor.

A assimetria regulatória faz parte de um novo cenário de transfor-

mação nos pressupostos do serviço público, devendo ser entendida, 

nas palavras de Floriano de Azevedo Marques Neto, como “a ad-

missão, na exploração de serviços públicos de vários operadores 

581 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI no 1668 MC/ DF, 
de Relatoria do Min. Marco Aurélio, pelo Tribunal Pleno, conforme publicado, em 16/04/2004, 
no DJ PP-00054 EMENT VOL-02147-01 PP-00127. Disponível em: https://jurisprudencia.stf.
jus.br/pages/search/sjur96611/false. 

582 GUERRA, Sérgio. Regulação e novas tecnologias. Int. Público – IP, Belo Horizonte, ano 18, n. 
100, p. 201-214, nov./dez.2016. P. 209.

583 BRASIL. Lei no 9.074/95. Estabelece normas para outorga e prorrogações das concessões e 
permissões de serviços públicos e dá outras providências Ver art. 4o. Disponível em: http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.html. 

584 BRASIL. Lei no 12.815/2013. Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e 
instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Ver 
art. 1o da referida lei. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/
lei/l12815.htm. 

https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur96611/false
https://jurisprudencia.stf.jus.br/pages/search/sjur96611/false
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074cons.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12815.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12815.htm
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submetidos a graus de incidência regulatória diferenciados”.585 Vale 

dizer, a intensidade da regulação será variada, de acordo com a ati-

vidade econômica exercida e o subsistema em que ela se encontre, 

podendo ser forte, média ou fraca.586

Nessa linha de intelecção, observa-se que a Lei no 10.233/2000 

traz, nos arts. 13 e 14, três mecanismos de outorga aplicáveis de 

acordo com cada caso: (i) concessão, quando envolvem situações 

de grande investimento realizado com obras de infraestrutura, para 

evitar a inviabilidade ou ineficiência no mercado; (ii) permissão, 

quando a criação de barreiras de entrada permite a exploração do 

serviço pelos prestadores sem grandes prejuízos financeiros, vez 

que a eles é possível a criação de subsídios cruzados a partir da 

compensação das linhas mais lucrativas com aquelas deficitárias; 

e, (iii) autorização, quando houver um cenário de eficiência econô-

mica em que a competitividade no setor trará mais benefícios ao 

consumidor e usuário.587

Importante destacar que, à Agência Nacional dos Transportes 

– ANTT, caberá a função regulatória da atividade econômica de 

transporte rodoviário interestadual, trazendo benefícios para o se-

tor regulado, haja vista a maior facilidade de operação, com regras 

menos rígidas. O ideal é que somente sejam reguladas as variáveis 

(preço, qualidade, informação, entrada, quantidade) que forem es-

tritamente necessárias para evitar distorções concorrenciais, de 

modo a alcançar um ponto de equilíbrio ótimo.

585 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. A nova regulamentação dos serviços públicos. Re-
vista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico, Salvador, Bahia, n. 1, p. 11/12, fev./mar./
abr. 2005. Disponível em: http://www.agersa.es.gov.br/arquivos/relatorios/A%20Nova%20Re-
gulamentacao%20dos%20Servicos%20Publicos.pdf Acesso em: 29 dez. 2020.

586 A forte significa toda intervenção estatal na economia, enquanto a média é aquela que é apli-
cada na economia mediante condicionamento, disciplina da atividade e coordenação. A fraca, 
de outro ângulo, age condicionamento, de forma mais leve, a atividade econômica exercida. 
O enquadramento da atividade ao tipo de regulação dependerá justamente do seu objeto 
(GUERRA, Sérgio. Regulação e novas tecnologias. Interesse Público – IP, Belo Horizonte, ano 
18, n. 100, p. 201-214, nov./dez. 2016).

587 BINEMBOJM, Gustavo. Assimetria regulatória no setor de transporte coletivo de passagei-
ros: a constitucionalidade do art. 3o da lei 12.996/2014. Revista de Direito da Cidade, v. 9, n. 3. 
p. 1268-1285, 2017. p. 1280-1282. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/
rdc/article/view/29544. Acesso em: 1 jan. 2021

https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29544
https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rdc/article/view/29544
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Conclusão

É dever do Estado, consoante já discriminado no art. 21 da 

CRFB, o transporte rodoviário de passageiros interestadual, caben-

do, por essa razão, a ele a disciplina dessa atividade, até mesmo 

para garantir que esse dever seja cumprido, com mecanismos que 

garantam sua efetividade.

Independentemente do enquadramento da atividade como 

serviço público, deve-se ter em mente que esse não implica, auto-

maticamente, no afastamento do princípio da livre concorrência, 

previsto no art. 170 da CRFB, não havendo falar na aplicação de um 

regime jurídico único de direito público, inerente à noção de pu-

blicatio, adotada tradicionalmente pela doutrina administrativista.

A introdução da concorrência no setor de transporte, pelo con-

trário, estimula os agentes econômicos a prestarem um serviço de 

melhor qualidade, decorrentes da exigência do próprio mercado, 

retirando os prestadores mais antigos da zona de conforto, já es-

tabelecida em concessões de longo prazo.

Essa assertiva não conduz à conclusão de desregulação do 

setor ou abandono do Poder Público no alcance das finalidades 

públicas, quando envolverem serviços essenciais ao bem-estar da 

sociedade. Ao Estado caberá as funções de fiscalização e orde-

nação da atividade. E, para isso, é essencial que seja estabelecida 

uma política regulatória necessária, sem excessos, para que possa 

ser precisa e suficiente.

Noutro giro, deve-se acentuar que não há nenhum óbice pre-

visto na Carta Constitucional para a adoção do regime de direito 

privado no âmbito dos serviços públicos, desde que a atividade não 

reste inviabilizada pelos novos entrantes. A utilização do instrumento 

de autorização, como forma alternativa de delegação para a pres-

tação do serviço de transporte rodoviário interestadual não deve 

ser reprimida. A própria evolução tecnológica, com as crescentes 

inovações disruptivas, demandam maior flexibilidade normativa, 

forcejando um modelo de assimetria regulatória.
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Diante do exposto neste artigo, a intervenção do Estado não 

deve ser proibitiva, mas no sentido de acomodar os diversos interes-

ses de um mesmo subsistema sob a lógica sistêmica da regulação, 

que é capaz de ser sensível a essas transformações.
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determinantes da legislação

Roberta Simões Nascimento588

Resumo

O artigo discute a utilização de evidências empíricas para 

a tomada de decisão legislativa, apresentando algumas dificul-

dades teóricas e práticas em torno da temática. Argumenta-se 

a falta de clareza conceitual sobre o que são evidências e sobre 

quais são os deveres em concreto a cargo dos legisladores na 

respectiva produção e consideração. Explica-se que o movimen-

to em prol da legislação baseada em evidências (evidence-based 

legislation) não se confunde com a pesquisa empírica no direito 

(empirical legal scholarship), e que a produção acadêmica ad-

vinda dessa última tendência não necessariamente produz (ou 

produzirá) legislação baseada em evidências, até mesmo por-

que nem sempre as pesquisas oferecem respostas claras e não 

necessariamente as evidências serão determinantes para a legis-

lação. Apresenta-se a perspectiva potencialmente rival – embora 

também voltada para o aperfeiçoamento da elaboração legisla-

tiva –, cujo foco está nas qualidades democráticas do processo 

legislativo. Analisa-se a sindicabilidade dos fatos determinantes 

via controle judicial (evidence-based judicial review), apontan-

do as disfuncionalidades da prática brasileira nessa matéria. 

Por fim, apontam-se alguns desafios e recomendações quanto 

à consideração e à revisão judicial das evidências consideradas 

(ou não) pelos legisladores.

Palavras-chave: Evidence-based Legislation; Premissa Fática; Deci-

são Legislativa; Fatos Legislativos; Controle Judicial.

588 Professora adjunta na Universidade de Brasília (UnB). Doutora em Direito pela Universidade 
de Alicante, Espanha. Doutora e mestre em Direito pela UnB. Advogada do Senado Federal 
desde 2009. E-mail: bertasimoes@hotmail.com.
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Introdução589

O processo decisório que culmina na aprovação de leis (e, em 

grande medida, das normas em geral) envolve, em um primeiro mo-

mento, a valoração de fatos, isto é, de uma dada realidade, a qual 

pode ser considerada negativa ou positiva e, conforme o caso, dig-

na de incentivos voltados para evitá-la ou promovê-la. Embora o 

“tratamento legislativo dos fatos” seja um assunto negligenciado 

nos estudos sobre a elaboração legislativa, essa “premissa fática” 

da decisão legislativa é um ingrediente necessário e importante no 

processo legislativo. A reivindicação de que essa premissa precisa 

contar com uma base empírica de boa qualidade, que oriente, in-

clusive, a providência a ser tomada, é questão que vem recebendo 

cada vez mais atenções e merece aprofundamento e maior clare-

za conceitual.

Na etapa pré-legislativa (isto é, antes mesmo da tramitação 

de uma proposta dentro dos parlamentos), o que costuma desen-

cadear uma decisão legislativa (ou normativa em geral, doravante 

deve-se reputar implícita essa menção quando pertinente) costuma 

ser o surgimento de uma discussão sobre uma disfunção social ou 

um problema (que pode ser real ou aparente), cuja solução exigi-

ria a intervenção legislativa à luz dos valores, baseados em crenças, 

ideologias ou interesses da sociedade, diante de um contexto em 

concreto. Dito com outras palavras, o descompasso entre uma de-

terminada situação no plano dos fatos – uma questão social ou 

econômica, por exemplo – e a resposta jurídica dada pelo orde-

namento vigente é o que justificaria a necessidade de inserção de 

uma nova previsão legal.

De acordo com essa perspectiva descritivo-analítica, a elabora-

ção legislativa pressupõe, ainda que de modo abstrato, a apreciação 

sobre os estados de coisas do mundo de forma prévia ao estabele-

cimento de normas, fixando condutas como proibidas, obrigatórias 

589 Uma versão anterior deste trabalho foi apresentada no VI Seminário de Integração FGV Direito 
Rio e Faculdade de Direito da UERJ – Transformações do Direito Administrativo: Debates e 
Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório, no dia 24 de novembro de 2021. 
Agradeço aos participantes do seminário pelo produtivo debate e, de forma especial, aos 
Professores Leandro Molhano Ribeiro e Patrícia Baptista, pelos comentários à versão ante-
rior deste trabalho.
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ou facultativas. Disso emerge a importância de que sejam aporta-

das informações que sirvam de base para essa discussão. Inclusive, 

o ponto de partida do movimento que se vem chamando “políticas 

públicas baseadas em evidências”590 (evidence-based policy ou EBP) 

é, precisamente, a exigência de dados empíricos de boa qualidade 

(ou seja, coletados de acordo com o método científico) como ca-

minho para conferir credibilidade à apreciação feita em torno da 

realidade e do que deve ser feito. Só assim seria possível reputar 

acertada a opção da decisão legislativa.

Nada obstante a razoabilidade dessa abordagem prescritiva 

da legislação baseada em evidências, voltada para conferir maior 

racionalidade à decisão legislativa, o fato é que não existe muita 

clareza sobre o que significaria “usar evidências” na elaboração le-

gislativa, se é necessário em todos os casos, nem sobre quais seriam, 

efetivamente, as condutas a serem levadas a cabo pelos legislado-

res nesse momento. Ao mesmo tempo que não se define o grau 

de exigência ou rigor na obtenção dessas informações da dimen-

são fática, tampouco estão explicados como se daria seu controle 

e quais seriam as consequências da eventual não observância des-

sa metapolítica legislativa. 

Em resumo, pendem de resposta algumas indagações como: É 

necessária a realização de pesquisas empíricas previamente a uma 

intervenção legislativa em todos os casos? E para o controle judicial 

das premissas fáticas da legislação (os chamados “fatos legislativos”) 

também é necessária a realização desses procedimentos? Que tipo 

de vício representa a falta de veracidade dos fatos determinantes 

da produção legislativa? Como diferenciar a existência da própria 

realidade em si e a valoração política dessa realidade (que sim pode 

ser, em certa medida, objeto de discricionariedade legislativa)?

590 O termo evidence (do inglês) vem sendo traduzido para o português indistintamente como 
“evidência”. A rigor, na língua original, a palavra tem diferentes acepções, sobretudo em seu 
uso técnico-jurídico, podendo significar, conforme o contexto, diversos meios de prova, como 
sinônimo de indício, amostra, sinal, pista, comprovante, demonstrativo, atestado, testemunho, 
depoimento, além de outras variações à luz dos institutos peculiares ao respectivo sistema 
jurídico. Essa variação lexical exigiria um maior preciosismo na tradução da expressão eviden-
ce-based para o português, que deveria ser “baseado em provas”. No entanto, considerando 
que já se disseminou a tradução de evidence como evidência, justifica-se a opção adotada 
no presente texto.
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O presente trabalho tem por objeto apresentar algumas con-

siderações sobre a temática que se acaba de expor, adotando a 

seguinte estrutura: na próxima seção, faz-se uma breve exposição 

sobre os avanços teóricos voltados para aperfeiçoar o momento 

da produção legislativa, apresentando duas tendências com focos 

de preocupação diferentes, como pano de fundo para mostrar al-

gumas das dificuldades envolvendo a utilização de “evidências” na 

elaboração das leis. Depois, dedica-se uma seção ao controle judicial 

dos fatos determinantes da legislação. Na sequência, são levanta-

dos alguns problemas e desafios emergentes da consideração de 

evidências na arena legislativa e da revisão judicial das evidências 

usadas (ou não) pelos legisladores.

I.   As evidências, a racionalização da decisão 
legislativa e as contradições teóricas

Como se acaba de indicar na introdução, o esquema analíti-

co que culmina em uma intervenção legislativa tem, como uma de 

suas fases, a definição de um “problema”, isto é, uma situação de 

fato que, segundo a avaliação dos atores (que podem ser um seg-

mento da sociedade, partidos políticos, grupos de pressão, algum 

ente institucional etc.), é percebida como uma tensão entre a rea-

lidade que se vive e a realidade desejada.591 

Na verdade, diante de uma mesma situação, costuma existir 

uma multiplicidade de demandas – inclusive, com anseios diame-

tralmente opostos –, o que dificulta a tarefa dos legisladores em 

apreciar as reivindicações de modo objetivo. A capacidade insti-

tucional do Poder Legislativo para proceder a essa verificação é 

limitada.592 Na maioria das vezes, simplesmente são “encampadas” 

as análises feitas pelos atores sociais e, na falta de outra expressão 

591 Há farta bibliografia sobre a matéria. Além da literatura produzida na análise das políticas pú-
blicas, há os focos da legística, da legisprudence e da metódica. Por todos, confiram-se os 
seguintes: BARDACH, Eugene. A practical guide for policy analysis. The eightfold path to more 
effective problem solving. 4. ed. Thousand Oaks: CQ Press, 2012. p. 1-11; DELLEY, Jean-Daniel. 
Pensar a lei. Introdução ao pensamento metódico. Cadernos da Escola do Legislativo, v. 7, n. 
12, p. 101-143, p. 102, jan./jun. 2004.

592 SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions. Michigan Law Review, 
v. 101, 4, p. 885-951, 2003.
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melhor, pode-se dizer que os legisladores muitas vezes simplesmen-

te “aceitam” os problemas tal como definidos por esses atores.593 

Além disso, diferentemente do que ocorre no processo judicial, 

não existem restrições procedimentais – por exemplo, normas fixan-

do como se deve dar a colheita das “provas” – a que os legisladores 

tenham que se submeter com relação ao uso ou não uso de fatos 

como base para a elaboração legislativa. Desde um ponto de vis-

ta estritamente jurídico positivista, a legislação seria um fenômeno 

autoritativo e, mesmo à luz das disposições da Constituição, nada 

impediria que se legisle “sem fatos” e, a rigor, sem justificações, des-

de que a legislação editada seja suficientemente razoável e atenda 

aos requisitos formais do processo legislativo. Ou seja, à luz dessa 

visão tradicional, não existiria um parâmetro normativo claro (isto é, 

extraível do texto constitucional) que permitisse um controle bem 

desenvolvido sobre os materiais fáticos usados como base para a 

aprovação de uma lei. Como será visto no próximo item, a prática 

parece não ser bem assim: cada vez mais o fact-finding legislativo 

tem importância na jurisdição constitucional.

Seja como for, importa chamar a atenção para o fato de que 

também o raciocínio legislativo conta com uma premissa fática, 

consistente nos “fatos legislativos”, os quais podem ser definidos 

como uma ampla categoria de fatos usados para informar a decisão 

legislativa (e também das agências),594 considerando as circunstân-

cias e o background, à semelhança da chamada occasio legis. Nesse 

sentido, os fatos legislativos são de caráter geral e se contrapõem 

aos fatos adjudicativos, controvertidos entre as partes dentro de 

um processo judicial.595 Dentro dos fatos legislativos também estão 

593 Nesse sentido, por exemplo: BERGER, Peter L; LUCKMANN, Thomas. A construção social da 
realidade: tratado de sociologia do conhecimento. 36. ed. Petrópolis: Vozes, 2014; LINDBLOM, 
Charles E. O processo de decisão política. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981; SI-
MON, Herbert A. El comportamiento administrativo. Estudio de los procesos decisorios en la 
organización administrativa. Madrid: Aguilar, 1970.

594 De forma original, Kenneth Culp Davis definiu os fatos legislativos como os que “[...] are uti-
lized for informing a court’s legislative judgement on questions of law and policy”. (DAVIS, 
Kenneth Culp. An approach to problems of evidence in the administrative process. Harvard 
Law Review, v. 55, n. 3, 1942, p. 364-425, p. 404.)

595 DAVIS, Kenneth Culp. An approach to problems of evidence in the administrative process. 
Harvard Law Review, v. 55, n. 3, 1941-1942, p. 364-425; WOOLHANDLER, Ann. Rethinking the 
judicial reception of legislative facts. Vanderbilt Law Review, v. 41, n. 1, p. 111-126, p. 112-4, 1988.
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inseridos os juízos ou previsões sobre os efeitos que a inserção de 

uma disposição normativa terá no mundo dos fatos.596 No entan-

to, tais fatos legislativos não necessariamente são “evidências” na 

linha do movimento da legislação evidence-based.597 Ambos, fatos 

e evidências, têm em comum a relação com o mundo como é, mas 

não há equivalência entre um e outro (nem todos os fatos consi-

derados são evidências).

Existem algumas das dificuldades de manejar a categoria “evi-

dências” na elaboração da legislação. Nem todos estão de acordo 

sobre o que são evidências ou o quanto de pesquisa (isto é, o esforço 

a ser dedicado) é necessário para encontrar evidências que emba-

sem a decisão legislativa. Como aponta Richard French,598 há grande 

divergência em torno do conceito. O próprio autor define evidência 

como o “produto da pesquisa”,599 isto é, o conhecimento produzido 

de acordo com os padrões das disciplinas acadêmicas relevantes.600,601 

596 Por exemplo, que os incentivos fiscais a serem concedidos com vistas a reduzir as desigual-
dades regionais efetivamente se prestam a esse propósito, isto é, terão esse feito concreto 
na realidade. Ou, a título ilustrativo, no exemplo dado por Ann Woolhandler, que a pena de 
morte não detém a criminalidade (WOOLHANDLER, Ann. Rethinking the judicial reception 
of legislative facts. Vanderbilt Law Review, v. 41, n. 1, p. 111-126, p. 114, 1988).

597 Mesmo sem pretensões de aprofundar na história desse movimento, convém registrar que 
o marco de referência do evidence-based policy ou EBP foi o da medicina baseada em evi-
dências, no início dos anos 1990. A reivindicação teve início precisamente junto às políticas 
sanitárias e, depois, de modo mais amplo sob a seguinte reivindicação: se é esperado que os 
médicos baseiem suas decisões nos achados da investigação científica, os políticos também 
deveriam fazer o mesmo. Grosso modo, foi a origem do movimento em prol das políticas pú-
blicas baseadas em evidências. Para mais detalhes: HAM, Chris; HUNTER, David; ROBINSON, 
Ray. Evidence based policy making. Research must inform health policy as well as medical 
care. BMJ, v. 310, p. 71-72, 14 jan. 1995; MACINTYRE, Sally; PETTICREW, Mark. Good intentions 
and received wisdom are not enough. Journal of Epidemiology & Community Health, v. 54, i. 
11, p. 802-803, 2000.

598 FRENCH, Richard D. Evidence-based policy: four schools of thought. Canadian Public Admi-
nistration, n. 61, i. 3, p. 1-29, 2018.

599 FRENCH, Richard D. Evidence-based policy: four schools of thought. Canadian Public Admi-
nistration, n. 61, issue 3, p. 1-29, p. 2, 2018.

600 Já Maurício Mota Saboya Pinheiro traz uma definição mais ampla de evidências, como os “co-
nhecimentos produzidos a partir de métodos sistematizados e reprodutíveis”, abrangendo, 
em lista não exaustiva: “i) identificação precisa de um problema de pesquisa, com variáveis 
dependentes e independentes bem delimitadas; ii) revisão da literatura acadêmica sobre o as-
sunto; iii) coleta sistemática de dados e informações; iv) tratamento dos dados e informações 
com métodos quantitativos ou qualitativos rigorosos; v) discussão detalhada dos resultados; 
vi) publicação dos resultados em periódicos científicos; e vii) publicação em periódicos de 
universidades ou institutos de pesquisa.” (PINHEIRO, Maurício Mota Saboya. Políticas públi-
cas baseadas em evidências: uma avaliação crítica. Boletim de Análise Político-Institucional. 
Usos de Evidências em Políticas Públicas Federais, Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – IPEA, n. 24, p. 17-27, p. 17, 2020).

601 Para além da própria definição sobre o que são evidências, no campo das EBP também é con-
trovertido o debate sobre a possibilidade de uma hierarquização de evidências, a partir de 
sua qualidade, mensurável conforme o rigor metodológico do desenho do projeto, coleta de 
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Por seu turno, Marcelo Marchesini da Costa e outros602 também 

vão por caminho semelhante, entendendo que evidências seriam 

somente as “obtidas por meio de métodos científicos aceitos pela 

comunidade de referência”. Por isso, tais autores excluem da qua-

lificação como evidências o seguinte: 1) a opinião de especialistas; 

2) casos anedóticos (isto é, relatos informais, incompletos ou pouco 

rigorosos); e 3) estudos em andamento, preliminares, que contam 

com resultados meramente parciais ou inconclusos. Carlos Orsi603 

também exclui o relato pessoal como evidência científica. 

Além disso, o juízo sobre a necessidade de base em evidências 

para a tomada de decisão legislativa também recebe tratamento 

diferenciado, conforme as diferentes perspectivas teóricas. Richard 

French604 enumerou quatro escolas de pensamento sobre o tema: 

1) de reforço; 2) de reforma; 3) de reinvenção; e 4) de rejeição. A 

primeira escola (de reforço) representa o tipo ideal do movimen-

to EBP: de modo geral, se a política pública não é feita com base 

em evidências, então sua motivação foi fruto de interesse próprio, 

poder, ideologia, ignorância, puro “eleitoralismo”, cooptação pelas 

“elites”, submissão a “interesses” etc. Essa primeira corrente do mo-

vimento EBP reflete, como se vê, uma visão idealizada e ingênua 

sobre o papel das evidências e do processo decisório.

A segunda escola (de reforma) reconhece as falhas da EBP na 

vertente anterior (que acaba depositando na conta dos formulado-

res o reconhecimento dos méritos das evidências), considerando o 

modelo tradicional de transmissão da ciência e coloca mais priori-

dade no reconhecimento de que as evidências são mais úteis para 

dados e respectiva análise. Para uma visão, confira-se: FERREIRA, Helder. Análise de qualida-
de de evidências científicas utilizadas em política pública: aplicação a documentos relativos à 
tramitação do PL no 3.722/2012, que flexibiliza o controle de armas de fogo. Boletim de Aná-
lise Político-Institucional. Usos de Evidências em Políticas Públicas Federais, Brasília: Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, n. 24, p. 125-134, 2020.

602 COSTA, Marcelo Marchesini da et al. O que são evidências para políticas públicas? Folha de 
São Paulo, 21.08.2021. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2021/08/o-que-
-sao-evidencias-para-politicas-publicas.shtml. Acesso em: 19 set. 2021.

603 ORSI, Carlos. Por que relato pessoal não conta como evidência científica? Questão de Ciência, 
13 de abril de 2021. Disponível em: https://www.revistaquestaodeciencia.com.br/questionador-
-questionado/2021/04/13/por-que-relato-pessoal-nao-conta-como-evidencia. Acesso em: 19 
set. 2021.

604 FRENCH, Richard D. Evidence-based policy: four schools of thought. Canadian Public Admi-
nistration, n. 61, i. 3, p. 1-29, 2018.
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esclarecer e educar os formuladores de políticas públicas, em vez 

de oferecer soluções para problemas políticos específicos. A escola 

da reforma aceita que há vários tipos de evidências e, entre essas, a 

que mais tem chances de influenciar a formulação de políticas pú-

blicas é a fornecida por pesquisadores em contato direto com os 

formuladores de políticas públicas.

A terceira escola (de reinvenção), vislumbrando existir um pro-

blema de governança epistêmica no movimento da EBP, propõe 

uma reinvenção nas relações entre as pesquisas científicas e a po-

lítica, o que exigiria uma autorregulação do processo de elaboração 

das políticas públicas pelos governos interessados em aproveitar 

as provas, de modo a oportunizar uma avaliação do conhecimento, 

envolvendo a triagem de estudos (pesquisas) e o controle de qua-

lidade. A escola da reinvenção prescreve um compromisso para a 

elaboração de políticas públicas.

A quarta escola (de rejeição), sem negar o valor das evidên-

cias para a elaboração de políticas, rejeita as pretensões da EBP 

de oferecer uma melhoria fundamental nessa atividade, na medida 

em que depositar na ciência a fonte de salvação contra a ideologia 

é em si também uma ideologia. Para a escola da rejeição, a tentati-

va de criar um ambiente seguro e previsível é inapropriado, pois a 

ciência também é autorreferencial, criativa e ambígua, ou seja, seus 

métodos não são infalíveis. Descartam-se o mito da racionalidade 

e a reforma do processo político. Essencialmente, a escola da re-

jeição atribui autoridade mais limitada às evidências e propõe uma 

postura de humildade por parte dos especialistas.

Mesmo com esse esforço de Richard French em organizar as 

diversas linhas de pensamento em quatro escolas, percebe-se uma 

grande variedade de opiniões tanto sobre a viabilidade da EBP, 

quanto no que diz respeito às práticas ou ao que deve ser feito para 

alcançar a legislação baseada em evidências.605 Mesmo assim, na linha 

do que afirmam Patricia Popelier e Victoria Verlinden,606 é possível 

605 FRENCH, Richard D. Evidence-based policy: four schools of thought. Canadian Public Admi-
nistration, n. 61, issue 3, p. 1-29, p. 19, 2018,

606 POPELIER, Patricia; VERLINDEN, Victoria. The context of the rise of ex ante evaluation. In: 
VERSCHUUREN, Jonathan (Ed.). The impact of legislation: a critical analysis of ex ante eva-
luation. Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2009. p. 13-37.
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constatar que a EBP, juntamente com a avaliação de impacto, são 

as duas grandes ferramentas voltadas para constranger o processo 

decisório legislativo e para forçar uma preparação mais cuidado-

sa das alternativas legislativas. Nos modelos que lançam as bases 

para uma legislação racional, fica evidenciado que os legisladores 

precisariam de mecanismos que deem suporte às suas decisões.

Sem prejuízo dessas perspectivas voltadas para a racionalização 

do processo legislativo, não deve passar desapercebida a existên-

cia de outra tendência de relevo, aparentemente conflitante, mas 

na verdade perfeitamente conciliável, consistente na necessida-

de de que promover a participação dos grupos de interesse e do 

público em larga escala, com vistas a democratizar o processo de-

liberativo. É dizer, as evidências não são determinantes em todos 

os casos. E mais: como argumentam Jeffrey J. Rachlinski e Cynthia 

R. Farina,607 oportunizar esse tipo de participação é um dos melho-

res mecanismos para reduzir o eventual excesso de confiança dos 

especialistas. Trata-se de promover o “desenviesamento” das de-

cisões e, ao mesmo tempo, de evitar as falhas regulatórias a partir 

de “constrangimentos democráticos”. Como explicam os autores, 

uma estratégia regulatória first-best pode acabar sendo rejeitada 

em razão de uma forte resistência da opinião pública.608

Essa peculiaridade inerente à elaboração das leis nos parla-

mentos – consistente na necessidade de que o processo legislativo 

concilie a base em alguma evidência com os requerimentos democrá-

ticos – pode ter determinado a previsão do Decreto nº 10.411/2021, 

art. 1º, § 3º, pela qual a análise de impacto regulatório não se apli-

ca às propostas de edição de decreto ou aos atos normativos a 

serem submetidos ao Congresso Nacional. Embora não imune a crí-

ticas, a escolha pode ter sido fruto do reconhecimento no sentido 

de que o parlamento não fica atado às análises de custo-benefício 

ou eventuais outras considerações de ordem técnica, pois as le-

gislaturas também cumprem outras funções representativas. Essa 

607 RACHLINSKI, Jeffrey J.; FARINA, Cynthia R. Cognitive psychology and optimal government 
design. Cornell Law Review, v. 87, n. 2, p. 549-615, p. 588-9, 2002.

608 RACHLINSKI, Jeffrey J.; FARINA, Cynthia R. Cognitive psychology and optimal government 
design. Cornell Law Review, v. 87, n. 2, p. 549-615, p. 591-2, 2002.
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característica da legislação (que nesse ponto se diferencia, de modo 

especial, em comparação com a regulação)609 – acredita-se – é um 

dos grandes mal-entendidos sobre a reinvindicação de legislação 

baseada em evidências.

Sem pretensões de aprofundar aqui na crítica teórica quanto 

à escassez de estudos voltados para explorar, especificamente, o 

papel do parlamento dentro das preocupações regulatórias (espe-

cialmente no Brasil, vê-se crescente atenção para com a teoria da 

regulação, mas poucos avanços com a teoria da legislação), por ora 

o que parece relevante é mostrar que o movimento da legislação 

baseada em evidências (evidence-based legislation) não é o mesmo 

e não se confunde com a pesquisa empírica no direito (empirical le-

gal scholarship), e que a produção acadêmica advinda dessa última 

tendência não necessariamente produz (ou produzirá) legislação 

baseada em evidências.610 Como explica Jeffrey J. Rachlinski,611 ain-

da não é possível saber se um produzirá ou de fato ajudará o outro.

Jeffrey J. Rachlinski dá o exemplo da pena de morte nos Esta-

dos Unidos. As pesquisas empíricas produzidas não foram capazes 

de chegar a um consenso sobre se a pena de morte é ou não um 

instrumento hábil para deter a criminalidade. Com base nos mes-

mos dados, os pesquisadores chegam a conclusões diametralmente 

opostas (alguns sugerem que a pena capital não teria efeitos sobre 

609 Outras diferenças e semelhanças entre a legislação e regulação podem ser vistas em: KOSTI, 
Nir; LEVI-FAUR, David; MOR, Guy. Legislation and regulation: three analytical distinctions. The 
Theory and Practice of Legislation, v. 7, n. 3, p. 169-178, 2019. Embora não haja um consenso 
teórico, os autores apresentam três perspectivas: a primeira diferencia a legislação (feita pelos 
parlamentos) da regulação (aprovada pelas agências) como duas esferas bastante separadas 
(enquanto a legislação traça os princípios das políticas públicas, a regulação implementa es-
ses princípios, concretizando a legislação); a segunda perspectiva coloca a legislação como 
uma parte da regulação, ou seja, a regulação pode ser feita de diferentes maneiras, sendo 
uma delas a aprovação de leis; e a terceira perspectiva representaria precisamente o con-
trário da segunda, isto é, a regulação como uma subcategoria da legislação, de modo que, 
desde uma teoria geral, a legislação tem muitas funções, sendo uma delas a regulação. Para 
os fins do presente trabalho, acredita-se que a legislação e a regulação até têm pontos de 
convergência (para usar a linguagem dos diagramas de Venn, equivaleriam a dois conjuntos 
com uma intersecção em comum, não na forma de conjuntos completamente separados ou 
um contido no outro, como usados na referência indicada). Seja como for, importante des-
tacar os outros papeis exercidos especificamente pela legislação, mas não pela regulação.

610 Ajudar os formuladores de políticas públicas seria uma das razões para realizar pesquisas 
empíricas no direito. Nesse sentido, por exemplo: EISENBERG, Theodore. Why do empirical 
legal scholarship? San Diego Law Review, v. 41, n. 4, p. 1741-1746, 2004.

611 RACHLINSKI, Jeffrey J. Evidence-based law. Cornell Law Review, v. 96, issue 4, p. 901-924, p. 
910, 2011.
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crimes violentos, ao passo que outros afiram que cada execução 

impediu outros 18 – dezoito – homicídios). Na prática, portanto, não 

haveria evidências nem para um lado, nem para o outro. Para Jeffrey 

J. Rachlinski, isso demonstra que há claros problemas em conver-

ter a pesquisa empírica (empirical legal scholarship) em legislação 

baseada em evidências.612 Além disso, estudos empíricos também 

podem ser inconclusivos ou oferecer um elemento fraco para a to-

mada de decisões em matéria de políticas públicas.

Na prática, as evidências competem com outros elementos, 

potencialmente mais persuasivos, que também informam a adoção 

das leis ou políticas públicas. Quanto a esse ponto, Giandomenico 

Majone613 chama a atenção para o fato de que “argumentos fáticos” 

nem sempre são o bastante com vistas à adoção de determina-

das políticas públicas e, por vezes, a persuasão depende de outras 

estratégias. A persuasão – no sentido da utilização de outros argu-

mentos com efeito “racionalizador”, diferentes dos que conduziram 

à adoção de certa posição –, explica Giandomenico Majone, é um 

passo preliminar necessário para ganhar a atenção do público e da 

própria classe política com vistas à consideração de diferentes en-

foques para o problema que se discute.614

Adicionalmente a essa dimensão política do processo decisório, 

deve-se adicionar o problema do inevitável uso “estratégico” das 

evidências na arena legislativa, é dizer, o uso de modo seletivo, com 

o objetivo de “enviesar” decisões. Como aponta Acir Almeida:615 1) 

612 RACHLINSKI, Jeffrey J. Evidence-based law. Cornell Law Review, v. 96, issue 4, p. 901-924, p. 
912, 2011.

613 MAJONE, Giandomenico. Evidence, argument, and persuasion in the policy process. New Ha-
ven: Yale University Press, 1989. p. 39.

614 Nas palavras do próprio autor: “[...] policymakers tend to think in traditional categories, or in 
terms of alternatives that are unduly restricted in relation to their own objectives. Persuasion 
is needed to induce them to consider different formulations or approaches to the i. under 
discussion since the psychological effect of factual arguments may not be strong enough to 
overcome the inertia of long-established patterns of thought. Experience also shows that facts 
and statistics are seldom sufficient to bring about changes in behavior – even after the need 
for a change has become clear. For this reason, public policies to induce citizens to adopt 
healthier lifestyles tend to rely at least as much on persuasion as on objective information.” 
(MAJONE, Giandomenico. Evidence, argument, and persuasion in the policy process. New 
Haven: Yale University Press, 1989, p. 39).

615 ALMEIDA, Acir. Heterogeneidade de preferências e o uso de evidências na Câmara dos De-
putados.  Boletim de Análise Político-Institucional. Usos de Evidências em Políticas Públicas 
Federais Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, n. 24, p. 115-124, 2020.
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a lógica da representação democrática em sociedades plurais, 2) o 

fato de os parlamentos serem formados por atores com interesses 

conflitantes, 3) o pouco ou nenhum conhecimento especializado 

dos parlamentares, e 4) a incerteza e a assimetria informacional 

inerentes à dinâmica parlamentar, tornam os parlamentos um ter-

reno especialmente fértil à manipulação da informação. Fica claro, 

portanto, que o conhecimento científico não é capaz de eliminar ou 

aplacar as diferenças irreconciliáveis de interesses e valores na are-

na legislativa (e não há nada de errado ou ilegítimo nisso). 

Reconhecendo que é essa a realidade, Acir Almeida tenta iden-

tificar quais seriam as condições políticas e os incentivos para a 

aquisição e compartilhamento de evidências no cenário das comis-

sões permanentes da Câmara dos Deputados. Sua conclusão não é 

tão pessimista quanto o diagnóstico poderia sugerir: dependendo 

de como se organiza o processo decisório, a divergência de interes-

ses e a heterogeneidade das preferências favoreceriam à produção 

de informação de mais qualidade (ou seja, o uso de evidências na 

fase legislativa), ainda que isso não elimine a “politização” e a “ma-

nipulação” das evidências, como indicado.

A ideia de que as evidências são utilizadas de modo seletivo 

ou de diferentes maneiras na construção de leis e políticas públicas 

também está presente no trabalho de Nabil Amara, Mathieu Oui-

met e Réjean Landry,616 que separaram a mobilização, captação, 

interpretação e utilização de evidências (mais especificamente, de 

pesquisas universitárias) em três perspectivas de uso: instrumen-

tal, conceitual e simbólico. No uso instrumental, as evidências são 

utilizadas para resolver os problemas (na linha da escola de reforço 

a que se referia Richard French, com caráter determinante, o que 

é severamente criticado pela falta de realismo). No uso conceitual, 

as evidências são usadas de modo difuso, mais como elemento de 

apoio (de forma parecida ao retrato apontado por Giandomenico 

Majone). Por seu turno, o uso simbólico das evidências se refere a 

tais insumos como “munição política”, no âmbito do processo de 

616 AMARA, Nabil; OUIMET, Mathieu; LANDRY, Réjean. New evidence on instrumental, conceptual, 
and symbolic utilization of university research in government agencies. Science Communication, 
v. 26, n. 1, p. 75-106, 2004.
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barganha decisória. Esse papel simbólico representa, precisamente, 

o mau uso das evidências (como alerta Acir Almeida). A pesqui-

sa de Nabil Amara, Mathieu Ouimet e Réjean Landry, a partir de 

elementos empíricos, sugere que os três tipos de usos indicados 

desempenham simultaneamente um papel significativo nas agên-

cias governamentais. Em todo caso, o que se pretende é indicar os 

possíveis usos táticos das evidências no mundo real.

Além dessa chamada de atenção dos autores citados acima 

quanto aos diferentes usos das evidências nos processos reais de 

construção de leis e políticas públicas, também convém retomar as 

considerações sobre a dimensão democrática da legislação a partir 

da perspectiva capitaneada principalmente por Jeremy Waldron,617 

cujas preocupações atribuem grande peso aos distintos interesses 

em conflito e às características do processo deliberativo, sobretudo 

nas situações em que existem desacordos profundos. Nessa ver-

tente, o olhar para a legitimidade da decisão poderia ir de encontro 

aos outros valores mais racionalizantes ou, no mínimo, tirar algum 

peso das evidências empíricas eventualmente colocadas como su-

porte para a tomada de uma decisão legislativa.

Jeremy Waldron considera que os aspectos institucionais dos 

parlamentos conferem à legislação um modelo mais “atrativo”, em 

comparação à atividade normativa dos juízes, por decretos ou das 

agências reguladoras. O autor se importa menos com o conteúdo 

material das decisões legislativas e mais com as características dos 

parlamentos como: 1) a composição por legisladores eleitos e res-

ponsáveis (accountable), 2) a dedicação de modo transparente à 

elaboração legislativa (isto é, transparência quanto à função insti-

tucional, não necessariamente sobre como ela é desenvolvida na 

prática), 3) o tamanho (os parlamentos são corpos numerosos) a pro-

porcionar diversidade de pontos de vista, opiniões e experiência,618 

617 WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. Cambridge: Harvard Uni-
versity Press, 2016; WALDRON, Jeremy. Principles of legislation. In: BAUMAN, Richard W.; 
KAHANA, Tsvi (Eds.). The least examined branch: the role of legislatures in the constitutional 
state. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. p. 15-32; WALDRON, Jeremy. Derecho 
y desacuerdos. Madrid: Marcial Pons, 2005; WALDRON, Jeremy.  A dignidade da legislação. 
São Paulo: Martins Fontes, 2003.

618 Nas palavras do próprio Jeremy Waldron: “The key here is diversity. Different people bring 
different perspectives to bear on the issues under discussion, and the more people there are, 
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4) a representatividade das legislaturas, que favorece a desperso-

nalização de demandas e opiniões e cria uma distância, um filtro, 

uma mediação, no processo político. Na perspectiva de Jeremy 

Waldron, tais elementos confeririam as credenciais democráticas 

da legislação, que é o seu foco de atenções.

Em resumo, Jeremy Waldron defende os seguintes sete prin-

cípios procedimentais da legislação: 1) o princípio da legislação 

explícita, ou seja, quando se faz ou se modifica uma lei, deve-se fa-

zê-lo expressamente; 2) o dever de cuidado ao legislar, tendo em 

vista tanto a importância da lei quanto dos interesses e liberdades 

que estão em jogo; 3) o princípio da representação, que requer que 

o direito seja criado em foro que dá voz a e reúne informação so-

bre todas as opiniões e interesses importantes na sociedade; 4) o 

princípio do respeito pelo desacordo, e requisitos concomitantes 

como o princípio da oposição real; 5) o princípio da deliberação e o 

dever de “responsividade” ou sensibilidade à deliberação; 6) o prin-

cípio da formalidade legislativa, que inclui o debate estruturado e 

com foco nos textos das propostas legislativas que se discutem; e 

7) o princípio da igualdade política e o procedimento de decisão 

que tem lugar dentro de parlamentos eleitos, por exemplo, a regra 

de decisão majoritária.619

Por seu turno, Luc J. Wintgens620 também constrói sua teoria 

da legislação calcada em quatro princípios cujo fundamento últi-

mo é a liberdade (autonomia individual do homem). São eles: 1) 

alternatividade; 2) densidade normativa; 3) coerência e 4) tempo-

ralidade. Para Luc J. Wintgens, as limitações à liberdade devem ser 

justificadas e, por isso, os legisladores têm deveres, concretizados 

a partir dos referidos princípios. Luc J. Wintgens até reconhece 

the greater the richness and diversity of viewpoints is going to be. When diverse perspecti-
ves are brought together deliberatively in a collective decision-making process, that process 
will be informed by much greater informational resources than attend the decision-making 
of any single individual.” (WALDRON, Jeremy. Political political theory: essays on institutions. 
Cambridge: Harvard University Press, 2016, p. 132).

619 WALDRON, Jeremy. Principles of legislation. In: BAUMAN, Richard W.; KAHANA, Tsvi (Eds.). 
The least examined branch: the role of legislatures in the constitutional state. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2006, p. 15-32, p. 18.

620 WINTGENS, Luc J. Legisprudence and the duties of power: a legisprudential assessment of 
rational legislation. In: WINTGENS, Luc J. Legisprudence: practical reason in legislation. Far-
nham: Ashgate, 2012. p. 283-307.
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que, se a legislação pretende alguma racionalidade, precisa se re-

ferir aos fatos com os quais pretende estar conectada. No entanto, 

o autor é claro em “temperar” tal consideração, explicando que o 

conhecimento dos fatos depende de um contexto de participação 

ou prática social dentro do qual obtém significado.621 Em outras 

palavras, embora haja um dever de averiguação fática adequada a 

cargo dos legisladores, essa obrigação deve estar inserida dentro 

da interação social.

A essa altura, vai-se notando que uma das peculiaridades da 

legislação (em contraposição com a elaboração normativa a car-

go das agências administrativas, por exemplo) é precisamente o 

fato de que nem sempre a atividade legislativa cumpre uma fun-

ção eminentemente regulatória. Além de racional, os legisladores 

precisam ser democráticos, como também apontou Neil MacCormi-

ck.622 A cargo dos parlamentos, há funções políticas, constitucionais, 

simbólicas e democráticas, as quais não estariam sujeitas a um 

fact-finding rigoroso, tornando sem sentido uma eventual revisão 

judicial em determinadas situações, como será possível ver melhor 

na sequência. No Poder Legislativo, há uma vasta gama de deci-

sões – como, por exemplo, a fixação de objetivos macro de uma 

determinada política pública – que não precisam estar calcadas em 

621 Nas palavras do próprio Luc J. Wintgens: “Facts are identifiable throughout practices, that is, 
in the social interaction of which they are part. Society can be roughly characterised as a va-
ried set of practices: the practice of commerce, education, theatre playing, and so on. Facts 
are therefore an important part of that, though are only seen through the matrix of a practice. 
To know facts then is to enter into some of the practices in which they are identified or ‘delt 
with’. Put differently, facts depend for their being known on a context of participation from 
where they obtain meaning. Knowledge of this meaning involves understanding that practice.” 
(WINTGENS, Luc J. Legisprudence and the duties of power: a legisprudential assessment of 
rational legislation. In: WINTGENS, Luc J. Legisprudence: practical reason in legislation. Far-
nham: Ashgate, 2012. p. 283-307, p. 295).

622 MACCORMICK, Neil. Legislative deliberation: notes from the European Parliament. In: WINT-
GENS, Luc J. (Ed.). The theory and practice of legislation: essays in legisprudence. Burlington: 
Ashgate Publishing Company, 2005. p. 285-296. Nesse texto, Neil MacCormick reflete sobre 
sua experiência pessoal como membro do Parlamento Europeu, enfatizando como a demo-
cracia faz a diferença real na prática. A dialética dos debates promove persuasão mútua e 
desenvolvimento de ideias. Por isso, Neil MacCormick defende a necessidade de reconstruir 
o modelo de legislador racional à luz da variável democrática. Nas suas próprias palavras: 
“However that may be, my own experience has been that in the European Parliament, legis-
lative processes do have a rational and discursive quality, though falling well short of perfect 
rationality. Decision-making is properly multi-factorial for every decision-maker, and final 
collective conclusions reflect many partial and partisan inputs. Nevertheless, there could be 
value in constructing something like Wróblewski’s ideal rational legislator, in a reconstructed 
democratic variant.” (MACCORMICK, Neil. Legislative deliberation: notes from the European 
Parliament. In: WINTGENS, Luc J. (Ed.). The theory and practice of legislation: essays in le-
gisprudence. Burlington: Ashgate Publishing Company, 2005. p. 285-296, p. 295).
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estudos empíricos ou em uma análise de custo-benefício. Cite-se, 

para ficar em só um exemplo, a política de combate à discrimina-

ção por motivo de cor ou gênero.

II.  O controle judicial dos fatos legislativos e alguns 
de seus problemas

Como se acaba de ver, de uma forma ou de outra, as decisões 

legislativas se apoiam em dados da realidade (ainda que não neces-

sariamente evidências, como visto), que funcionam como “premissas 

fáticas” do raciocínio legislativo. Esse contexto empírico pode con-

duzir à intervenção legislativa ou não (caso a decisão de não legislar 

seja fruto de uma posição deliberada e não uma simples omissão). 

Essa discricionariedade dos legisladores para aprovar ou não uma 

lei – convém recordar – não é absoluta, na medida em que, dentro 

dos Estados Constitucionais, a atuação legislativa é livre somente 

dentro dos limites colocados pela própria Constituição. 

Dessa forma, embora os legisladores tenham relativa discri-

cionariedade para determinar fins e escolher meios, não podem 

contrariar a Constituição (por exemplo, fixar fins por ela proibidos), 

nem deixar de cumprir o dever por ela imposto no sentido de regu-

lar, proteger e promover os direitos fundamentais e políticos, bem 

como outros valores e princípios extraíveis do texto constitucional. 

Além disso, a margem de liberdade de que gozam os legisladores 

não é a mesma em todas as situações e varia conforme as disposi-

ções da própria Constituição.623

623 “A título meramente ilustrativo, usando como exemplo a Constituição da República de 1988, 
é diferente a conformação legislativa que pode ser dada ao direito de reunião, conforme re-
ferido no art. 5o, inciso XI, ou ao direito de associação, conforme o respectivo inciso XX, por 
exemplo, e os critérios para considerar que uma propriedade rural cumpre ou não com sua 
função social e, consequentemente, poderá estar sujeita à desapropriação para fins de reforma 
agrária, à luz dos arts. 184 e seguintes da Constituição. Em outras palavras, o peso da Cons-
tituição deve ser verificado sempre a cada caso, e a posição dos legisladores ou seu poder 
legislativo para regular certos temas pode limitar-se a assegurar operatividade individual e 
social, como no caso dos direitos fundamentais que se apresentam como liberdades-autono-
mia. Assim, o papel da Constituição depende da estrutura concreta da norma constitucional 
envolvida, ou da sua densidade normativa, se se prefere. Há vários casos nos quais a liber-
dade legislativa é mínima. Mais exemplos nesse sentido seriam: a inviolabilidade de domicílio 
(art. 5o, inciso XI), o sigilo das comunicações (art. 5o, inciso XII). Do lado oposto, com mui-
ta margem estaria a disciplina da compensação devida pela exploração de petróleo e outros 
recursos naturais (art. 20, § 1o) ou a forma de distribuição dos recursos do Fundo de Partici-
pação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, cujo critério é unicamente a 
promoção do equilíbrio sócio-econômico entre Estados e entre Municípios (arts. 159 a 161)”. 
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Ainda quanto à atuação dos legisladores dentro de um Esta-

do Constitucional, também é possível afirmar que deles se passa a 

pedir a apresentação de razões, isto é, que as decisões legislativas 

passem a ser justificadas, com vistas a demonstrar, especialmente, 

que não são arbitrárias e que são proporcionais, tendo em conside-

ração, precisamente, o contexto fático em que as decisões foram 

tomadas e a respectiva demarcação dos problemas jurídicos, so-

ciais ou econômicos que com elas se pretendia resolver. Trata-se 

da lógica de que leis racionais são leis arrazoadas, no sentido de 

que tenham razões em sua defesa.

A partir do momento em que se considera essa necessidade de 

justificar também as decisões legislativas (atenção, aqui não se afir-

ma que haveria um “dever” nesse sentido),624 emerge a relevância 

da análise das decisões legislativas já não só quanto à chamada “ra-

cionalidade interna” – isto é, se a decisão tomada pode ser inferida 

de modo apropriado a partir de suas premissas –, mas sobretudo 

da perspectiva de “racionalidade externa”, ou seja, se as premis-

sas foram aceitas corretamente.625 Dito com outras palavras, seria 

necessário que as premissas fáticas do raciocínio legislativo sejam 

corretas (ou, com ainda mais rigor à luz da perspectiva da legisla-

ção baseada em evidências, fundadas nos resultados mais recentes 

das ciências relevantes, embora neste trabalho se rejeite tal nível 

de exigência).

(NASCIMENTO, Roberta Simões. Teoria da legislação e argumentação legislativa: Brasil e Es-
panha em perspectiva comparada. Curitiba: Alteridade, 2019. p. 234-235).

624 Para mais detalhes sobre essa discussão, confira-se: NASCIMENTO, Roberta Simões. Teoria 
da legislação e argumentação legislativa: Brasil e Espanha em perspectiva comparada. Curi-
tiba: Alteridade, 2019. p. 21-35.

625 WROBLÉWSKI, Jerzy. Sentido y hecho en el derecho. Santiago: Ediciones Olejnik, 2018. p. 39. 
As racionalidades interna e externa são espelhadas nas noções de justificação interna e jus-
tificação externa. A propósito da decisão judicial, Jerzy Wróblewski assim discorre sobre a 
justificação externa: “External justification of legal decision deals with the choices of various 
directives and with evaluations needed during their use. These directives and evaluations 
appear in the interpretation of norms, in assessing evidence of the facts of the case and in 
the determination of legal consequences of these facts within the provided lee-ways of de-
cision. That justification can be hardly reduced to formalized techniques.” (WROBLÉWSKI, 
Jerzy. Legal decision and its justification. Logique et Analyse, v. 14, n. 53/54, p. 409-419, p. 
418, 1971.). Já quanto à justificação externa da decisão legislativa em específico, o autor 
não avança muito, limitando-se a registrar que a complexidade dos fenômenos sociais e as 
controvérsias axiológicas tornam os acordos relativos à racionalidade externa mais proble-
máticos. Para o argumento completo, confira-se: WRÓBLEWSKI, Jerzy. A model of rational 
law-making. ARSP: Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie/Archives for Philosophy of Law 
and Social Philosophy, v. 65, n. 2, p. 187-201, 1979.
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Seguindo por essa linha de raciocínio, e considerando essa 

cultura legislativa a ser desenvolvida dentro dos Estados Constitu-

cionais, embora haja alguma discricionariedade legislativa quanto à 

decisão de legislar ou não – conforme a apreciação política à luz da 

realidade determinada –, não existiria espaço para um juízo quanto à 

realidade em si, isto é, quanto à ocorrência ou não de determinados 

fatos, ou eventual contestação sobre a forma com que se deram, 

dentro do fundamento epistêmico da decisão legislativa, por mais 

que essa ideia possa parecer vaga ou problemática. 

Com isso, passa a ser plenamente aplicável ao plano da atuação 

dos legisladores uma das possibilidades mais eficazes no controle 

dos poderes discricionários, qual seja, o controle da veracidade dos 

fatos determinantes da decisão legislativa.626 Trata-se da sindica-

bilidade da “versão legislativa sobre a realidade” ou, como aqui se 

prefere, fatos determinantes da legislação, sempre e quando sejam 

empiricamente aferíveis e quando haja razões para duvidar da in-

tegridade do levantamento dos fatos do legislador.627 A literatura 

internacional aborda a temática sob a denominação evidence-based 

judicial review (EBJR),628 expressão que acaba carregando uma di-

versidade de compreensões.629 Esse controle de constitucionalidade 

626 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. La lucha contra las inmunidades del poder. 3. ed. Cizur Me-
nor: Civitas, Thomson Reuters, 1983. p. 32.

627 Esse ponto é importante, já que há autores que defendem uma revisão judicial ampla, ou seja, 
que os tribunais devem analisar o fundamento fático de todas as leis que restringem direitos 
individuais, independentemente de que se tratem de direitos fundamentais. A proposta de 
um escrutínio rigoroso ou elevado é encontrada em BORGMANN, Caitlin E. Rethinking judicial 
deference to legislative fact-finding. Indiana Law Journal, v. 84, n. 1, p. 1-56, 2009. Inclusive, 
a autora prefere a expressão “fatos sociais” para fazer referência às questões empíricas aqui 
em referência.

628 ALEMANNO, Alberto. The emergence of the evidence-based judicial reflex: a response to 
Bar-Siman-Tov’s semi-procedural review’. The Theory and Practice of Legislation, v. 1, n. 2, p. 
327-340, 2013.

629 BAR-SIMAN-TOV, Ittai. The dual meaning of evidence-based judicial review of legislation. The 
Theory and Practice of Legislation, v. 4, n. 2, p. 107-133, 2016. Ittai Bar-Siman-Tov indica pelo 
menos  dois sentidos do EBJR. O primeiro sentido se refere à necessidade de que a deci-
são judicial que examina a constitucionalidade das leis deva ser um produto de uma tomada 
de decisão judicial baseada em evidências, ou seja, o tribunal deve basear suas decisões em 
provas empíricas que possam apoiar suas conclusões. O segundo sentido do EBJR consiste 
na determinação de que, no exame da constitucionalidade das leis, deve-se exigir provas de 
que a legislação foi um produto de uma tomada de decisão baseada em evidências legislati-
vas, isto é, propõe-se que o tribunal deva examinar se os legisladores seguiram um processo 
de tomada de decisão baseado em evidências. As diferenças entre um sentido e outro, como 
explicado no texto, apresenta importantes ramificações, tangenciando questões como os 
papeis dos tribunais em face dos parlamentos, as capacidades institucionais dos tribunais 
versus legislaturas, e a adequada divisão dos trabalhos entre legislaturas, tribunais e litigan-
tes quanto à tomada de decisões baseadas em evidências. No presente trabalho, adota-se o 
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com base nos fatos legislativos é apontado como um terceiro tipo 

de controle,630 ao lado dos tradicionais voltados para os aspectos 

formais e substanciais (na verdade, a meio caminho entre ambos), 

na medida em que voltado para verificar a qualidade do processo 

de tomada de decisão legislativa.631

Ocorre que existe uma tênue linha de diferença entre a margem 

de liberdade das escolhas legislativas e a valoração dos elementos 

fáticos para a tomada de decisão.632 Um exemplo prático pode ajudar 

a compreender o que se acaba de afirmar. A Constituição estabele-

ce a obrigação de que sejam aprovadas leis voltadas para dificultar 

o acesso a produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à 

que poderia ser um terceiro sentido do EBJR, aqui tomado como sinônimo da revisão judicial 
das premissas fáticas, independentemente da exigência de que a legislação tenha base em 
evidências, em decisão judicial que tampouco será baseada em evidências necessariamente.

630 POPELIER, Patricia. Preliminary comments on the role of courts as regulatory watchdogs. Le-
gisprudence, v. 6, i. 3, p. 257-270, 2012.; BAR-SIMAN-TOV, Ittai. Semiprocedural judicial review. 
Legisprudence, v. 6, i. 3, p. 271-300, 2012.; POPELIER, Patricia. The court as regulatory wa-
tchdog. The procedural approach in the case law of the European Court of Human Rights. In: 
POPELIER, Patricia; MAZMANYAN, Armen; VANDENBRUWAENE, Werner (Eds.). The role of 
constitutional courts in multilevel governance. Cambridge: Intersentia, 2012. p. 249-267; VAN 
GESTEL, Rob; POORTER, Jurgen. Putting evidence-based law making to the test: judicial re-
view of legislative rationality. The Theory and Practice of Legislation, v. 4, n. 2, p. 155-185, 2016; 
OLIVER-LALANA, A. Daniel. El control del proceso de justificación legislativa y la teoría de 
los princípios formales. In: PORTOCARRERO, Jorge (Ed.). Ponderación y discrecionalidad. Un 
debate en torno al concepto y sentido de los principios formales em la interpretación cons-
titucional. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016. p. 311-376.

631 Algumas objeções a esse controle emergente voltado a medir a qualidade da deliberação 
legislativa foram lançadas em: NASCIMENTO, Roberta Simões. Cabe controle de constitucio-
nalidade quanto à qualidade da deliberação legislativa? JOTA, 14 out. 2020. Disponível em:  
https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-legis/controle-de-constitucionali-
dade-qualidade-deliberacao-legislativa-14102020. Acesso em: 28 out. 2021.

632 A questão discutida na Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) no 22, so-
bre a Lei no 9.294/1996, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 
fumígeros, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos termos do 
art. 220, § 4o, da Constituição Federal, ajuda a entender o ponto. Eis o teor do referido dis-
positivo constitucional: “Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e 
a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, ob-
servado o disposto nesta Constituição. [...] § 3o Compete à lei federal: [...] II – estabelecer os 
meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de progra-
mas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como 
da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio 
ambiente. § 4o A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medi-
camentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo 
anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de 
seu uso.”. O questionamento pretendia ver declarada uma omissão inconstitucional quanto 
ao art. 1o, parágrafo único, da Lei no 9.294/1996, pelo qual consideram-se bebidas alcoólicas, 
para efeitos da lei, as bebidas potáveis com teor alcoólico superior a 13 (treze) graus Gay 
Lussac. No caso, não havia uma determinação constitucional no sentido de que o legislador 
tinha que proibir a propaganda de “todas” as bebidas alcoólicas e, como demonstrando du-
rante o julgamento, a decisão legislativa considerou estudos empíricos para fazer o corte de 
treze graus Gay Lussac. Após examinar os elementos que subsidiaram a decisão legislativa, 
o julgamento foi pela constitucionalidade da lei.
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saúde. Para que uma determinada substância seja incluída na lista 

de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras 

sob controle especial, a decisão legislativa pressupõe, necessaria-

mente, a consideração sobre a efetiva nocividade da substância em 

concreto, ou seja, um dado fático, não sendo possível ignorar tais 

propriedades efetivamente atestadas no plano da realidade extra-

jurídica para a tomada de decisão legislativa.

Com isso, vê-se que qualquer raciocínio jurídico que se pretenda 

válido, inclusive no plano legislativo, não pode desprezar (ou con-

trariar) os elementos fáticos ou empíricos tomados como premissa 

da decisão. Justamente por isso, o próprio controle concentrado de 

constitucionalidade prevê a possibilidade de produção de provas 

para discutir a validade de normas jurídicas em abstrato, nos ter-

mos do art. 9º, § 1º, e do art. 20, § 1º, da Lei nº 9.868/99,633 e do art. 

6º, § 1º, da 9.882/99.634 Trata-se do reconhecimento de que não é 

possível compreender ou avaliar a elaboração legislativa sem o seu 

componente factual. A realidade é uma só, de modo que os legisla-

dores não poderiam criar uma “realidade paralela”.635 

633 Art. 9o [...] § 1o Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de 
fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requi-
sitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer 
sobre a questão, ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas 
com experiência e autoridade na matéria. Art. 20. [...] § 1o Em caso de necessidade de escla-
recimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações 
existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou 
comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para, em audiên-
cia pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

634 Art. 6o [...] § 1o Se entender necessário, poderá o relator ouvir as partes nos processos que en-
sejaram a arguição, requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos 
para que emita parecer sobre a questão, ou ainda, fixar data para declarações, em audiência 
pública, de pessoas com experiência e autoridade na matéria.

635 No entanto, isso não impede os legisladores de estabelecerem “presunções legais”, que es-
tabelecem normativamente que um fato seja considerado como ocorrido (ou provado) com 
independência dos fatos concretos, em algumas situações (por exemplo, o art. 217-A do Có-
digo Penal considera crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou 
praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos, com independência do constrangimento, 
mediante violência ou grave ameaça, com exigido na figura típica do estupro do art. 213) ou 
até que se prove o contrário (por exemplo, o princípio da presunção de inocência, a presun-
ção de paternidade nos termos do art. 1.597 do Código Civil ou a figura da morte presumida 
prevista no art. 7o do Código Civil, se for extremamente provável a morte de quem estava em 
perigo de vida ou se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encon-
trado até 2 – dois – anos após o término da guerra). A fixação de presunções legislativas ou 
ficções jurídicas é a solução para determinadas situações de incerteza que podem resultar 
problemáticas, funcionando como uma regra que confere uma resposta jurídica antecipada 
a uma categoria de fatos. Como se vê, não tem a ver com a desconsideração da realidade fá-
tica, na linha do que se comentava.
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No entanto, essa chamada “verificação dos fatos legislativos”636 

é tema mal compreendido tanto na teoria brasileira, quanto na ju-

risprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Para começar, 

porque seria necessário separar o que é o exame da realidade fática 

como pressuposto para a racionalidade da interpretação constitu-

cional (isto é, a utilização de argumentos empíricos) do escrutínio 

a respeito dos fatos particulares usados como pressupostos para 

a decisão legislativa. Nem sempre o chamado fact-finding da ju-

risdição constitucional estará relacionado aos fatos legislativos 

e convém manter clareza quanto a essa distinção.637 Além disso, 

há vários tipos de fatos legislativos, cujas diferenças nem sempre 

são devidamente consideradas, e é possível que nem todos os fa-

tos devam receber o mesmo tipo de escrutínio judicial. Kenneth 

Culp Davis,638 por exemplo, distingue os seguintes tipos (ou es-

calas) de fatos:

(1) de fatos estreitos e específicos a fatos amplos e 

gerais;

(2) de fatos centrais ou críticos para fatos de fundo 

ou periféricos;

(3) de suposições ou fatos prontamente aceitos a su-

posições ou fatos controversos;

636 MARTINS, Ives Gandra da Silva; MENDES, Gilmar Ferreira. Controle concentrado de consti-
tucionalidade: Comentários à Lei n. 9.868, de 10.11.1999. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
306-329; MENDES, Gilmar. Controle de constitucionalidade: hermenêutica constitucional e 
revisão de fatos e prognoses legislativos pelo órgão judicial. Revista dos Tribunais, n. 766, p. 
11-28, 1999.; PAIVA, Paulo. O processo constitucional e a tensão entre constitucionalismo e 
democracia: notas acerca do controle judicial dos fatos legislativos. In: FELLET, André; NO-
VELINO, Marcelo (Orgs.). Constitucionalismo e democracia. Salvador: JusPudivm, 2013. p. 
189-234.

637 Uma terceira situação, que não será problematizada na presente oportunidade, diz respeito 
ao que corresponde à “hipótese de incidência” da norma, que também remete a elementos 
fáticos. Como sabido, a estrutura lógica de normas se compõe de dois elementos: o primei-
ro, o suporte fático (ou hipótese) e o segundo, o preceito (correspondente ao tratamento 
normativo). Como a hipótese fática das normas remete a fatos e dados da realidade da vida 
(as situações em que comportamentos que são objeto de tratamento legal), é possível que 
a discussão quanto à constitucionalidade de disposições se centre precisamente quanto a 
esse elemento normativo. A rigor, esse não seria um “fato legislativo”, mas acaba sendo tra-
tado como se fosse, como ocorreu por ocasião do julgamento da ADI no 3.430, que versava 
sobre uma lei estadual capixaba que autorizava a contratação temporária de servidores sem 
concurso público. O âmbito de aplicação fixado na referida lei foi a situação de “necessida-
de de excepcional interesse público”. Após o debate dos ministros sobre situações fáticas de 
emergência, lei acabou sendo declarada inconstitucional. 

638 DAVIS, Kenneth Culp. Facts in lawmaking. Columbia Law Review, 931, v. 80, n. 5, p. 931-942, 
p. 932, 1980.
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(4) de proposições factuais que são quase inteira-

mente factuais a proposições um tanto factuais que 

são misturadas com julgamento, política ou prefe-

rência política;

(5) de fatos prováveis a fatos que não podem ser 

provados nem refutados e, portanto, devem ser 

encontrados a partir da legislação sobre os fatos, 

presumindo-os, impondo o ônus a uma das partes 

ou fazendo uma suposição informativa ou desinfor-

mada; e

(6) de fatos sobre partes imediatas ou fatos que são 

apenas ou principalmente por eles conhecidos a fa-

tos sem relação com as partes imediatas.

De acordo com o argumento de Kenneth Culp Davis, quan-

do os fatos usados   na legislação são (1) estreitos e específicos, (2) 

centrais ou críticos, (3) controversos, (4) não misturados com jul-

gamento ou política, (5) demonstráveis   e (6) com algum grau de 

relação com as partes ou de seu conhecimento primordial, as partes 

claramente devem ter a oportunidade, antes da decisão legislati-

va, de contestá-los (os fatos considerados determinantes), e essa 

exigência poderia até ser imposta em nome do devido processo le-

gislativo.639 Por outro lado, quando os fatos são (1) amplos e gerais, 

(2) de fundo ou periféricos, (3) não controversos, (4) misturados 

com julgamento ou política, (5) não são facilmente demonstráveis   

e (6) sem qualquer relação com as partes litigantes, um tribunal 

ou a agência podem usá-los sem nem mesmo dar conhecimento 

sobre qualquer possível problema de equidade no processo de re-

dação legislativa.640

Ainda segundo Kenneth Culp Davis, quando os seis elementos 

se misturam, alguns em uma extremidade da escala, outros na ou-

tra, outros no meio, as duas questões sobre o quanto de suporte os 

639 A noção de devido processo legislativo no Brasil é complexa. Para uma visão abreviada sobre 
o assunto, confira-se: NASCIMENTO, Roberta Simões. O que é o devido processo legislativo? 
JOTA, 17 fev. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-
-legis/o-que-e-o-devido-processo-legislativo-17022021. Acesso em: 18 out. 2021.

640 DAVIS, Kenneth Culp. Facts in lawmaking. Columbia Law Review, 931, v. 80, n. 5, p. 931-942, 
p. 933, 1980.
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fatos devem ter ou qual “proteção processual” dar às partes podem 

ser difíceis. O direito não pode prever todas as combinações e per-

mutações, e o julgamento deve ser feito em cada caso. As ideias de 

Kenneth Culp Davis, acredita-se, ajudam a entender melhor a com-

plexidade do problema envolvido na revisão judicial da premissa 

fática da decisão legislativa.

No Brasil, a primeira vez que especialistas foram chamados 

para discutir um fato legislativo foi por ocasião do julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.510, que tinha por 

objeto a constitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11.105/2005,641 nor-

ma que permite a pesquisa científica com embriões humanos nas 

condições indicadas. A questão factual consistia em saber “qual 

era o momento inicial da vida humana”. Supostamente, essa de-

monstração indicaria se a decisão legislativa poderia permitir ou 

não a pesquisa genética com material humano embrionário, à luz 

da Constituição de 1988.

Naturalmente, as audiências públicas realizadas com espe-

cialistas não conseguiram comprovar quando é o início da vida 

humana.642 Além disso, havia claras disputas ideológicas que não 

permitiam um consenso, ainda menos científico. Ao final, a ADI foi 

julgada improcedente, de modo que, nesse caso, o Poder Judiciá-

rio não procedeu à revisão das provas legislativas especificamente 

consideradas. Na verdade, esse era um caso claro em que sequer 

641 Art. 5o É permitida, para fins de pesquisa e terapia, a utilização de células-tronco embrioná-
rias obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro e não utilizados no 
respectivo procedimento, atendidas as seguintes condições: I – sejam embriões inviáveis; ou 
II – sejam embriões congelados há três anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, 
já congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem três anos, contados 
a partir da data de congelamento. § 1o Em qualquer caso, é necessário o consentimento dos 
genitores. § 2o Instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa ou tera-
pia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter seus projetos à apreciação 
e aprovação dos respectivos comitês de ética em pesquisa. § 3o É vedada a comercialização 
do material biológico a que se refere este artigo e sua prática implica o crime tipificado no 
art. 15 da Lei no 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.

642 Sobre esse ponto, convém mencionar a posição do então ministro Joaquim Barbosa, que sin-
tetizou com clareza o cerne do problema: “Como ficou demonstrado nos autos e nos debates, 
nem mesmo a ciência está apta a afirmar, com precisão, o momento exato em que a vida se 
inicia ou, ainda, que há vida. E creio que a eventual definição desse momento biológico, por 
si só, não seria suficiente para solucionar adequadamente a importante questão posta nos 
autos, que se restringe à possibilidade de utilização de células-tronco embrionárias em pes-
quisas cientificas no Brasil.”. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI no 3.510. Tribunal Pleno. 
Rel. Min. Ayres Britto, julgado em 29.05.2008, publicado em 28.05.2010, p. 461.)
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seria cabível um escrutínio sobre os fatos legislativos, para seguir 

Kenneth Culp Davis.

A segunda audiência pública com especialistas conduzida pelo 

STF foi realizada por ocasião do julgamento da Arguição de Des-

cumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 101, em que se 

discutia a constitucionalidade de uma série de normas que proibiam 

a importação de “pneus usados” (de segunda mão, reformados), 

em face das frequentes decisões judiciais de primeira instância em 

que tal importação vinha sendo permitida.

Após o julgamento dos expertos, o STF considerou que os fatos 

legislativos considerados foram corretos e justificavam a referida 

proibição legal de importação. Foram expressamente menciona-

dos os seguintes elementos de ordem fática: a) a dificuldade de 

decomposição e armazenamento dos pneus; b) os problemas de-

correntes de sua incineração; c) o alto índice de disseminação de 

doenças (como o mosquito tigre), devido ao acúmulo de pneus des-

cartados ou “armazenados ao ar livre”; e d) o aumento do “passivo” 

ambiental. Assim, as graves consequências para a saúde pública e 

o meio ambiente foram consideradas provadas. Esses foram os fa-

tos legislativos.

Com isso, já é possível perceber que, em se tratando de revisão 

de fatos legislativos, seria preciso saber: (1) se os fatos considerados, 

em todas as suas circunstâncias, foram adequados para embasar 

a legislação aprovada e, em consequência, sua constitucionalida-

de; e (2) se as partes interessadas deveriam ter tido oportunidade, 

antes da decisão legislativa, de contestar os fatos presumidos, mes-

mo que ainda não exista um procedimento legislativo que permita 

uma discussão adequada dos fatos durante a preparação do pro-

cesso legislativo.

A terceira audiência pública com especialistas no STF aconte-

ceu na ADPF nº 54, em que se discutiu a possibilidade de atuação 

médica com vistas à interrupção da gravidez em casos de fetos 

anencefálicos, deixando de lado a incidência de dispositivos penais 

correspondentes ao aborto. Esse caso não tratou de fato legislati-

vo em si – na medida em que não havia uma decisão legislativa em 
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concreto sob ataque –,643 mas de esclarecimentos de ordem factual 

que permitissem a conclusão desejada na petição inicial no sentido 

de que, na ausência de cérebro, o feto não tem vida e, portanto, não 

seria o caso de falar no crime, pela inexistência de violação ao bem 

jurídico amparado pelo aborto. Mesmo assim, as explicações dos 

especialistas, especialmente quanto à confiabilidade dos exames 

que diagnosticam a anencefalia, foram decisivas para a conclusão 

do julgamento.

A quarta audiência pública foi realizada para esclarecer as 

supostas questões técnicas, científicas, administrativas, políticas, 

econômicas e jurídicas em relação às ações de prestação de saúde 

do Poder Público.644 A convocação buscou esclarecer: a) a respon-

sabilidade dos entes da federação em matéria de direito à saúde; 

b) a obrigação do Estado de prestar atendimento médico pres-

crito por médico não pertencente aos quadros do Sistema Único 

de Saúde (SUS) ou sem solicitação prévia à Administração Públi-

ca; c) a obrigação do Estado de pagar por benefícios de saúde 

não cobertos pelas políticas públicas existentes; d) obrigação do 

Estado de fornecer medicamentos ou tratamentos experimentais 

não registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (AN-

VISA) ou não orientados pelos Protocolos Clínicos do SUS; e) a 

obrigação do Estado de fornecer medicamento não licitado e não 

previsto nas listas do SUS; f) fraude ao SUS. Aqui, mais uma vez, 

o que se buscou foram subsídios empíricos para embasar a deci-

são judicial e interpretar e avaliar as leis em vigor. Nesse caso, o 

643 Para esses casos, a denominação adequada seria a de “fatos constitucionais”, como prefere 
David L. Faigman, cujas preocupações se centram na atividade probatória levada a cabo na 
jurisdição constitucional nos Estados Unidos. David L. Faigman entende por fatos constitucio-
nais todos os fatos utilizados em casos constitucionais, quer sejam utilizados para interpretar 
a Constituição, quer sejam relevantes para a aplicação de disposições constitucionais específi-
cas. O autor entende que muitos argumentos baseados na estrutura constitucional dependem 
implícita ou explicitamente de hipóteses que poderiam ser objeto de ciência política ou socio-
logia. Para uma visão de suas ideias, confiram-se: FAIGMAN, David L. Constitutional fictions. 
New York: Oxford University Press, 2008; FAIGMAN, David L. A unified theory of constitutio-
nal facts. Bepress Legal Series. Working Paper, 1149, 2006. Disponível em: https://law.bepress.
com/expresso/eps/1149. Acesso em: 27 nov. 2021; FAIGMAN, David L. Fact-finding in constitu-
tional cases. UC Berkeley: Center for the Study of Law and Society Jurisprudence and Social 
Policy Program, 2005. Disponível em: https://escholarship.org/uc/item/4sj7t6n2. Acesso em: 
27 nov. 2021; FAIGMAN, David L. Normative constitutional fact-finding: exploring the empiri-
cal component of constitutional interpretation. University of Pennsylvania Law Review, v. 139, 
n. 3, p. 541-613, 1991.

644 Suspensões de Liminares no 47, no 64, Suspensões de Tutelas Antecipadas no 36, no 185,  
no 211, no 278, e Suspensões de Segurança no 2.361, no 2.944, no 3.345, no 3.355.
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controle judicial se voltou para a consideração de fatos conside-

rados relevantes para a interpretação constitucional, mas, como 

se vê, tecnicamente não se trata de um questionamento da pre-

missa fática das leis.

A quinta vez em que o STF do Brasil recorreu a especialistas 

para decidir sobre a constitucionalidade das leis foi na ADPF nº 

186, julgada em conjunto com RE nº 597.285, que discutiam a ado-

ção da reserva de vagas nas universidades com base em critérios 

raciais (ações afirmativas ou políticas positivas). Nesse caso, tam-

bém deve-se ressaltar que a utilização da audiência pública foi, não 

tanto para apuração de fatos legislativos propriamente ditos, mas 

para garantir (1) a participação dos diversos segmentos da socie-

dade, bem como (2) a visão mais ampla das diferentes abordagens 

sobre o tema das políticas de ação afirmativa para o acesso ao en-

sino superior.

A sexta audiência pública ocorreu no julgamento ADI nº 4.103, 

cujo objeto era a Lei nº 11.705/2008, mais conhecida como “Lei 

Seca”, que proibia a comercialização de bebidas alcoólicas nas 

condições estabelecidas e reduzia a zero a tolerância ao álcool no 

trânsito. A audiência foi convocada para esclarecer as seguintes 

questões: a) efeitos das bebidas alcoólicas na direção de veículos 

automotores; b) reflexos no aumento do número de acidentes nas 

rodovias, devido à venda de bebidas alcoólicas no entorno; c) se 

a Lei nº 11.705/2008 trouxe benefícios específicos para a popula-

ção brasileira; d) os meios científicos, invasivos ou não, para apurar, 

com segurança, a embriaguez incapacitante para a condução de 

veículos; e) o número de notificações penais e administrativas efe-

tuadas após a referida lei; etc.

Haveria outros casos a comentar (no momento em que este 

texto está sendo redigido, já são 35 – trinta e cinco – audiências 

públicas realizadas pelo STF), porém, tal aprofundamento será re-

servado para outra oportunidade, por limitações de tempo e espaço. 

A amostra é suficiente para revelar o que importava aqui registrar: 

a convocação de audiências públicas para suplantar as deficiências 

epistêmicas do STF no Brasil vem se reduzindo mais a um espaço 
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de abertura democrática para a participação de diferentes atores 

na jurisdição constitucional, com preponderância para a considera-

ção de fatos para a decisão judicial, mas não necessariamente para 

o escrutínio da premissa fática da decisão legislativa propriamente 

dita (não estavam sendo questionados os fatos legislativos), nem 

com critérios claros sobre quando uma audiência pública é convo-

cada, já que há casos em que essa providência, mesmo necessária, 

não ocorreu.645 Além disso, contraditoriamente, não há preocupa-

ção com o próprio caráter científico das informações recebidas pela 

Corte nessas audiências, nem se mencionam os problemas de ca-

pacidade de conduzir tais investigações.

A referida disfuncionalidade epistêmica verificada na prática de 

revisão dos fatos legislativos no Brasil, no entanto, não deve impe-

dir a teorização sobre o assunto.

Como já é possível perceber, a porta que se abre para a possi-

bilidade de controle judicial do fundamento epistêmico da decisão 

legislativa não deveria se colocar como uma instância de controle 

sobre a escolha formulada a partir da apreciação das opiniões e in-

teresses divergentes em torno de uma situação fática dada. É dizer, 

o controle não deveria recair sobre o juízo de valoração feito no âm-

bito do legislativo. Além disso, essa revisão deveria contemplar as 

situações em que fatos ou dados tenham sido a causa da decisão 

legislativa (isto é, considerados determinantes), o que dependeria 

de que essa razão constasse expressamente das motivações. Mas 

nem por isso esse controle judicial se veria livre de dificuldades. 

Como assinalado acima, para que uma decisão legislativa con-

te com justificação externa, exige-se que suas premissas sejam 

verdadeiras,646 o que implica a impossibilidade de os legisladores 

645 Esse foi o caso, por exemplo, da ADI no 5.779 sobre a Lei no 13.454/2017, que autorizava a pro-
dução, a comercialização e o consumo, sob prescrição médica, dos anorexígenos (inibidores 
de apetite) sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol. A lei foi declarada incons-
titucional sem a oitiva de especialistas em audiência pública. O assunto foi comentado em 
NASCIMENTO, Roberta Simões. Qual peso devem ter as evidências científicas para tomar 
uma decisão legislativa? JOTA, 27 out. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
-analise/colunas/defensor-legis/inibidores-de-apetite-27102021. Acesso em: 27 out. 2021.

646 Não se desconhece a divergência teórica quanto à possibilidade de atingir conhecimento ver-
dadeiro. No entanto, para os fins do presente trabalho, basta o registro de que a verdade deve 
ser concebida segundo a teoria da correspondência, isto é, o sentido de verdade como ajuste 
entre o que se argumenta e a realidade, ou, nas palavras de Daniel González Lagier, “de palavras 
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criarem uma “realidade paralela” sem correspondência no mundo 

dos fatos ou, por exemplo, usem dados e informações sabidamente 

incorretos. A partir disso, também seria possível extrair um dever 

de sinceridade, uma proibição de que os legisladores se valham de 

motivos falsos para atuação legislativa ou, se se prefere, uma ine-

xistência do direito dos legisladores à mentira.647 

Isso, contudo, não significa afirmar que os legisladores busquem 

a “verdade” ao assentar a premissa fática na elaboração legislati-

va. O interesse dos parlamentares está mais voltado para alcançar 

a persuasão quanto à causa legislativa (que a disfunção social exis-

tente no mundo dos fatos é de uma determinada forma, e não de 

outra), de modo semelhante aos advogados que manejam as provas 

com vistas a obter uma convicção favorável dos julgadores. Aqui, 

está-se mais no âmbito de uma convicção psicológica, o que deve-

ria ter consequências no âmbito do controle judicial. Em um debate 

parlamentar, por exemplo, por vezes, o objetivo dos legisladores 

favoráveis à aprovação de uma proposição é criar a convicção de 

que determinada proposta é melhor (e, de modo indireto, perante 

os eleitores ou a opinião pública, gerar a convicção de que esses 

mesmos legisladores ou seus partidos são melhores, ou mais preo-

cupados com os problemas da realidade social, do que os outros).

Com isso, vê-se que a valoração das evidências pode não ter 

nada a ver com a verdade.648 Há claras dificuldades institucionais, 

teóricas e práticas para que, no plano da atuação legislativa, as evi-

dências sejam valoradas de maneira racional, de forma justificada e 

controlável. Ainda não existe uma teoria ou filosofia das provas apli-

cável de modo específico para a decisão legislativa, ou seja, está por 

ser feito o trabalho de verificar o quê da literatura produzida para o 

raciocínio judicial pode ser transposto para o legislativo. Mas, talvez, 

ao mundo”. Para a explicação desse ponto, remete-se a: GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Hechos 
y argumentos: la inferencia probatoria. In: GONZÁLEZ LAGIER, Daniel. Quaestio facti. Ensayos 
sobre prueba, causalidad y acción. México: Fontamara, 2013. p. 39-74, p. 67.

647 O tema é tratado com maior aprofundamento em: NASCIMENTO, Roberta Simões. Teoria da 
legislação e argumentação legislativa: Brasil e Espanha em perspectiva comparada. Curitiba: 
Alteridade, 2019. p. 435 e ss.

648 Há casos que ilustram essa afirmação envolvendo a regulação da sacarina e do cigarro nos 
Estados Unidos, narrados em: FAIGMAN, David L. Legal alchemy. The use and misuse of scien-
ce in the law. New York: Freeman & Co., 1999. Além disso, remete-se ao item anterior, em que 
se explica o uso estratégico das evidências.
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sequer seja possível pensar em um modelo normativo para a consi-

deração das provas no âmbito da elaboração legislativa. No máximo, 

a recomendação trivial no sentido de que, quanto mais informações 

o parlamento dispuser, melhor. Diante desse panorama, um risco é 

o controle judicial das premissas fáticas determinantes da legisla-

ção se converter em pretexto para substituir a decisão legislativa.

Em todo caso, ainda de forma relacionada a essa temática, 

não se pode deixar de menosprezar as dificuldades de comprova-

ção empírica da falsidade dos motivos determinantes, sobretudo 

nas situações em que se sustente a existência de razões ocultas, 

não reveladas, o que incluiria os casos de corrupção dos parla-

mentares e compra de votos (ou mesmo da própria providência 

legislativa como um todo), como razão fática determinante para a 

aprovação das medidas legislativas.649 Embora o STF tenha reco-

nhecido em abstrato a figura da inconstitucionalidade por vício de 

decoro parlamentar nas ADIs nº 4.887, 4.888 e 4.889 para essas si-

tuações, o fato é que persistem claros problemas quanto à prova 

desse defeito ético subjetivo dos parlamentares fora dos contextos 

de condenação penal. Aqui, discorda-se de que o móvel interno do 

parlamentar que vota a favor (ou contra) uma proposição legisla-

tiva seja relevante para a validade da lei (o que importa para esses 

fins é só o número de votos). Mas, ainda que admitida a relevância 

desse elemento volitivo individual, é difícil, para não dizer impossí-

vel, produzir essa prova. 

III.   Problemas e desafios emergentes da consideração 
de evidências na arena legislativa e da revisão 
judicial das evidências usadas (ou não) pelos 
legisladores

Como visto até agora, por vezes, existem fatos que são conside-

rados cruciais na elaboração das leis – os chamados fatos legislativos 

(ainda que não necessariamente evidências) –, cuja compreensão é 

649 NASCIMENTO, Roberta Simões. Como se prova a inconstitucionalidade por vício de deco-
ro parlamentar? JOTA, 23 dez. 2020. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/
colunas/defensor-legis/como-se-prova-a-inconstitucionalidade-por-vicio-de-decoro-parla-
mentar-23122020. Acesso em: 25 out. 2021.
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igualmente relevante no momento da interpretação da legislação, 

inclusive por ocasião da constitucionalidade das leis. No entanto, 

como também assinalado, a conotação do que é “evidência” e a no-

ção de “ciência” podem ser manipuladas e usadas politicamente, isto 

é, como formas de legitimar (ou deslegitimar) decisões tomadas por 

outros motivos. Ou seja, pode-se acabar fazendo um uso não neu-

tro dessas categorias. A politização do movimento EBP é só uma 

face dos desafios envolvidos na legislação baseada em evidências. 

Nick Black650 esquematiza algumas razões pelas quais as evi-

dências de pesquisa têm pouca influência nas políticas públicas de 

saúde: os formuladores têm objetivos diferentes da eficácia clínica 

(por exemplo: desenvolvimento social, financeiro, estratégico do 

serviço, termos e condições dos funcionários, eleitoral), evidências 

podem ser consideradas irrelevantes (por virem de uma especiali-

dade diferente), pode existir falta de consenso sobre as evidências 

(por exemplo: são complexas, controvertidas, sujeitas a diferentes 

interpretações), podem surgir “evidências” concorrentes (por exem-

plo: experiência pessoal, informações locais, opiniões eminentes, 

relatórios etc.), o ambiente social pode não ser propício à mudança 

da política e pode haver má qualidade dos “fornecedores de co-

nhecimento” (isto é, das pesquisas). Esse diagnóstico sugeriria a 

necessidade de capacitar os próprios formuladores para que apren-

dam a acessar fontes científicas e saibam reconhecer a qualidade 

das informações (e se de fato são evidências) a partir de indicado-

res de expertise que proporcionariam a credibilidade respectiva.651

De modo semelhante, Jeffrey J. Rachlinski652 também apre-

senta duas razões principais que explicariam o pouco avanço do 

650 BLACK, Nick. Evidence based policy: proceed with care. British Medical Journal, 323, 7307, p. 
275-9, 2001.

651 Conforme levantamento a cargo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 54% 
dos servidores públicos nunca ou raramente fazem uso de relatórios ou pesquisas científicas 
para apoiar suas decisões, e 72% afirmaram que não existe ou que não sabem da existência 
de um setor em seu local de trabalho voltado para a utilização de evidências. Ainda segun-
do o documento, as principais fontes de informação utilizadas pelos gestores é a consulta a 
colegas de trabalho e a própria experiência profissional, atrás apenas de leis e normas, que 
figuram como a principal fonte. Confiram-se os demais números em: https://www.ipea.gov.
br/portal/images/stories/PDFs/em_questao/210528_policy_brief_ipea_divulgacao_05.pdf. 
Acesso em: 27 nov. 2021.

652 RACHLINSKI, Jeffrey J. Evidence-based law. Cornell Law Review, v. 96, issue 4, 2011, p. 901-
924, p. 910.
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movimento evidence-based no direito (isto é, para criar legislação 

baseada em evidências): a existência de objetivos contraditórios 

e o fato de que as pessoas não raciocinam sobre o fenômeno 

social de forma semelhante a como se faz na medicina e nos ne-

gócios, em que o empirismo logrou grande espaço de influência. 

Trata-se, com outras palavras, da tradicional assunção de que o 

direito não é ciência ou, se se prefere, do caráter acientífico da 

atividade dos juristas em geral (e dos legisladores, em especial), 

no sentido de que o conhecimento de nenhuma ciência, seja na-

tural ou social, será capaz de converter a racionalidade jurídica 

em racionalidade científica.653 Então, ainda é preciso superar o 

desafio de aprender a tomar decisões com base em dados, fatos 

e evidências no direito.

Tudo isso revela a necessidade de que se adquira uma com-

preensão mais sofisticada do processo político que permeia a tomada 

de decisão legislativa.654 De modo especial, é necessário o enten-

dimento de que decisões legislativas sensatas podem não refletir 

a racionalidade científica. Além disso, estudos empíricos sozinhos 

(isto é, de forma isolada) não podem ditar políticas públicas.655 A 

percepção desse ponto fica clara a partir do exemplo dado por Je-

ffrey J. Rachlinski em relação à pena de morte: independentemente 

do que dizem as pesquisas empíricas, mesmo que as pessoas con-

cordassem que a pena de morte detém a criminalidade, ainda assim 

a pena de morte poderia ser considerada imoral ou injusta. O papel 

das evidências na decisão legislativa é mais o de qualificar o deba-

te, como ferramenta de informação.

Então, existem justificativas múltiplas, e por vezes conflitantes, 

que estão por trás da maioria das escolhas legislativas. O caráter 

complexo do processo de tomada de decisão nos parlamentos faz 

com que não caiba em modelos simplistas de análise e avaliação. 

653 VON KIRCHMANN, Julius Hermann. La jurisprudencia no es ciencia. Santiago: Olejenik, 2018. 
p. 125. Não custa repetir a conhecida fase de Julius Hermann von Kirchmann que cristaliza 
essa visão: “Três palavras do legislador e bibliotecas inteiras se convertem em lixo”.

654 BLACK, Nick. Evidence based policy: proceed with care. British Medical Journal, 323, 7307, p. 
275-9, 2001.

655 RACHLINSKI, Jeffrey J. Evidence-based law. Cornell Law Review, v. 96, issue 4, p. 901-924, p. 
918, 2011.



407
A utilização de evidências empíricas na decisão 

legislativa e o controle judicial dos fatos determinantes da legislação

Ainda nesse contexto, convém ter presente que as circunstâncias 

da política funcionam por janelas de oportunidade,656 o que acaba 

tornando preferível aprovar uma opção second-best do que aguar-

dar para a próxima vez em que o assunto voltar à pauta da agenda 

pública. Os constrangimentos da política reduzem as alternativas 

decisórias, mas ainda assim são essenciais para o comportamento 

orientado a fins.657 Por isso, ainda parece ser necessário “ensinar” 

os tomadores de decisões para que aprendam a adotar soluções 

baseadas em dados e evidências à luz do “factível”, consideran-

do o processo político. Um curso de decisão factível é o capaz de 

enfrentar com êxito as restrições do mundo real. Por tudo isso, 

é necessário construir uma teoria lúcida e sólida sobre a apura-

ção dos fatos (fact-finding) no âmbito legislativo e sobre como 

os tribunais devem abordar essa questão. Por agora, seria possí-

vel sintetizar algumas ideias centrais sobre o papel dos estudos 

empíricos na legislação.

Em primeiro lugar, o conhecimento empírico sozinho não pode 

substituir o processo democrático por intermédio do qual são conci-

liados os valores e os interesses em conflito. A eficácia e a efetividades 

de determinados cursos de ação não são os únicos critérios a nor-

tear a ação legislativa ou estatal, de modo geral. A divergência de 

visões entre os atores possui valor intrínseco na política. Na verdade, 

é isso o que justifica a política: a tentativa de gerir os desacordos. 

Disso resulta que nem sempre a evidência empírica e os critérios 

estritamente técnicos serão determinantes, o que, por seu turno, 

igualmente acarreta problemas no controle judicial respectivo. Por 

mais que tais dados sejam importantes e devessem ser considera-

dos no processo de tomada de decisão, os respectivos pesos vão 

acabar variando em cada caso.658 Em resumo, como afirmam Pedro 

656 KINGDON, John W. Como chega a hora de uma idéia? In: SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, 
Elisabete (Org.). Políticas públicas: coletânea. Brasília: ENAP, 2006. v.1. p. 219-224; KINGDON, 
John W. Juntando as coisas. In: SARAVIA, Enrique; FERRAREZI, Elisabete (Org.). Políticas 
públicas: coletânea. Brasília: ENAP, 2006. v. 1. p. 225-245; KINGDON, John W. Agendas, alter-
natives and public policies. New York: Harper Collins College Publishers, 1995.

657 MAJONE, Giandomenico. La factibilidad de las políticas sociales. In: AGUILAR VILLANUEVA, 
Luis F. (Ed.). La hechura de las políticas públicas. México: Porrúa, 2007. p. 393-432, p. 395.

658 NASCIMENTO, Roberta Simões. Qual peso devem ter as evidências científicas para tomar 
uma decisão legislativa? JOTA, 27 out. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
-analise/colunas/defensor-legis/inibidores-de-apetite-27102021. Acesso em: 27 out. 2021.
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Lucas de Moura Palotti, Natália Massaco Koga e Janine Mello dos 

Santos, “É necessário reconhecer que soluções baseadas em evi-

dências não se dão apartadas da política”.659

Em segundo lugar, de modo relacionado com a dificuldade que 

se acaba de comentar, haverá situações em que as evidências exis-

tentes são inconclusivas ou objeto de divergência entre a própria 

comunidade científica ou ainda suscetíveis a diferentes leituras por 

parte dos grupos interessados. Por isso, é preciso tomar cuidado 

com o uso da palavra evidência como sinônimo de algo inequívo-

co, na medida em que as evidências também podem estar sujeitas a 

diversas interpretações ou sugerir diferentes cursos de ação. Parte 

dos conflitos pode ser solucionada com a exposição clara da or-

dem de prioridades entre os objetivos a serem perseguidos com a 

política pública (por exemplo, durante uma pandemia, em primeiro 

lugar salvar vidas, em segundo lugar combater a fome, e em tercei-

ro lugar proteger os empregos). 

Nessas situações, convém respeitar os espaços de escolha de-

mocrática a cargo do Congresso Nacional, até mesmo como forma 

de viabilizar o experimentalismo e a oportunidade para o surgimento 

de evidências com base nas políticas públicas adotadas anterior-

mente.660 E essas evidências – como resultado da avaliação das leis 

(ou políticas públicas) já em curso – tendem a ter mais peso nas 

futuras decisões legislativas. Inclusive, mais promissor do que o ca-

minho das políticas públicas baseadas em evidências parecer ser o 

das evidências com base nas políticas públicas.

Em terceiro lugar, cumpre registrar que existem fatos que não 

podem ser provados ou refutados. Para esses casos, de acordo com 

Kenneth Culp Davis, a providência é precisamente legislar:

Quando os fatos necessários não são passíveis de 

prova, as legislaturas, tribunais ou agências podem 

659 PALOTTI, Pedro Lucas de Moura; KOGA, Natália Massaco; SANTOS, Janine Mello dos. Ainda 
sobre o uso de evidências em políticas públicas. Folha de São Paulo, 14 set. 2021. Disponível 
em: https://folha.com/q9v3xmh0. Acesso em: 27 nov. 2021.

660 NASCIMENTO, Roberta Simões. Qual peso devem ter as evidências científicas para tomar 
uma decisão legislativa? JOTA, 27 out. 2021. Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-
-analise/colunas/defensor-legis/inibidores-de-apetite-27102021. Acesso em: 27 out. 2021.
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legislar sobre eles. Por exemplo, até que a ciência 

forneça a resposta, um estatuto, regulamento ou de-

cisão que trate o que é cancerígeno em ratos como 

cancerígeno em humanos é racional e pode ser dese-

jável. A forma usual de legislar os fatos é a presunção 

ou a atribuição do ônus da prova – uma forma que é 

inteiramente legítima para fatos não comprováveis. 

Mas especialmente prejudicial à causa da garantia 

de uma fundamentação apropriada para a legislação 

é a manipulação do Supremo Tribunal das presun-

ções ou ônus quando os fatos podem ser provados 

ou refutados.661

Por isso, em quarto lugar, no que diz respeito ao ônus da prova, 

parece justificado que aqueles que contestam a decisão legislativa 

são os que devem convencer o tribunal de que os fatos legislativos 

considerados na tomada de decisão não podem ser razoavelmente 

concebidos como verdadeiros. Este parece ser um critério processual 

importante para a corte, sem prejuízo da realização de audiências 

públicas, de preferência com paridade numérica de expertos a fa-

vor e contra os fatos legislativos controversos, de forma a garantir 

a imparcialidade para com os lados da controvérsia.

Em quinto lugar, considerando o caráter dinâmico do mundo 

dos fatos, não se pode deixar de mencionar a possibilidade de que 

os legisladores não tenham sido capazes de antecipar determina-

das consequências ou tenham falhado na determinação dos estados 

de coisas que ocorreriam no mundo dos fatos após a aprovação 

da lei. Além disso, no caso de os legisladores terem tomado uma 

decisão em situações de incerteza científica, os avanços da ciên-

cia podem acabar confirmando ou não o acerto da decisão política 

adotada “de forma cega”, isto é, sem qualquer referência à ciência. 

661 No original: “When needed facts are unprovable, legislatures, courts, or agencies may legisla-
te them. For instance, until science provides the answer, a statute, regulation, or decision that 
treats what is carcinogenic in mice as carcinogenic in humans is rational and may be desira-
ble. The usual form of legislating facts is through a presumption or an allocation of burden of 
proof – a form that is entirely legitimate for unprovable facts. But especially damaging to the 
cause of assuring a proper actual foundation for lawmaking is the Supreme Court’s manipu-
lation of presumptions or burdens when facts may be proved or disproved.” (DAVIS, Kenneth 
Culp. Facts in Lawmaking. Columbia Law Review, 931, v. 80, n. 5, p. 931-942, p. 938, 1980).
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Em algumas situações, de fato não subsistiriam os fatos legislativos 

considerados, mas a questão é saber se, só por essa razão, a lei se 

torna inconstitucional. Possivelmente, o controle de constituciona-

lidade não é adequado para organizar os debates sobre decisões 

legislativas adotadas em contextos de incerteza científica.

O mesmo pode ser dito em relação à responsabilidade civil dos 

legisladores pelos danos causados, uma vez superada a incerteza 

científica. Dependendo da situação, os eventuais “erros legislativos”662 

poderiam ficar a cargo da própria correção legislativa como pro-

vidência natural inerente ao dever de monitoramento ou devido 

processo pós-legislativo.663 Assim, sobretudo nas situações em que 

há dificuldades com os prognósticos, haveria a obrigação dos legis-

ladores de, a partir da avaliação retrospectiva ou ex post, verificar 

o alcance ou não das expectativas legislativas ou se há proteção 

deficiente do direito envolvido. Aqui, novamente, apresenta-se o 

problema do peso das novas evidências para a decisão legislativa.

Conclusão

O trabalho abordou a valoração dos fatos na decisão legislati-

va e indicou alguns problemas na revisão judicial respectiva. Parece 

restar ultrapassada a compreensão disseminada de que os legisla-

dores, pelo simples fato de serem representantes diretos do povo, 

poderiam elaborar leis ignorando fatos, razões ou qualquer outra 

necessidade de motivar suas decisões a partir de bases empíricas 

que a justifiquem. A devida consideração das variáveis fáticas na 

atividade legislativa implicaria basear as decisões em fontes e dados 

adequados, que tenham correspondência empírica, mesmo que não 

se exijam evidências em sentido estrito para todos os casos. Mas, 

como observado, o conhecimento científico não é um valor abso-

luto (ao redor do qual devam girar as considerações sobre direitos, 

662 NASCIMENTO, Roberta Simões. A responsabilidade por ‘erro legislativo’. JOTA, 11 nov. 2020. 
Disponível em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/defensor-legis/a-responsabi-
lidade-por-erro-legislativo-11112020. Acesso em: 29 out. 2021.

663 Para uma visão geral do assunto: OLIVER-LALANA, A. Daniel. Due Post-legislative process? 
On the lawmakers’ constitutional duties of monitoring and revision. In: MEßERSCHMIDT, Klaus; 
OLIVER-LALANA, A. Daniel. Rational Lawmaking under Review. Legisprudence according to 
the German federal constitutional court. Dordrecht: Springer, 2016. p. 257-294.
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bens e valores a serem protegidos juridicamente por uma decisão 

legislativa) e existem dificuldades conceituais envolvendo as no-

ções de fatos legislativos e evidências, cujo peso nem sempre será 

determinante para o curso de ação escolhido, devendo-se reconhe-

cer o espaço dos parlamentos sobretudo nas situações de grande 

desacordo moral (com juízos de valores em conflito), e diante da 

divergência da própria comunidade científica quanto às evidências 

ou quando essas são inconclusivas. 

A despeito disso, viu-se a importância da premissa fática do 

raciocínio legislativo e como a valoração dos fatos na seara legis-

lativa pode ser uma ferramenta útil para aperfeiçoar as decisões e 

intervenções legislativas, sendo necessário dedicar mais atenção 

ao tema com vistas à construção de uma teoria adequada do fact-

-finding legislativo. De modo especial, fica pendente a tarefa de 

conciliar os avanços teóricos com vistas a racionalizar a valoração 

da prova no âmbito legislativo com as perspectivas políticas e de-

mocráticas, que prezam pelo caráter plural e inclusivo do processo 

legislativo. Como indicado, a utilização de evidências se dá em um 

contexto e um processo que são essencialmente políticos dentro 

dos parlamentos.

No que diz respeito ao controle judicial dos fatos legislativos 

determinantes, mostrou-se a possibilidade desse escrutínio quanto 

à veracidade da versão legislativa da realidade, a partir do exame 

dos elementos empíricos que fundamentaram a adoção da medida 

legislativa. Nada obstante, apontou-se a disfuncionalidade da práti-

ca brasileira do chamado evidence-based judicial review (até agora 

com mais foco na promoção de participação do que propriamente 

para a apreensão da premissa fática legislativa, que sequer foi ob-

jeto de questionamento em algumas situações). Explicou-se que a 

literatura internacional aborda esse controle (aqui ainda incipiente) 

como uma realidade, inserindo-o como um tertium genus do contro-

le de constitucionalidade, ao lado dos controles formal e material. 

Os alertas que poderiam ser feitos a essa revisão judicial vão 

em duas linhas: a primeira, o perigo de “administrativização” dos 

parlamentos – como visto, uma das peculiaridades da teoria da 
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legislação diz respeito, precisamente, à incorporação de interesses 

e valores políticos, de modo que exigir uma legislação baseada em 

evidências em todos os casos poderia converter os parlamentos 

em agências; e a segunda, consistente no risco de, a partir desse 

tipo de processo de legislative fact-finding, converter a jurisdi-

ção constitucional em um processo administrativo ou legislativo 

duplicado, como pretexto com vistas à sobreposição da decisão 

legislativa.

Por isso, quando determinantes para a decisão, os legisladores 

deveriam fazer referência expressa aos fatos considerados como 

base para a intervenção legislativa e os tribunais, por mais que pos-

sam realizar o controle dos fatos determinantes, devem se abster da 

revisão sem informações sólidas sobre os fatos considerados cru-

ciais (ou seja, os tribunais precisariam adotar o mesmo rigor que 

exigem para os parlamentos tomarem uma decisão). Além disso, 

os tribunais constitucionais precisam adotar alguns procedimentos, 

na linha dos sugeridos neste trabalho, a fim de reduzir as dificulda-

des e problemas envolvidos nesta atividade de revisão judicial dos 

fatos determinantes da legislação.
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Resumo

Este trabalho objetiva avaliar o Controle de Conflitos de Inte-

resses realizado pela Controladoria Geral da União (CGU) a partir 

de metodologia de monitoramento de políticas públicas que distin-

gue inputs, outputs e outcomes. Inicia-se pela análise do orçamento 

da União e dos recursos empregados na política pública (inputs), 

analisa dados acerca do procedimento de controle (outputs) e tece 

considerações sobre a qualidade do mérito das decisões de con-

trole (outcomes).

Palavras-chave: Lei de Conflitos de Interesses; Controladoria-Geral 

da União; Controle de políticas públicas; Imparcialidade; Impesso-

alidade; Integridade.

Introdução

Controlar conflitos de interesses de agentes públicos é novi-

dade no Direito brasileiro. Até a Lei de Conflitos de Interesses, de 

2013,665 o ordenamento nacional possuía normas esparsas de im-

pedimentos e mecanismos que visam promover impessoalidade e 

imparcialidade no exercício da função pública,666 mas não possuía 

previsão expressa que abrangesse, de forma genérica, a mitigação 

desse tipo de conflito moral no Direito Público.667 A Lei, que atribui 

o encargo desse controle à Controladoria-Geral da União (CGU) e 

664 Mestranda em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e Procuradora 
do Estado do Rio de Janeiro. E-mail: cavalierit@pge.rj.gov.br.

665 Lei no 12.813 de 2013.

666 São exemplos de normas esparsas que visam evitar conflitos de interesses: as vedações do 
art. 9o da Lei no 8.666, os arts. 36 e 38 da Lei no 12.462, o art. 30 da Lei 14.133, o art. 17, §2o, 
V da Lei no 13.303, a exceção do art. 133, § 2o do Código Tributário Nacional, o artigo 54 da 
Constituição.

667 Conflitos morais ocorrem quando o que se quer fazer se opõe ao que se acredita ser corre-
to fazer (NELSON, Debra L.; QUICK, James Campbell. Organizational behavior: science, the 
real world and you. Cengage Learning, 2013. p. 111-122). Nesse caso, conflito moral se instala 
quando o agente, sabendo que seu agir deve visar ao interesse público, sente-se impelido a 
agir para atingir interesse privado.
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à Comissão de Ética Pública, aplica-se somente à Administração 

federal,668 mas tem inspirado boa parte dos Estados federados do 

país, os quais vêm, paulatinamente, produzindo suas próprias legis-

lações de integridade e implementando seus controles.669

Em toda república democrática, o que é público é de todos: ge-

rir recursos públicos e implementar serviços públicos (em sentido 

amplíssimo) é administrar o que é de todos. Todo agente público 

exerce suas funções por delegação de poder que a todos pertence 

e deve agir no interesse do conjunto de delegatários, ou seja, com 

vistas ao interesse público.670 Contudo, como ocorre em qualquer 

relação de representação,671 agentes públicos delegatários estão 

sujeitos à força motivadora de interesses privados e especiais, que, 

em diversas circunstâncias, entram em conflito com o interesse pú-

blico que os deve mover.

O controle de conflitos de interesses visa, então, à proteção do 

exercício da função pública de interesses privados, visa ao incremen-

to da integridade pública, à proteção dos princípios constitucionais 

da impessoalidade, da imparcialidade e da moralidade.672 Visa, em 

668 Esses e outros aspectos da Lei no 12.813 serão abordados no item 2.2 deste trabalho.

669 Conforme levantamento realizado em 20 de agosto de 2020, no estado de Goiás, o Decreto 
no 9.406/2019 instituiu um programa de compliance público abrangente; no Espírito Santo, 
também em 2019 foi publicada a Lei no 10.993, que instituiu programa de integridade que 
abrange toda a Administração estadual direta e indireta, excetuadas apenas as empresas 
públicas e sociedade de economia mista; o estado do Mato Grosso do Sul implementou pro-
grama de integridade por meio do Decreto no 15.222 de 7 de maio de 2019; na Paraíba, os 
procedimentos de integridade instituídos são limitados ao controle de entes privados con-
tratantes com a Administração, cf. Decreto no 8.420 de 2015. O Paraná instituiu programa de 
integridade e compliance aplicável a toda a Administração estadual pela Lei no 19.857 de 29 
de maio de 2019; Minas Gerais publicou a 1a edição do seu plano de integridade em maio de 
2018; o Maranhão regulamentou apenas a responsabilização de pessoas jurídicas pela práti-
ca de atos contra a Administração, o que foi feito em 2015, pelo Decreto no 31.251 e o Ceará 
tem programa de integridade instituído pela Controladoria do Estado em 2017. O Rio de Ja-
neiro instituiu programa de integridade pública abrangente em 2019 (Decreto estadual RJ no 
46.745 de 22.08.2019); Santa Catarina criou programa de integridade e compliance da Ad-
ministração estadual em 2019, pela lei no 17.715 de 23 de janeiro de 2019 e o Distrito Federal 
fez o mesmo pelo Decreto distrital no 39.736 de 20 de março de 2019.

670 Esse seria o conteúdo do princípio republicano. Sobre o tema, vide: SARMENTO, Daniel. Prin-
cípio republicano nos 30 anos da Constituição de 88: por uma República Inclusiva. Revista 
da EMERJ, v. 20, p. 296-318, 2018. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_
online/edicoes/revista_v20_n3/revista_v20_n3_296.pdf.

671 Segundo a literatura de agency theory (teoria da agência), problemas de agência como os 
conflitos de interesses são encontrados em qualquer relação de representação (AGARWAL, 
Shubhi; GOEL, Rohit; VASHISHTHA, Pushpendra. A literature review on agency theory. Indian 
Journal of Research, v. 3, issue 5, p. 51, May 2014).

672 O princípio da Imparcialidade, diferentemente do que ocorre com Impessoalidade e Mora-
lidade, expressos no art. 37 da CRFB/88, é identificado pela Literatura como estando nela 
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última instância, à promoção do direito fundamental dos cidadãos 

a uma boa administração.673

Entretanto, no mundo real, nem sempre as normas resultam 

efetivamente na proteção dos direitos fundamentais que objetivam 

resguardar. De acordo com Barcellos, no mínimo (2) dois grandes 

processos devem ser levados a cabo para que isso aconteça. Em 

primeiro lugar, a política pública prevista na norma precisará ser 

de fato implementada, o que dependerá de providências como a 

criação de estruturas administrativas, de alocação orçamentária, de 

contratação de pessoal e infraestrutura, a produção de relatórios.674 

Em segundo lugar, uma vez que a norma esteja sendo implemen-

tada, “será preciso verificar se os resultados que dela se esperava 

estão se produzindo realmente, tanto em caráter geral, quanto, de-

sagregando essa informação, tendo em conta as diferentes regiões 

e os diferentes grupos humanos do país”.675

No intuito de concretizar o monitoramento de políticas públi-

cas, Barcellos distingue 4 (quatro etapas). A primeira é identificar 

qual problema a política pública pretende enfrentar e quais as 

suas metas. A segunda é a análise dos inputs, que descrevem os 

recursos financeiros, humanos ou de qualquer outra natureza, 

investidos na política pública. A seguinte consiste nos outputs, 

que tratam daquilo que efetivamente foi executado por conta 

da política – os serviços prestados, as atividades desenvolvidas, 

os bens fornecidos. Finalmente, a quarta etapa analisa os outco-

mes, ou seja, os resultados efetivos ou impactos reais da política 

implícito (AVILA, Ana Paula de Oliveira. O postulado da imparcialidade e a independência 
do magistrado no civil law. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 
8, n. 31, out/dez 2010, p. 5). MORET-BAILLY correlaciona esses princípios com os conflitos de 
interesses em MORET-BAILLY, Joel. Les conflits d’intérêts: definir, gérer sanctionner, LGDJ- 
Lextenso éditions, 2014. p. 9.

673 A existência de um direito fundamental a uma boa administração é amplamente reconhecida 
no plano internacional (MUÑOZ, Jaime Rodríguez-Arana. Direito fundamental à boa adminis-
tração pública. Tradução de Daniel Wunder Hachem. Belo Horizonte: Editora Forum, 2012, p. 
45, p. 70). Ele está previsto, por exemplo, no art. 42 da Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia. Também há autores brasileiros que tratam do tema, como: ISMAIL FILHO, 
Salomão, Boa administração: um direito fundamental a ser efetivado em prol de uma gestão 
pública eficiente. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, n. 3, p. 113, set./dez. 
2018.

674 BARCELLOS, Ana Paula de. Políticas públicas e o dever de monitoramento: “levando direitos 
a sério”. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 8, n. 2, p. 255, 2018.

675 Ibidem.
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sobre os direitos fundamentais.676 Este trabalho está estruturado 

em torno dessas quatro etapas, sendo cada uma corresponden-

te a um capítulo.

Recortes

O tratamento de Conflitos de Interesses da CGU está inserido 

no seu Programa de Integridade Pública. Desde 2013, a CGU vem 

criando programas de integridade para a Administração Pública 

e para sociedades empresárias que se relacionam com ela.677 Eles 

envolvem diversas ações, como a elaboração de atos normativos 

sobre conformidade, a criação de órgãos de fiscalização (denomi-

nados unidades de gestão da integridade), de canais de denúncias, 

a promoção de cursos, eventos, a publicação de cartilhas. Uma des-

sas ações é o controle dos conflitos de interesses.

Tal controle está embasado na Lei no 12.813/13, a já menciona-

da Lei de Conflito de Interesses, que previu o dever dos agentes 

públicos de enviarem pedidos de exercício de atividade privada 

(palestras, consultorias, magistério etc.) e consultas sobre a exis-

tência ou não de conflitos em concreto.678 Tais pedidos e consultas 

são direcionados para a Comissão de Ética Pública (CEP), no caso 

dos cargos mais altos da Administração Federal, e para a Contro-

ladoria-Geral da União (CGU), nos demais casos.679

As atividades da CGU de gestão de conflitos de interesses 

são operacionalizadas pelo Sistema Eletrônico de Prevenção de 

Conflito de Interesses (SeCI), por meio do qual agentes públicos 

enviam pedidos e dúvidas, acompanham os respectivos processos 

676 Informação ativa, para fins da lei de acesso à informação, é aquela que o órgão público 
disponibiliza.

677 Seu formato varia de acordo a entidade de que tratam: (i) empresas estatais, (ii) Adminis-
tração direta, autárquica e fundacional, (iii) empresas contratantes com a Administração (iv) 
estados e municípios. Nos dois últimos casos, há apenas direcionamento e recomendações 
para implementação, em respeito à autonomia dos entes federativos e ao regime jurídico das 
empresas privadas não integrantes da Administração.

678 Os atos normativos da CGU instituem duas práticas: (i) o pedido de autorização de exercí-
cio de atividade privada, cujo nome é autoexplicativo, e (ii) a consulta sobre a existência de 
conflitos de interesses. A consulta é instrumento à disposição do servidor ou empregado pú-
blico federal, que pode solicitar, a qualquer momento, orientação acerca de situação concreta, 
individualizada, que lhe diga respeito e que possa suscitar dúvidas quanto à ocorrência de 
conflito de interesses. Art. 2o, I, Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013.

679 Arts. 2o e 8o, Lei no 12.813/13.



422
Transformações do Direito Administrativo:

Debates e Estudos Empíricos em Direito Administrativo e Regulatório

e recorrem de decisões. Os dados dos referidos processos admi-

nistrativos foram disponibilizados de forma ativa pela CGU em seu 

site, onde se encontra tabela de Excel com as entidades ou órgãos 

de origem dos solicitantes, os números dos processos e as emen-

tas de 975 decisões.680

O site da Comissão de Ética Pública, quando da edição des-

te trabalho, não disponibilizava informações significativas sobre 

o tratamento de conflitos que lhe foi atribuído, razão pela qual as 

atividades do órgão não foram incluídas no escopo da pesquisa.681 

Também não estão no recorte outras ações (que não digam res-

peito a controle de conflitos) promovidas no bojo dos programas 

de integridade da CGU, não incluídas no escopo da Lei no 12.813/13.

Como a Lei 12.813/13 é aplicável exclusivamente à Administra-

ção Federal, o controle não inclui entidades privadas contratantes 

com a Administração (embora haja medidas incentivadoras em re-

lação a elas dentro dos programas de integridade da CGU), nem 

outros entes federativos.

Portanto, o recorte deste trabalho é o controle de conflitos de 

interesses promovido pela CGU sobre os órgãos e entidades, pú-

blicas e privadas, que compõem a Administração Federal Direta e 

Indireta.

Plano de Trabalho

Este trabalho inicia-se pela análise dos “inputs” da política: 

pela análise das Leis Orçamentárias Anuais aplicáveis à Controla-

doria-Geral da União (CGU), das verbas dotadas para programas 

de integridade e dos esclarecimentos fornecidos pela CGU em res-

posta a pedido de acesso à informação sobre o assunto.

680 Quando da elaboração da pesquisa, em setembro de 2020.

681 A falha de organização da CEP foi reconhecida pelo Tribunal de Contas da União, o qual pro-
feriu orientação (Tribunal de Contas da União, Acórdão no 2681/2018, Plenário) para que as 
comissões do órgão: (i) adotem um modelo de plano de trabalho que “contenha, para cada 
ação, meta, indicador, prazo, responsável pelas ações e valores para execução de cada ação 
prevista, de maneira que se possa, ao final do exercício, avaliar quais ações deixaram de ser 
cumpridas por falta de recursos financeiros”; e (ii) recomendem, acompanhem e avaliem o 
desenvolvimento de ações de capacitação nas áreas de aquisições públicas ofertadas pelos 
órgãos ou entidades do Poder Executivo federal dos quais façam parte, para inclusão nos 
conteúdos programáticos de normas de conduta ética, nos termos do art. 7o, inciso II, alínea 
“d” do Decreto no 6.029, de 2007, e no art. 2o, inciso II, alínea “c”, da Resolução CEP 10/2008.
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O segundo capítulo trata dos “outputs” e se divide nas seguintes 

indagações: (i) o volume de casos por ano indica que a aderência 

está aumentando? (ii) o tempo de duração dos processos é razoável 

e há etapas desnecessárias no procedimento? (iii) há efetiva puni-

ção para aqueles que descumprem a posição firmada pela CGU? 

(iv) o controle é transparente?

De acordo com as informações do site da CGU,682 o objetivo dos 

programas de integridade é promover ética e integridade. Como seria 

possível medir ética e integridade, a fim de verificar que o objetivo 

do programa foi atingido? A vagueza do objetivo dificulta a análise.

Conforme informado pela CGU em pedido de acesso à 

informação,683 o órgão não possui medidor dos resultados da polí-

tica implementada pelo SeCI, nem indexadores para aferir a melhora 

na integridade das instituições. Essa falta constituiria um primeiro 

ajuste recomendável ao aprimoramento do controle, já que o mo-

nitoramento dos resultados é fundamental à eficiência de qualquer 

política.684

Diante da dificuldade de avaliar em concreto o resultado “pro-

moção de ética e integridade” e da ausência de mecanismos com 

esse objetivo por parte da CGU, medir os “outcomes” da política es-

colhida foi o maior desafio deste trabalho. Nesse ponto, destaca-se 

a dificuldade de avaliar um outcome negativo. Embora o objetivo da 

política seja enunciado de forma positiva (promover integridade), 

evidente que carrega implicitamente o objetivo negativo de impedir 

condutas antiéticas. Como não há uma base de dados consisten-

te que promova uma comparação entre a quantidade de condutas 

682 Disponível no link: https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade. Acesso em: 5 
ago. 2020.

683 Fonte da informação: resposta à pergunta 2 do pedido de acesso à informação no 
00106.022897/2020-04, cadastrada no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal 
– e-Ouv – em 14 de setembro de 2020.

 Destaque-se que pode ter havido prestação equivocada de informação por parte da CGU, 
já que no material estudado se encontrou o Manual prático de avaliação de programa de in-
tegridade em PAR – Orientações para o setor público, Brasília, setembro de 2018, elaborado 
pelo Ministério da Transparência e pela CGU e o Decreto no 8.420/15, art. 42, que estabeleceu 
16 parâmetros para a avaliação do Programa de Integridade, previu que a avaliação deverá 
considerar o porte e as especificidades da pessoa jurídica. 

684 Conforme apontado por BARCELLOS, em Políticas Públicas e o dever de monitoramento: 
“levando direitos a sério”. Rev. Bras. Polít. Públicas, Brasília, v. 8, n. 2, p. 257-260, 2018.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/assuntos/etica-e-integridade
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antiéticas no período anterior e posterior à política, não é possível 

averiguar se o objetivo negativo foi frustrado.

Optou-se, aqui, por utilizar como indicador do sucesso da po-

lítica a qualidade do controle.685 Concluiu-se sobre a qualidade do 

controle a partir das respostas dos aspectos formais do processo 

(conclusões dos outputs) e pela análise do conteúdo de mérito das 

ementas disponibilizadas pelo SeCI.

Em relação ao mérito das decisões, observou-se se casos se-

melhantes são tratados semelhantemente e buscou-se responder 

às indagações: (i) o controle peca pelo excesso? (ii) o controle peca 

por falta de rigor? (iii) o controle possui foco em eficiência ou é 

meramente burocrático? (iv) o controle está de acordo com parâ-

metros internacionais de boas práticas?

I. Inputs

A análise dos inputs da política pública escolhida teve como 

enfoque os recursos públicos empregados para instituir o sistema 

de controle de conflitos de interesses da CGU. Para esse fim, es-

tudaram-se as leis orçamentárias da União e enviou-se pedido de 

acesso à informação à CGU. Os resultados desses dois esforços se-

rão objeto dos tópicos que seguem.

1.1.  Análise das Leis Orçamentárias Anuais da União  
de 2012 a 2021

Foram analisados os Orçamentos da Controladoria Geral da 

União, de 2012 – data anterior à publicação da Lei de Conflitos – 

até o projeto de lei orçamentária para 2021, ano seguinte àquele 

em que a pesquisa foi feita. O alcance dos valores analisados é um 

685 Outras possibilidades aventadas, que poderiam ser consideradas em futuros trabalhos, são: 
(i) analisar a quantidade (ou qualidade) de casos julgados pelo TCU nas instituições das quais 
partiram as consultas sobre conflitos e dos processos sancionadores da própria CGU para 
averiguar se houve impacto desde o início das ações de controle de conflitos; (ii) analisar 
dados que medem a percepção da população sobre a integridade do governo. (Essa opção 
foi descartada, pois a correlação entre a percepção da população e o sucesso do progra-
ma de controle de conflitos, em si, é muito indireta e poderia levar a correlações espúrias. A 
percepção da população sobre a integridade do governo parece ser bom indicador para jus-
tificar que o controle seja feito, não para analisar sua qualidade.); (iii) colher e analisar dados 
qualitativos sobre a percepção dos próprios funcionários das instituições mais afetadas pelo 
programa.  Optou-se, afinal, por via diversa, que será exposta no tópico seguinte.
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pouco maior, pois os orçamentos contêm informação sobre os anos 

anteriores, desde 2010. Portanto, o período total analisado foi de 

2010 a 2021.

O resultado do orçamento total da CGU, ano a ano, está re-

tratado abaixo. A segunda linha reflete os valores nominais que 

constam dos orçamentos, portanto, valores históricos. A primeira 

traz os mesmos valores corrigidos a valor presente pelo IPCA, to-

dos para janeiro de 2020.

Não houvesse o ajuste pela inflação, ter-se-ia a impressão de 

que o orçamento geral da CGU aumentou progressivamente no 

tempo. Ao trazer os orçamentos a valor presente, contudo, per-

cebe-se que isso não é verdade: o orçamento da CGU manteve-se 

relativamente estável ao longo do tempo até 2021, quando foi con-

sideravelmente reduzido.

20182010

R$1.400.000.000,00

R$1.200.000.000,00

R$1.000.000.000,00

R$800.000.000,00

R$600.000.000,00

R$400.000.000,00

R$200.000.000,00

R$–

Valor presente Valor histórico

2011

Orçamento Total CGU

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2021

Como o orçamento se manteve, em escala, relativamente está-

vel, parece que a criação do SeCI não exigiu aumento significativo 

dos créditos orçamentários que normalmente já eram destinados à 

CGU. Poder-se-ia afirmar que isso já era esperado, já que o controle 

dos conflitos de interesses só envolve custos de pessoal. Entretan-

to, é de se considerar que os dados da LOA permitem concluir não 

ter havido impacto financeiro relevante com despesas correntes 

com a criação de uma nova estrutura administrativa. A conclusão 
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sugere (apenas sugere, com ressalvas para a necessidade de análi-

ses concretas) a possibilidade de que órgãos e entidades em geral 

implantem seus sistemas de controle de conflitos sem alteração re-

levante na estrutura de custos da instituição.

Além do valor total do orçamento da CGU, foram comparados 

os créditos orçamentários dedicados aos programas de políticas 

públicas do órgão. O SeCI está enquadrado em um programa cha-

mado “Transparência, Integridade e Combate à Corrupção”, que 

foi criado em 2020, em substituição ao programa “Controle Inter-

no, Prevenção e Combate à Corrupção”, que estava no orçamento 

desde antes de 2012. Seguindo a mesma lógica de atualização ado-

tada na tabela de valores totais do orçamento da CGU, os valores 

são os seguintes:

2018

R$120.000.000,00

R$100.000.000,00

R$80.000.000,00

R$60.000.000,00

R$40.000.000,00

R$20.000.000,00

R$–

Valor presente Valor histórico

Orçamento dos Programas em que o SeCI se enquadra

2015 2016 2017 2019 2020 2021

Proporcionalmente ao que foi feito no orçamento total da CGU, 

os créditos orçamentários para os programas acima foram reduzi-

dos pela metade no projeto de lei orçamentária anual de 2021. Dois 

detalhes são dignos de nota.

Em primeiro lugar, aparentemente, não houve deslocamen-

to de crédito orçamentário entre categorias de programação por 

conta da criação do SeCI e dos programas de integridade. Parece 

estar descartada, portanto, a ideia de que a CGU poderia ter redis-

tribuído verbas internamente, embora sem alterar o total do seu 
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orçamento, para permitir a criação da nova estrutura. Em segundo 

lugar, nota-se aparente vício de falta de transparência no Orçamen-

to. Todos os programas da CGU se enquadram nas rubricas acima. 

Não há especificidade divulgada ao público sobre os custos do Sis-

tema de Prevenção de Conflitos de Interesses.

No intuito de certificar-se desse fato, foram formuladas per-

guntas à CGU pelo portal do cidadão. Perguntou-se: “Qual é o valor 

anual dos recursos empenhados pelo SeCI e pelo programa de in-

tegridade desde a sua criação? Esses recursos são retirados de 

qual rubrica de crédito orçamentário? Foi criada alguma rubrica 

específica após a Lei de Conflitos de Interesses? Poderiam forne-

cer detalhamento dos recursos empregados em cada ação desses 

programas, desde a sua criação?”686 A resposta da CGU foi a seguin-

te: “Sobre a questão suscitada, informamos que a CGU não possui 

rubrica orçamentária específica para atender ao Sistema Eletrôni-

co de Controle de Consultas sobre Conflitos de Interesses – SECI e 

tampouco para o programa de integridade.”687

A falta de detalhamento inviabiliza o controle sobre a eficiên-

cia e a eficácia dos programas.

1.2. Conclusão parcial

Em relação às dotações à CGU ao longo dos anos estudados, 

concluiu-se que o valor atribuído ao órgão flutuou de forma relativa-

mente estável ao longo da última década até sofrer corte relevante 

no último ano. Além disso, não se identificou impacto orçamentário 

relevante pela instauração da política pública estudada.

Conforme informado pela CGU, o SeCI e o programa de integri-

dade não possuem rubrica orçamentária específica, o que inviabiliza 

análises mais específicas sobre os inputs da política.

Em relação ao detalhamento das atividades dos programas do 

Orçamento, porque as informações são prestadas de maneira ge-

nérica e, em certa medida, desorganizada (com repetição de itens 

686 Pergunta no 1 do pedido de acesso à informação no 00106.022885/2020-71.

687 Fonte da informação: resposta à pergunta no 1 do pedido de acesso à informação no 
00106.022885/2020-71.
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sobre finalidades aparentemente idênticas e agrupamento de situa-

ções diversas em um mesmo item), não foi possível concluir sobre 

os custos que a implantação do SeCI gerou para a CGU e não é pos-

sível dizer se os benefícios superam os custos.

Diante do fato de a transparência orçamentária ser princípio 

do Direito Financeiro que impõe não apenas a divulgação da infor-

mação, mas a sua divulgação de modo inteligível ao público leigo, 

critica-se a aparente falha no detalhamento e didática desse aspec-

to do Orçamento da União.

II. Outputs

Este capítulo analisa outputs do controle de conflitos pela CGU, 

com foco em questões atinentes ao procedimento. Foram avalia-

dos o volume de casos apreciados por ano, o tempo de duração 

dos procedimentos, a existência ou não de etapas dispensáveis, o 

monitoramento do comportamento dos agentes públicos e a trans-

parência dos procedimentos e decisões.

2.1.  Volume de casos por ano – a aderência está  
aumentando?

Dentre as informações que se pode extrair da planilha disponibi-

lizada pela CGU está a quantidade de casos que o SeCI recebeu por 

ano, desde a sua criação até a data do envio do pedido de acesso à 

informação.688 A partir da contagem desse número, pode-se aferir 

se a quantidade de casos aumentou ou não ao longo do tempo, o 

que está correlacionado ao fato de a ferramenta estar ou não sen-

do utilizada, na prática.

O último caso a ser submetido ao SeCI até o envio da planilha 

pela CGU se deu em 26.09.2020. O primeiro caso a ser submeti-

do ao controle de conflitos pela CGU, antes mesmo da criação da 

plataforma digital, data de 10.07.2014. A quantidade de processos 

submetidos por ano é a seguinte:

688 14 de setembro de 2020.
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Com base nesses números, conclui-se que, ao longo dos anos, 

desde a sua criação, a adesão à utilização do SeCI vem crescendo 

lenta, mas progressivamente.

2.2.  O tempo de Duração dos Processos Administrativos  
do SeCI, na prática, é razoável?

Em resposta a pedido de acesso à informação, a CGU afir-

mou que os processos do SeCI demoram em média 65 dias para 

serem respondidos.689 Para confirmar a informação prestada 

pela CGU, foram analisados os dados da planilha referentes a 

todos os processos do segundo semestre de 2019, um total de 

149 processos.

689 Resposta da pergunta no 1 do pedido de acesso à informação no 00106.022897/2020-04, ca-
dastrada no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – e-Ouv – em 14 de setembro 
de 2020.
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O ano de 2019 foi escolhido por conta da possível excepciona-

lidade do ano de 2020, ano de pandemia mundial. O ano de 2019 

seria o período mais recente de normalidade. As primeiras cinco 

colunas da tabela (A, B, C, D, E) consistem nas exatas informações 

prestadas pela CGU. A sexta coluna (F) é o resultado da operação 

de subtração entre a coluna C e a coluna D, encontrando-se o nú-

mero de dias (totais, inclusive finais de semana) que correram desde 

a submissão do pedido ou da consulta até a decisão pela unidade 

de recursos humanos do órgão ou entidade de origem.

Como se pode ver, a quantidade de tempo varia conforme o 

órgão/entidade. É possível encontrar variações no tempo dos pro-

cessos também dentro do mesmo órgão/entidade, o que pode 

indicar uma variação de tempo conforme, por exemplo, a comple-

xidade do caso. Exemplo são as duas primeiras entradas, ambas 

referentes ao Banco do Brasil S.A., a primeira totalizando 32 dias 

e a segunda 234.

Considerando que, conforme os dados da tabela, a extensa 

maioria das decisões da CGU não são objeto de recurso (dado, por 

si, interessante), calculou-se na coluna seguinte (H) o tempo total 

do processo como sendo a soma entre o tempo até a decisão de 

primeira instância e o tempo até a decisão de segunda instância.

A coluna I contém cálculos automáticos Média Simples. Calcu-

lou-se a média que um processo leva para ser decidido pela unidade 

do órgão/entidade desde a submissão do pedido ou consulta – me-

nos de 2 meses; calculou-se a média que leva entre essa primeira 

decisão e a da CGU – mais de 4 meses e calculou-se a média total 

de tempo do processo (se não houver recurso) – aproximadamen-

te 6 meses.

A média simples não é método preciso para calcular a mé-

dia dos processos. O tempo real de duração média dos processos 

deve ser inferior aos números encontrados (2, 4 e 6 meses), pois 

a existência de poucos processos que tenham durado tempo des-

proporcionalmente maior que a maioria distorce o resultado, como 

revela o gráfico abaixo, que indica que a grande maioria dos pro-

cessos se encontra no espaço do retângulo (em termos de tempo 
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de duração) e que alguns poucos são isoladamente mais demo-

rados. Isso parece confirmar a informação fornecida para CGU no 

sentido de que os processos demoram em média 65 dias para se-

rem respondidos.
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Considerando a eventual necessidade de remeter o processo 

ao servidor/empregado público para prestação de esclarecimentos 

e a complexidade da análise que envolve as questões de confli-

tos de interesses, o tempo de duração de 65 dias parece razoável. 

Por outro lado, ao considerar a dinamicidade necessária às ativi-

dades empresariais e negociais, esse tempo poderia inviabilizar o 

exercício das atividades que são pedidas, perda da oportunidade 

profissional, perda do objeto. Esse problema, no entanto, parece 

estar mitigado por dois instrumentos previstos em atos norma-

tivos: a autorização precária, eventualmente cassada no caso de 

a conclusão final ser pela existência de conflitos, e a autorização 

condicionada.690

Verificou-se ainda que, de todos os casos apresentados ao SeCI, 

apenas em cinco casos houve reconsideração da decisão anterior 

pelo Secretário. Esse número baixo talvez sugira a possibilidade de 

excluir essa etapa do processo para torná-lo mais célere. Por outro 

690 Nos pedidos de autorização de exercício de atividade privada em que tenha transcorrido o 
prazo de 15 dias sem análise, o interessado fica autorizado a exercer a atividade privada em 
caráter precário, até que seja proferida manifestação. O resultado da análise que concluir 
pela existência de conflito implicará cassação dessa autorização provisória (art. 6o §5o, §6o, 
Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013). A autorização condicionada está prevista no 
art. 7o, parágrafo único, Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013 e tem lugar quando o 
órgão determina que sejam adotadas medidas mitigadoras do conflito, levando em conta a 
boa-fé do agente.
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lado, pode-se considerar que nesses cinco processos o interessado 

foi grandemente beneficiado por não precisar aguardar o trâmite 

do recurso, o que, considerando que o prazo de reconsideração é 

de apenas 5 dias, poderia justificar a manutenção do mecanismo.

2.3.  A CGU monitora se o posicionamento proferido nos 
processos administrativos é respeitado ou não?

Por meio de resposta ao pedido de acesso à informação no 

00106.022897/2020-04, a CGU esclareceu que não monitora se 

o posicionamento firmado nos processos é respeitado e não pune 

agentes que eventualmente descumpram suas prescrições. Veja-se 

o teor da resposta:

Ressaltamos, no entanto, que cabe ao agente público 

decidir por utilizá-los [as consultas sobre possíveis 

situações de conflito e os pedidos autorização para 

exercer atividade privada], bem como seguir as 

orientações emitidas pela Administração. A respon-

sabilidade pela veracidade das informações prestadas 

também é do agente público interessado, exclusiva-

mente. Também é exclusivo do agente público o ônus 

por sua não utilização, bem como pela desconsidera-

ção das orientações emanadas pela Administração.

A CGU recomenda, no entanto, que os órgãos e en-

tidades do Poder Executivo Federal mantenham 

mecanismos próprios de acompanhamento do efetivo 

cumprimento pelo agente público das recomenda-

ções e condicionantes estabelecidos no âmbito de 

cada solicitação, bem como dos demais normativos 

a que o servidor ou empregado público esteja sub-

metido, visando a prevenir situações de conflito de 

interesses e outras situações impróprias que podem 

redundar na instauração de apurações éticas ou dis-

ciplinares.691

691 Resposta da pergunta no 3 do pedido de acesso à informação no 00106.022897/2020-04, 
cadastrada no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – e-Ouv – em 14 de setem-
bro de 2020.
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Parece razoável que a CGU considere competentes para apli-

car eventuais sanções apenas os órgãos/unidades de origem em 

respeito ao sistema de controle por vinculação administrativo e à 

autonomia das entidades da Administração Indireta. No caso dos 

órgãos da Administração Federal Direta, entretanto, parece que a 

CGU deveria exercer controle mais coercitivo, já que a Lei no 12.813 

confere competências corretivas, e não meramente preventivas, à 

CGU no que tange ao controle de conflitos.692 De qualquer forma, 

em todas as entidades da Administração Direta e Indireta devem 

ser criadas Unidades de Gestão da Integridade,693 órgãos que serão 

dotados de capacidade institucional para exercer controle coerci-

tivo e monitorar seus desdobramentos.

2.4. O controle é transparente?

Na data da elaboração da pesquisa, o site do SeCI disponibili-

zava planilha contendo informações fundamentais ao conhecimento 

dos posicionamentos de mérito da CGU: constam dela todas as de-

cisões proferidas no SeCI pela CGU, bem ementadas e detalhadas, 

junto com dados como o número do processo e a entidade ou ór-

gão do qual adveio.694 Há, portanto, transparência em relação ao 

conteúdo das decisões e à procedência ou não dos processos.

Em 10.07.2014, quando o primeiro processo foi iniciado peran-

te o Sistema de Prevenção a Conflitos, a submissão do pedido de 

autorização ou de consulta ocorria por formulário enviado pelo cor-

reio. O Sistema evoluiu para uma plataforma eletrônica que, além 

de facilitar o acesso pelos usuários, permite o registro automáti-

co dos dados dos processos – o que contribui para a facilitação da 

prestação de informações.

Segundo informado no pedido de acesso à informação no 

00106.022897/2020-04, a CGU pretende disponibilizar mais dados 

692 Cf. art. 9o da Lei. 

693 A necessidade de estabelecimento de UGIs emerge do art. 19 do Decreto no 9.203, de 22 de 
novembro de 2017, que dispõe so bre a política de governança da administração pública fe-
deral direta, autárquica e fundacional. De acordo com o Guia Prático das Unidades de Gestão 
da Integridade, Controladoria Geral da União, Brasília, junho/2019, a constituição de uma UGI 
é a primeira etapa do proces so gradual de instituição dos programas de integridade. 

694 https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/seci e https://
seci.cgu.gov.br/SeCI/Login/Externo.aspx?sair=sim.

https://www.gov.br/cgu/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/seci
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por meio de um Painel de Prevenção de Conflitos de Interesses, que 

estaria em fase de testes para lançamento em 2021.695

Esses fatos permitem concluir que o controle tem sido feito de 

modo satisfatoriamente transparente. É possível que o fato de as 

decisões estarem disponíveis on-line gere o efeito de aprendiza-

gem dos funcionários, os quais podem consultar o posicionamento 

da CGU em situações semelhantes às que estão enfrentando e dei-

xar de formular consultas repetidas.696

2.5. Conclusões parciais

Em relação à adesão à utilização do SeCI, os dados indicaram 

um lento, mas progressivo e contínuo crescimento: o número de 

pedidos e consultas vem aumentando ano após ano.

Quanto ao procedimento, os dados permitiram verificar que a 

extensa maioria das decisões da CGU não são objeto de recurso. 

Como o sistema é atualmente eletrônico e o recurso é apresentado 

na própria plataforma virtual, provavelmente a razão para o núme-

ro baixo de recursos é dificuldade de acesso a essa ferramenta. É 

possível que o baixo número de recursos indique que os agentes 

públicos consideraram as decisões razoáveis.

Os dados das planilhas fornecidas pelo SeCI pareceram confir-

mar a informação de que o tempo médio de resposta dos pedidos 

e consultas pela CGU varia em torno de 65 dias. Considerando que, 

por vezes, é necessário remeter o processo ao agente público para 

prestação de esclarecimentos e considerando que algumas vezes 

as questões de conflitos de interesses envolvem a análise de fatos 

detalhados, o tempo de duração do processo parece razoável. Por 

outro lado, especialmente no caso de pedido de autorização de ati-

vidade privada, o tempo dos processos pode gerar o perecimento 

695 “Pergunta 4. A planilha do Excel divulgada no site foi muito útil para a minha pesquisa. Os 
senhores teriam outras planilhas, com outros tipos de dados públicos sobre o SeCI para dispo-
nibilizar? Resposta: Infelizmente, não. Conforme informado acima, a CGU está desenvolvendo 
o painel de Prevenção de Conflito de Interesses, que atualmente encontra-se em fase de tes-
tes internos e que deverá ser disponibilizado para consulta pelo público externo no início de 
2021.” 

696 Resposta à pergunta 4 do pedido de acesso à informação no 00106.022897/2020-04, cadas-
trada no Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal – e-Ouv – em 14 de setembro de 
2020.
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da oportunidade profissional, o que demonstra a importância da 

existência da autorização cautelar.

Ainda em relação ao tempo do processo, verificou-se que, de 

todos os casos apresentados ao SeCI, apenas em cinco casos hou-

ve reconsideração da decisão anterior pelo Secretário. Esse número 

baixíssimo talvez sugira a possibilidade de excluir essa etapa do pro-

cesso para torná-lo mais célere. Por outro lado, pode-se dizer que 

nesses cinco processos o sujeito interessado foi grandemente be-

neficiado por não precisar recorrer e aguardar o trâmite do recurso, 

o que, considerando que o prazo de reconsideração é de apenas 5 

dias, poderia justificar a manutenção do mecanismo.

Por fim, o fato de o site da CGU disponibilizar todas as emen-

tas das decisões da CGU nos processos de consulta e pedidos de 

autorização, aliado ao fato de haver planejamento concreto de 

disponibilização de outras informações pela evolução do sistema 

operacional do SeCI e, ainda, ao fato de os pedidos de acesso à 

informação encaminhados quando da elaboração desta pesquisa 

terem sido tempestiva e detalhadamente respondidos, indicam que 

o controle tem sido levado a cabo de forma transparente.

III. Outcomes

Este capítulo analisa outcomes do controle, com foco em 

questões atinentes ao mérito. Foram avaliados a porcentagem de 

deferimento e indeferimento dos pedidos e consultas e a funda-

mentação das decisões.

3.1. O controle peca pelo excesso?

As consultas e os pedidos de autorização formulados pelos 

agentes federais são dirigidos à unidade de recursos humanos do 

órgão ou entidade em que o sujeito esteja em exercício.697 Essa 

unidade efetua análise preliminar sobre a existência ou não de po-

tencial conflito e, em 15 (quinze) dias, autoriza o agente a exercer 

697 Art. 4o, Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013.
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atividade privada quando conclui pela sua inexistência.698 Os atos 

normativos determinam que só sejam encaminhados à CGU casos 

em que a unidade de origem considera que existe conflito de in-

teresses, o que se deve fazer por manifestação que identifique as 

razões do possível conflito.699

Erros de encaminhamento à CGU representam parcela rele-

vante dos casos julgados.700 Dentre esses erros, há casos em que 

a unidade de origem autoriza o exercício da atividade ou a perma-

nência da situação concreta e, mesmo assim, remete indevidamente 

o processo. Também são indevidamente remetidos casos em que 

a atividade ou situação é proibida por regra diversa da contida na 

Lei de Conflitos de Interesses, como, por exemplo, impedimentos 

previstos na lei da carreira do servidor.701

Nos casos em que a unidade de origem reconhece a exis-

tência de conflito, o encaminhamento à CGU, embora deva ser 

fundamentado, é automático.702 Isso permite concluir que todos 

os casos que não são enviados à CGU são casos em que não foi 

reconhecida existência de conflito. Pode haver casos em que a 

unidade não reconheceu conflito, e mesmo assim encaminhou, 

698 Art 5o, Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013.

699 Art. 6o, § 4o, Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013 e art. 9o, parágrafo único, da Lei no 
12.813.

700 A ANVISA, por exemplo, possui 44 registros de casos no SeCI. 17 desses 44 registros foram 
reconhecidos pela CGU como erros de encaminhamento cometidos pela Comissão de Ética 
da ANVISA.

701 Bons exemplos são encontrados nos julgados de processos advindos da ANVISA, a qual in-
terpreta a Lei no 10.871/04, que rege seu pessoal, de forma rigorosa e não admite que seus 
funcionários exerçam atividades como magistério e elaboração de material para curso. Em 
relação a outras instituições, vide, por exemplo a ementa abaixo, na qual a CGU apontou pro-
blemas formais no processo de origem (que fora genérico demais) e forneceu orientações 
para aprendizagem do órgão e do servidor, no que tange a processos futuros: CONSULTA. 
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DA PETROBRAS. EXERCÍCIO DE CONSULTORIA E FREELAN-
CER. ANÁLISE PRELIMINAR DA PETROBRAS. EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. 
ANÁLISE DA CGU. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 3o DA POR-
TARIA INTERMINISTERIAL MP/CGU No 333/2013. (Processo no 96000517201491).

 Em relação a casos em que o impedimento ao exercício da atividade era de outra ordem, con-
fira-se a ementa: CONSULTA. PETROBRAS. ENGENHEIRA DE PRODUÇÃO PLENA. ATUAR 
EM OUTRO ÓRGÃO PÚBLICO DURANTE O GOZO DE PERÍODO DE LICENÇA SEM VEN-
CIMENTO. ANÁLISE PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CUMULATIVIDADE DE CARGO OU 
FUNÇÃO PÚBLICA. SÚMULA No 246 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO – TCU. ANÁLI-
SE DA CGU. ANÁLISE PREJUDICADA –- IMPEDIMENTO DE OUTRA ORDEM. (Processo no 
96003357201784). No mesmo sentido os processos de no 96003914201767, no 96003862201729, 
no 96003844201747.

702 Art. 6o, §4o, Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013 e art. 9o, parágrafo único, da Lei no 
12.813.
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mas, em tese, não pode haver caso em que reconheceu e não 

encaminhou. Assim, é possível, calcular com razoável seguran-

ça a partir dos dados disponibilizados na tabela a porcentagem 

de casos em que NÃO é reconhecida existência de conflito pela 

unidade local.

Para essa análise, escolheu-se como recorte os processos inicia-

dos no ano de 2019. Nesse ano, 2.062 casos foram submetidos ao 

SeCI. Deles, apenas 198 casos foram submetidos à análise da CGU. 

É dizer, em mais de 91% dos casos submetidos ao SeCI (“mais de”, 

por conta dos encaminhamentos indevidos) os pedidos de autoriza-

ção são deferidos e as consultas resultam na conclusão de que não 

há conflito de interesses, sequer potencial (os casos de autorização 

condicionada e mitigação do risco são casos de encaminhamento 

automático à CGU).

Se, de fato, os casos de erros de falta de encaminhamento não 

existirem ou não forem expressivos e se mais de 91% das consul-

tas e pedidos são deferidas, é possível concluir que o controle de 

conflitos não “engessa” as instituições em que ele é realizado. Se o 

controle peca, é provável que seja mais por erros do tipo II703 (não 

ver uma situação de desconformidade, quando ela existe) do que 

por erros do tipo I (ver desconformidade quando ela não existe) – 

esses últimos sendo os que trazem como consequência negativa o 

“engessamento” e o “medo” do agente público.

3.2. O controle peca pela falta?

Afirmou-se anteriormente que parece que se o controle pecar 

em algum aspecto, seria pela falta e não pelo excesso. Esse aspecto 

parece positivo, considerando que esse tipo de controle é novidade 

no Brasil. No entanto, não seria desejável que os precedentes efe-

tivamente revelassem leniência e permissividade com conflitos de 

interesses. Não parece ser esse o caso – conclusão extraída após a 

análise de todos os casos envolvendo empresas estatais e agências 

reguladoras do SeCI. Alguns precedentes em que improcedências 

703 VELJANOVSKI, Cento. Economic approaches to regulation. In: BALDWIN, Robert; CAVE, Mar-
tin; LODGE, Martin. The Oxford Handbook of Regulation. Oxford University Press, 2010. p. 28.
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de unidades de origem foram mantidas pela CGU e em que mitiga-

ções e condicionantes foram impostas com relativa rigidez ilustram 

o ponto.

Em um primeiro exemplo, engenheiro da Petrobrás questionou 

se o fato de sua filha ter passado a namorar diretor estatutário de 

uma empresa por ele próprio fiscalizada poderia configurar conflito. 

A CGU confirmou a orientação da unidade de origem e recomendou 

o afastamento do engenheiro das atividades relacionadas à gestão 

dos contratos em questão.704

Em outra decisão de improcedência que se considera correta, 

a CGU não autorizou o exercício de atividade privada em situação 

de clássico de conflito de interesses, no qual uma mesma parte fi-

gurava ao mesmo tempo em dois polos de uma relação, com poder 

decisório em ambos. O caso tratava de engenheiro que pretendia 

participar do conselho de administração de entidade por ele fisca-

lizada na qualidade de agente público.705

Um terceiro exemplo de decisão acertada de improcedência é o 

de Geólogo da Petrobras que desejava exercer a atividade de loca-

ção de poços para água. A unidade de origem e a CGU entenderam 

704 CONSULTA. PETROBRAS. ENGENHEIRO DE EQUIPAMENTOS PLENO. RELACIONAMEN-
TO DE PARENTE COM DIRETOR ESTATUTÁRIO DE EMPRESA FISCALIZADA. ANÁLISE 
PRELIMINAR. CONFLITO DE INTERESSES. LEI No 12.813/2013, CÓDIGO DE ÉTICA DO SIS-
TEMA PETROBRAS E GUIA DE CONDUTA. ANÁLISE DA CGU. POTENCIAL CONFLITO DE 
INTERESSES. LEI No 12.813/2013, Art. 3o, I. [...] Em sua análise, a CGU, levando em as normas 
supracitadas, entendeu que a situação vivenciada pelo consulente coloca em risco o sigilo 
profissional, o sigilo de informações estratégicas e os interesses gerais da companhia, tor-
nando recomendável seu afastamento das atividades relacionadas à gestão dos contratos 
em questão, de forma a prevenir a configuração de uma situação de conflito de interesses. 
Processo no 96002318201689.

705 PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO. PETROBRÁS. ENGENHEIRO DE EQUIPAMENTOS. PARTICIPAR 
DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SEM REMUNERAÇÃO, DE ENTIDADE TÉCNICO – PRO-
FISSIONAL QUE DESENVOLVE ATIVIDADES DE TREINAMENTO E EVENTOS TÉCNICOS PARA 
O SISTEMA PETROBRAS. ANÁLISE PRELIMINAR. POSSÍVEL CONFLITO DE INTERESSES. 
INCISO II DO ART. 5o DA LEI No 12.813/2013. ANÁLISE DA CGU. CONFLITO DE INTERESSES. 
INCISOS II e V DO ART. 5o DA LEI No 12.813/2013. O solicitante questionou se há conflito de 
interesse em sua participação em Conselho de Administração, sem remuneração, de entida-
de técnico – profissional que desenvolve atividades de treinamento e eventos técnicos para 
o Sistema Petrobras. Em sua análise preliminar, a Comissão de Ética da Petrobrás identificou  
possível conflito de interesses na forma do inciso II do art. 5o da Lei no 12.813/2013, por se tra-
tar de empresa fornecedora da Petrobras. Em sede de análise definitiva, a CGU considerou 
que, a fim de prevenir eventuais conflito de interesses, não é recomendável que o empregado 
público atue na atividade privada pretendida de membro do Conselho de Administração da 
entidade sob análise enquanto assessor da Presidência da Transpetro, ante o risco de ocor-
rência de conflito de interesses na forma dos incisos II e V do art. 5o da Lei no 12.813/2013, ao 
considerar que estaria atuando nos dois polos da relação contratante e contratado, em po-
sições com  poder decisório em ambas instituições.
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que seria inviável o consulente atuar no negócio de locação de 

poços para água sem utilizar-se do conhecimento e informações 

adquiridos em razão do exercício da função pública, havendo ris-

co de comprometimento do interesse público.706

Ainda um quarto exemplo de conflito em que não coube miti-

gação envolveu fatos clássicos de impedimento: a contratação de 

empresa de parente seu pelo agente público. A interessada, ser-

vidora da ANVISA, perguntou se poderia receber ressarcimento 

dos valores pagos com a contratação de serviços de ensino de lín-

gua estrangeira prestados por empresa de sua irmã no âmbito do 

Programa de Idiomas Estrangeiros da ANVISA e teve seu pedido 

declinado.707

Como os exemplos acima ilustram, o resultado da análise das 

ementas disponibilizadas pelo SeCI de casos envolvendo empresas 

estatais e agências reguladoras não permite concluir que, no méri-

to, a CGU esteja pecando por falta de rigor com situações graves 

de conflito. Ao que parece, situações de conflitos de interesses fla-

grantes têm sido devidamente identificadas.

3.3.  O controle da CGU é voltado para a eficiência ou é 
meramente formalista?

A partir do estudo dos precedentes da “jurisprudência” do SeCI, 

é possível afirmar que o controle promovido CGU não é meramente 

formalista, mas se preocupa com o valor eficiência, em dois sentidos. 

Em primeiro lugar, da fundamentação das decisões se extrai que 

a análise das situações fáticas sempre considera o risco de enseja-

rem interesses privados que ameacem o atendimento ao interesse 

público. A aplicação de regras não é meramente formal, sem aten-

ção às razões e finalidades da norma.

706 CONSULTA. GEÓLOGO DA PETROBRAS. LOCAÇÃO DE POÇOS PARA ÁGUA. ANÁLISE 
PRELIMINAR DA PETROBRAS. EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. UTILIZAÇÃO 
INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS. ANÁLISE DA CGU. RISCO DE CONFIGURAÇÃO DE CON-
FLITO DE INTERESSES. INCISO I, ART. 5o, LEI no 12.813/2013. Processo no 96002362201699.

707 CONSULTA. ANVISA. ESPECIALISTA EM REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. RESSARCI-
MENTO DE VALORES PAGOS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO DE LÍNGUA 
ESTRANGEIRA PRESTADOS POR EMPRESA DE FAMILIAR NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
IDIOMAS ESTRANGEIROS DA ANVISA. ANÁLISE PRELIMINAR. RISCO RELEVANTE DE CON-
FLITO DE INTERESSES. LEI No 12.813/2013, ART. 5o, V. ANÁLISE DA CGU. RISCO RELEVANTE 
DE CONFLITO DE INTERESSES. LEI No 12.813/2013, ART. 5o, V, Processo no 9600717020191.
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Como exemplo dessa preocupação, veja-se a ementa abaixo, na 

qual a CGU discordou da unidade de origem e, na fundamentação, 

revelou ter um olhar voltado para o nível de risco que a situação 

concreta representava ao interesse público, em detrimento de uma 

aplicação fria da lei:

CONSULTA. TÉCNICO EM CONTABILIDADE DA 

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A (PETROBRÁS). CONS-

TITUIÇÃO DE EMPRESA NO RAMO VAREJISTA DE 

GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP). ANÁLISE 

PRELIMINAR DA PETROBRÁS. CONFLITO DE INTE-

RESSES. PRODUTO COMERCIALIZADO PERTENCE 

AO PORTFÓLIO DE PRODUTOS COMERCIALIZA-

DOS PELA PETROBRÁS. ANÁLISE DA STPC. NÃO 

HÁ CONFLITO DE INTERESSES. NÃO IDENTIFICOU 

COMPROMETIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO OU 

DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO PÚBLICA. Em sua 

análise preliminar, a Petrobrás considerou haver con-

flito de interesses na presente situação vez que o gás 

liquefeito de petróleo faz parte do portfólio de pro-

dutos comercializados pela estatal. Afirmou ainda, 

que o consulente não possui acesso a informações 

privilegiadas, mas que a proximidade com pessoas 

da organização poderia levar ao acesso dessas in-

formações.  A STPC, por sua vez, concluiu se tratar 

de situação em que não há conflito de interesses 

aparente, uma vez que o acesso a informações pri-

vilegiadas, como regra, deve ser obtido em razão 

da atividade exercida pelo consulente. Ademais, 

considerando as atribuições atuais do consulente, 

não foi possível identificar incompatibilidade entre 

o exercício da atividade pública e da atividade priva-

da que pudesse comprometer o interesse público 

ou prejudicar, de forma inapropriada, o exercício da 

função pública. 708

708 Processo no 96002209201661.
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Em segundo lugar, ao longo das decisões, a CGU mostrou preo-

cupação constante em avaliar a possibilidade de mitigação de riscos 

em lugar de exterminá-los, classificando uma série de conflitos como 

meramente potenciais e concedendo autorizações condicionadas, 

em lugar de proibir a realização de atividades indistintamente. Há 

muitos precedentes em que a CGU deixou de acatar a decisão de 

improcedência da unidade de recursos humanos do órgão/entida-

de de origem para definir condicionantes.

Veja-se, por exemplo, a ementa abaixo, na qual a CGU, muito 

embora tenha reconhecido a existência de potencial conflito de in-

teresses, permitiu o exercício de atividade que fora proibida pela 

unidade de origem, desde que respeitadas condicionantes:

CONSULTA. PSICOLOGA. PRESTAR ATENDIMENTO 

DE COACHING. ANÁLISE PRELIMINAR DA PETRO-

BRAS. EXISTÊNCIA DE POTENCIAL CONFLITO DE 

INTERESSES. ANÁLISE DA CGU. ADOÇÃO DE ME-

DIDAS MITIGADORAS. [...] Destacou que para que 

se previna possível conflito a consulente pode exer-

cer atividade de coaching fora da Petrobras, desde 

que não seja com clientes/pessoas que possuam 

vínculos diretos ou indiretos com a Petrobras. 

Esta CGU destacou que, nos termos solicitados 

pela consulente, a situação apresenta potencial 

conflito de interesses, mas pode ser mitigada na 

forma descrita.709

Ainda outro caso de autorização condicionada, ferramenta fun-

damental para conciliar o legítimo interesse particular do agente, 

sem perder de vista a proteção do interesse público:

CONSULTA. CONTADOR NO BNDES. SÓCIO EM EM-

PRESA DE CONSULTORIA E PERÍCIA A PESSOAS 

FÍSICAS E JURÍCAS EM DIVERSAS ÁREAS. ANÁLISE 

PRLEIMINAR DA COMISSÃO DE ÉTICA DO BNDES. 

INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES. 

709 Processo no 96001969201651
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NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA A RESTRIÇÕES 

E CAUTELAS PREVENTIVAS. ANÁLISE DA CGU. 

AUTORIZAÇÃO CONDICIONADA. [...]. Em sua ma-

nifestação, a CGU considerou como adequadas as 

restrições e medidas de cautela elencadas pela CET/

BNDES quanto ao exercício das atividades privadas 

pretendidas pelo consulente por entender que, caso 

sejam rigorosamente observadas, são suficientes 

para minimizar e/ou eliminar os riscos de configu-

ração de conflito de interesses quanto ao caso em 

comento. Assim, a CGU ratifica o entendimento da 

CET/BNDES, ressaltando restrições e medidas de 

cautela preventivas que devem ser observadas pelo 

consulente em sua atuação em âmbito privado. Desse 

modo, a CGU concluiu pela concessão de autoriza-

ção condicionada para a atuação em âmbito privado 

pretendida pelo consulente.710

Neste outro caso, a atuação da CGU foi importante para corri-

gir os excessos da unidade de origem:

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO. PETRÓLEO BRA-

SILEIRO S. A. – PETROBRAS. TÉCNICO DE 

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE SÊNIOR. VENDA 

DE ÁREAS INDUSTRIAIS PARA EMPREENDIMEN-

TO IMOBILIÁRIO. ANÁLISE PRELIMINAR. POSSÍVEL 

CONFLITO DE INTERESSES. ANÁLISE DA CGU. 

CONFLITO DE INTERESSES INEXISTENTE. AUTO-

RIZAÇÃO CONCEDIDA. [...] Em sede de análise 

definitiva, a CGU entendeu que o solicitante pode 

ser autorizado a prestar serviços de corretagem de 

imóveis à empresa em questão desde que se abs-

tenha de intermediar negócios entre esta empresa 

710 Ainda outro caso em que o legítimo interesse particular do agente público foi preservado, 
sem prejuízo ao público, graças a condicionantes: “CONSULTA. ANVISA. ESPECIALISTA EM 
REGULAÇÃO. CÔNJUGE PROPRIETÁRIO DE EMPRESA DE CONSULTORIA JURÍDICA. ANÁ-
LISE PRELIMINAR. RISCO DE CONFLITO DE INTERESSES, PORÉM MITIGÁVEL. ANÁLISE DA 
CGU. RISCO DE CONFLITO DE INTERESSES, INCISO V DO ART. 5o DA LEI 12.813/2013, PO-
RÉM HÁ POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO.” (Proc. no 96004677201832.)
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e a PETROBRAS, sob risco de incorrer na situação 

de conflito de interesses descrita no inciso IV do 

art. 5o da Lei no 12.813/2013.711

Notou-se que nos processos advindos de instituições que dis-

põem de Comissão de ética bem estruturada, como, por exemplo, 

pareceu ser o caso do BNDES, a CGU decide na mesma linha da uni-

dade de origem, como regra geral. Mesmo nesses casos em que a 

decisão confirma a anterior, a fundamentação das ementas pareceu 

razoável, com atenção às situações específicas em que o sujeito se 

encontra (suas funções, por exemplo) e aos interesses potencial-

mente despertados por elas.712

Destaque-se, entretanto, caso no qual a CGU dissentiu da uni-

dade de origem, ela o fez de forma razoável, corrigindo excesso 

aparentemente desproporcional que esse cometera. Os fatos envol-

viam o recebimento de uma premiação de concurso de monografias 

por um empregado do Banco e a Comissão de Ética entendeu pela 

existência de conflito, por conta do fato de que “o teor do artigo 

técnico seria de produção necessariamente decorrente do exercí-

cio do emprego público”.713 A CGU apontou, pertinentemente, que 

os fatos não acarretavam comprometimento algum ao interesse co-

letivo, nem representavam influência imprópria ao desempenho da 

função pública. Veja-se, em verdade, que o interesse público seria 

prejudicado caso o controle de conflitos privasse o empregado de 

receber sua premiação, o que consistiria em desincentivo ao estudo 

e à produção acadêmica por parte dos demais empregados.714

711 Proc. no 96003026201744.

712 Veja-se exemplo: PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO. BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO. 
GERENTE. ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL TÉCNICO DE EMPRESA DE CONSULTO-
RIA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO E TRANSPORTES. ANÁLISE PRELIMINAR DO BNDES. 
INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PLEITEADA DESDE QUE OB-
SERVADAS CONDICIONANTES. ANÁLISE DA CGU PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

713 Veja-se a ementa: CONSULTA. EMPREGADO DO BNDES. RECEBER PREMIAÇÃO DE CON-
CURSO DE MONOGRAFIAS. ANÁLISE PRELIMINAR DA CET/BNDES. POTENCIAL CONFLITO 
DE INTERESSES. PERCEPÇÃO DE PREMIAÇÃO EM CONSURO DE MONOGRAFIA SERIA 
INDEVIDA, POIS TEOR DO ARTIGO TÉCNICO SERIA DE PRODUÇÃO NECESSARIAMENTE 
DECORRENTE DO EXERCÍCIO DO EMPREGO PÚBLICO DO CONSULENTE, PORTANTO DE 
DOMÍNIO DE PROPRIEDADE DO BNDES. ANÁLISE DA CGU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO.

714 Outros casos em que o interesse público teria sido, em verdade, prejudicado pelo excesso do 
rigor do conflito de interesses é o retratado na ementa abaixo, em que a comissão de ética 
de origem não havia admitido a realização de estágio remunerado por parte de funcionário 
que realizava curso de graduação. A não admissão de estágio inviabilizaria o crescimento 
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Como a visão do controle é majoritariamente preventiva e a 

CGU não monitora se houve ou não cumprimento das suas indica-

ções, o controle não parece promover o “direito administrativo do 

medo” ou constituir ameaça aos agentes públicos diligentes. Ao 

contrário, a possibilidade de assinar um TAC perante os órgãos de 

controle, no qual o agente público declara obedecer a condicio-

nantes para exercer determinada atividade ou para continuar em 

determinada situação de fato consiste em uma proteção aos agen-

tes públicos bem- intencionados contra uma possível manipulação 

do controle de conflitos por interesses espúrios (perseguição po-

lítica, por exemplo).

Além desses aspectos relacionados ao mérito das decisões, 

alguns aspectos procedimentais avaliados no capítulo anterior in-

duzem à conclusão de que o controle não perde de vista o valor 

eficiência. O primeiro é a existência da autorização precária para o 

exercício de atividade privada, aplicável aos casos em que trans-

corrido o prazo de 15 (quinze) dias sem análise do pedido. Como 

visto, o resultado da análise que concluir pela existência de confli-

to implicará cassação dessa autorização provisória.715 O segundo é 

o fato de a CGU ter atribuição para determinar medidas para a eli-

minação ou mitigação do conflito, levando em conta a boa-fé do 

agente, com a possibilidade, inclusive, de concessão de autoriza-

ção condicionada.716

profissional do funcionário, o que fere o interesse de todos no sentido de que os agentes pú-
blicos tenham a melhor qualificação possível. Especialmente no caso da ANVISA, viram-se 
muitos casos em que estágios com potencial de causarem conflito de interesses foram auto-
rizados pela CGU com a observância de condicionantes (ex.: 96002074201634). Houve caso 
em que a ANVISA criou obstáculos à realização de uma pesquisa de doutorado, o que tam-
bém foi corrigido pela CGU (Proc. no 96006095201971).

 “PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO. TÉCNICA EM REGULAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REA-
LIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES. ANÁLISE PRELIMINAR DA COMISSÃO DE ÉTICA. 
POTENCIAL CONFLITO DE INTERESSES. ADOÇÃO DE CONDICIONANTES. ANÁLISE DA 
CGU. CONFLITO IRRELEVANTE. AUTORIZAÇÃO CONDICIONADA. Pedido de autorização 
para o exercício de atividade privada envolvendo a realização de estágio curricular obriga-
tório e não remunerado [...]. No entanto, por se tratar de atividade curricular obrigatória, não 
remunerada e de duração determinada, entendeu-se que o potencial prejuízo ao interesse 
público é mínimo e irrelevante, razão pela qual, usando da faculdade conferida pelo pará-
grafo único do art. 7o da Portaria MPOG/CGU no 333/2013, ratificou-se o entendimento da 
CEAnvisa de que a atividade possa ser exercida mediante o cumprimento das condicionan-
tes sugeridas pela CEAnvisa.” (Processo no 96001008201566). 

715 Art. 6o §5o, §6o, Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013.

716 Art. 7o, parágrafo único, Portaria Interministerial MP/CGU no 333/2013.
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Um terceiro aspecto que promove eficiência é o fato de ha-

ver uma preferência apriorística pela inexistência de conflitos. 

Se a unidade de origem não enxergar risco de conflito, o pro-

cesso não precisa ser encaminhado à CGU. A CGU atua como 

uma instância revisora dos posicionamentos locais apenas sobre 

a existência (e não sobre a inexistência) de conflitos, ou seja, 

uma corretora de exageros que possam ser cometidos pelas  

unidades locais.

Por fim, um quarto aspecto que aponta para a eficiência do 

controle é a atenção da CGU às peculiaridades da natureza jurídi-

ca da entidade envolvida, retratada nas orientações normativas. A 

CGU, excepcionalmente, permite que convites de eventos sejam 

distribuídos por empresas estatais, no âmbito de sua atuação insti-

tucional, desde que não configurado conflito de interesses.717 Houve 

atenção às peculiaridades do regime híbrido (público-privado) que 

é típico das empresas estatais e que recomenda atos negociais em 

vista da atividade-fim.

3.4.  O controle está consonante às boas práticas 
internacionais?

Pelo conteúdo das cartilhas disponíveis no site da CGU718 e dos 

procedentes analisados, é possível perceber que diversas orienta-

ções da OCDE de boas práticas de controle e de análise de riscos 

foram incorporadas pelo controle da CGU. Bons exemplos são as 

planilhas de matriz de risco por calor.

717 Inciso V.

718 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, Guia práti-
co de gestão de riscos de integridade – Orientações para a administração pública federal 
direta, autárquica e fundacional, Brasília, setembro de 2018; CONTROLADORIA-GERAL 
DA UNIÃO, Guia prático das unidades de gestão da integridade – Orientações para a 
instituição, aperfeiçoamento e uniformização nos órgãos e entidades da administração 
pública federal direta, autárquica e fundacional, Brasília, junho de 2019; CONTROLADO-
RIA-GERAL DA UNIÃO, Guia de integridade pública – Orientações para a administração 
pública federal: direta, autárquica e fundacional, Brasília, setembro de 2015; MINISTÉRIO 
DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, Manual para implemen-
tação de programas de integridade – Orientações para o setor público, Brasília, julho de 
2017; MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, Manual 
prático de avaliação de programa de integridade em PAR – Orientações para o setor pú-
blico, Brasília, setembro de 2018.
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Impacto →

Probabilidade ↓

Alta

Alto

Média

Médio

Baixa
Risco

Elevado
(2×4 = 8)

Risco
Elevado

(4×3 = 12)

Risco
Elevado
(3×3 = 9)

Risco
Extremo

(4×4 = 16)

Risco
Elevado

(4×3 = 12)

Risco
Elevado
(4×2 = 8)

Risco
Moderado
(1×4 = 4)

Risco
Moderado
(2×3 = 6)

Risco
Moderado
(2×2 = 4)

Risco
Moderado
(3×2 = 6)

Risco
Moderado
(4×1 = 4)

Risco Baixo
 (1×3 = 3)

Risco Baixo
 (1×2 = 2)

Risco Baixo
 (1×1 = 1)

Risco Baixo
 (2×1 = 2)

Risco Baixo
 (3×1 = 3)

Muito baixa

Fonte: BRASIL, 2017b, p. 33 (adaptado).

Muito baixo Baixo

Matrizes de risco de conflito de interesses como a que está 

abaixo, retirada de cartilha da CGU,719 levam em consideração duas 

variáveis para categorizar a importância do risco: a probabilidade da 

sua ocorrência concreta e o seu impacto. Um risco cuja ocorrência 

é muito provável, mas cujo impacto é baixo é um risco moderado, 

assim como um risco cujo impacto seja muito alto, mas a probabi-

lidade de ocorrência seja muito baixa.

A preocupação com a gestão de riscos na esfera pública já 

está registrada no arcabouço normativo brasileiro, ainda que sua 

efetiva adoção permaneça sendo um desafio. Com a Instrução 

Normativa (IN) Conjunta Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão (MP) e Controladoria-Geral da União (CGU) no 1/20164 e, 

poste riormente, com o Decreto no 9.203/20175, tornou-se obriga-

tória a adoção da gestão de riscos no âmbito do Poder Executivo 

federal. A esses normativos, soma-se a Portaria CGU no 1.089/2018, 

que estabelece orientações para que os órgãos e as entidades 

da administração pública federal adotem procedimentos para a 

estruturação, a execução e o monitoramento de seus programas 

de integridade.

719 MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, Guia prático de 
gestão de riscos de integridade – Orientações para a administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, Brasília, setembro de 2018.
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Interessante notar que as definições de integridade estabe-

lecidas nos atos normativos720 e nas cartilhas da CGU721 estão em 

consonância com aquelas estabelecidas pela OCDE.722

Portanto, a apreciação do conteúdo das cartilhas e dos atos 

normativos da política pública estudada, em comparação com do-

cumentos internacionais da OCDE que definem boas práticas em 

relação ao mesmo objeto permite concluir que os conceitos, pro-

cedimentos e a visão geral sobre tratamento de riscos estão em 

harmonia.

Conclusão

Os dados apontam que mais de 91% das consultas e pedidos 

são deferidos pelas unidades de origem, o que parece indicar que 

o controle de conflitos não tem sido excessivamente rigoroso.

Da análise de todos os precedentes do SeCI envolvendo em-

presas estatais e agências reguladoras, conclui-se que o controle 

720 “Riscos para a integridade: riscos que configu rem ações ou omissões que possam favorecer 
a ocorrência de fraudes ou atos de corrupção”. Portaria CGU no 1.089/2018, art. 2o, II.

721 “De um modo geral, atos relacionados a quebras de integridade com partilham as seguintes 
características: (i) é um ato quase sempre doloso, à exceção de certas situações envolvendo 
conflito de interesses, nepotismo, etc., (ii) é um ato humano – praticado por uma pessoa ou 
por um grupo de pessoas, (iii) envolve uma afronta aos princípios da administração públi-
ca: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, mas se destaca mais 
fortemente como uma quebra à impessoalida de e/ou moralidade, (iv) envolve alguma for-
ma de deturpação, desvio ou negação da finalidade pública ou do serviço público a ser 
entregue ao cidadão” Guia Prático de Gestão de Riscos para a Integridade, Ministério da 
Transparência e Controladoria Geral da União, Brasília, setembro/2018. Fonte: elaboração 
própria. Dados: BRASIL, 2017b, p. 12-13. O Guia traz, ainda, o conceito de abuso de posição 
ou poder em favor de interesses privados: Abuso de posição ou poder em favor de inte-
resses privados. Conduta contrária ao interesse público, valendo-se da sua condição para 
atender interesse privado, em benefício próprio ou de terceiro. [...] Algumas das formas de 
abuso de posição ou poder em favor de inte resses privados são: a) concessão de cargos 
ou vantagens em troca de apoio ou auxílio; b) esquivar-se do cumprimento de obrigações; 
c) falsificação de informação para interesses privados; e d) outras formas de favorecimen-
to – a outros ou a si mesmo.

722 Para a OCDE, “integridade pública refere-se ao alinhamento consistente e à adesão de valo-
res, princípios e normas éticas comuns para sustentar e priorizar o interesse público sobre os 
interesses privados no setor público.” Programa de integridade é o conjunto estruturado de 
medidas institucionais voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de frau-
des e atos de corrupção, em apoio à boa governança. Cada órgão entidade pode adotar a 
metodologia que entender mais adequada para sua gestão de riscos para a integridade. Se 
o órgão/ entidade já adota uma determinada metodologia de avaliação de riscos em outras 
áreas ou processos, pode ser uma opção aplicá-la no levantamento dos riscos de integridade 
e na construção de um plano de integridade. OCDE. Recomendação do Conselho da OCDE 
sobre integridade pública. Tradução não oficial. Mar. 2018a, p. 7. Disponível em: <http://www.
oecd.org/gov/ethics/integrity-recommendation-brazilian-portuguese.pdf>. Acesso em: 21 abr. 
2018:
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promovido pela CGU não é meramente formalista, mas se preocu-

pa com o valor eficiência. Da fundamentação das ementas extrai-se 

que as análises ponderam o risco dos interesses privados ao interes-

se público e procuram viabilizar o exercício de atividades privadas 

com condicionantes, em lugar de simplesmente proibi-las.

Controles formalistas e excessivos de conflitos produzem duas 

consequências indesejáveis: o tolhimento desnecessário de legítimos 

interesses particulares dos agentes públicos e, em alguns casos, a 

própria desproteção do interesse público (como nos casos em que 

funcionários seriam impedidos de receber premiações de monogra-

fias, de fazer estágios de graduação e de desenvolver pesquisa de 

doutorado). Foram citadas ementas de julgados em que o controle 

rigoroso da unidade de origem foi flexibilizado pela CGU por meio 

de autorizações com condicionantes e mitigações, o que acabou 

por neutralizar essas duas consequências indesejáveis.

Alguns dos mecanismos inerentes ao procedimento também 

contribuem para que o controle seja voltado para a eficiência. Den-

tre eles, destacam-se a existência de autorização precária quando 

transcorrido prazo sem análise do pedido e a preferência apriorís-

tica pela inexistência de conflitos deduzida do fato de só serem 

encaminhados à CGU casos em que a unidade de origem decidiu 

pela existência de conflito.

Quanto à indagação sobre eventual falta de rigor do contro-

le promovido, concluiu-se que há diversos precedentes entre os 

divulgados pelo SeCI nos quais se vê adequada aplicação da lei a 

fatos que representam hipóteses clássicas de conflitos de interes-

ses (como, por exemplo, a contratação de empresas de parentes 

de funcionário). Faz-se a ressalva de que uma conclusão defi-

nitiva nesse sentido exigiria o acesso ao inteiro teor dos casos, 

não apenas às suas ementas, o que os limites deste trabalho não 

comportavam.

Pelas mesmas razões, também é meramente sugestiva a con-

clusão de que as práticas da CGU estão em consonância com boas 

práticas internacionais. É nesse sentido que indicam: o conteúdo das 

cartilhas dos programas de integridade (que tratam, por exemplo, 
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da matriz de risco com grau razoável de complexidade), os con-

ceitos utilizados nos atos normativos (que estão alinhados com os 

estabelecidos pela OCDE, por exemplo).

Na tentativa de responder às indagações de Kresnaliyska, 

mencionadas na Introdução, pode-se afirmar que os efeitos da 

implementação da política nos grupos-alvo (agentes públicos da 

Administração Federal) são significativos, já que o número de ca-

sos está em progressiva ascensão, indicando aumento da aderência 

dos funcionários, mas que, diante do volume de órgãos e entidades 

do Executivo Federal, há, sem dúvidas, necessidade de aumento 

da aderência.

Foi identificado um único risco relevante da política: a falta de 

metas para averiguação de seu sucesso por parte da CGU. Por ou-

tro lado, não se encontrou registro de consequências negativas 

imprevistas. Dentre os ajustes necessários à implementação da po-

lítica, destaca-se a necessidade de conferir maior transparência ao 

Orçamento público, com a especificação dos recursos investidos 

no SeCI. A ampliação da divulgação das informações sobre os pro-

cessos do SeCI também é um passo fundamental que, entretanto, 

já está em processo de aprimoramento pela CGU.

Por fim, vale a observação de que a divulgação das decisões 

dos casos julgados no SeCI tende a gerar uniformidade de en-

tendimentos em relação a situações que sejam consideradas de 

conflito grave, leve, inexistente, o que, por sua vez, cria uma cultura 

institucional. Os servidores que, de má-fé, não formulem consul-

ta, conhecerão o posicionamento da sua instituição sobre as mais 

diversas situações fáticas, o que aumenta a legitimidade de uma 

eventual punição. O fato de os posicionamentos serem conheci-

dos por todos os agentes, aumenta também a possibilidade haver 

efeito de “prevenção geral” (no sentido de desestimular compor-

tamentos desviantes da regra pelo fato de o agente acreditar que 

o benefício advindo deles é menor que o risco de punição). Ao 

fim, esse processo contribui para a melhora da reputação da ins-

tituição e para o aumento da confiança que lhe é depositada pela 

sociedade.
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Victor Pietro Nogueira La Croix723

Resumo

A tecnologia disruptiva das redes sociais já passou por diver-

sos arranjos regulatórios no passar dos anos, começando em uma 

autorregulação pura nos primórdios da internet e atualmente po-

dendo ser mais bem classificada como uma corregulação. Dentre 

os recentes impulsos regulatórios estatais encontra-se o direito 

concorrencial, instrumento diretamente utilizado pela Federal Tra-

de Commission (FTC) ao entrar com Reclamação no District Court 

de Colúmbia, alegando monopólio do grupo Meta (antigo grupo 

Facebook Inc.) e requerendo a venda da rede social Instagram e 

também do Whatsapp.724 Entretanto, a agência reguladora tem tido 

problemas em demonstrar empiricamente a existência da atividade 

anticoncorrência, o que não poderia ser diferente. Afinal de contas, 

como é possível se constatar barreira de entrada de um produto 

que não tem preço? Como se consegue declarar monopólio em um 

mercado que é de atenção? Em um direito administrativo cada vez 

mais empírico existe espaço para a regulação de redes sociais pelo 

direito concorrencial? É sobre essas perguntas que o presente tra-

balho pretende se debruçar.

Palavras-chave: Direito Regulatório; Direito Concorrencial; Redes 

Sociais; Monopólio.

Introdução

O presente trabalho tem como finalidade realizar um panora-

ma geral sobre a evolução regulatória das redes sociais desde a sua 

723 Graduado em Relações Internacionais pela Universidade Candido Mendes, graduado em Di-
reito pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas – IBMEC/RJ, mestrando em Direito Público 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Advogado. E-mail: victorpnlc@gmail.
com.

724 Caso número 1:20-cv-03590-JEB.



455
Regulação de redes sociais pelo direito concorrencial:  

o atual desafio empíricode comprovação do monopólio do Facebook

criação. Contudo, para tanto, faz-se necessário ter bem consolida-

do o que cada espécie de arranjo regulatório significa, até porque 

esta análise conceitual não é unânime na doutrina. Assim, começo 

a exposição tecendo algumas palavras sobre os conceitos de re-

gulação direta, autorregulação e corregulação.

Dentre as diversas diferenciações e classificações existentes, 

talvez a mais simples e, ao mesmo tempo, completa, seja a adotada 

pelo Office of Communications – Ofcom, órgão regulador das co-

municações do Reino Unido. Bastante difundida entre os autores (a 

citar, a profa. Clara Iglesias Keller725) a categorização proposta di-

vide a atividade regulatória em três grandes arranjos institucionais: 

regulação estatal direta, autorregulação e corregulação.

A regulação direta representa o conceito tradicional de direito 

regulatório, em que o poder público cria um órgão, por meio de lei, 

com a finalidade precípua de fiscalizar e monitorar algum aspecto 

da atividade econômica. Tal arranjo comumente utiliza a lógica de 

comando e controle, fazendo uso de norma prescritiva que, caso 

descumprida, acarretará sanção (binômio prescrição-sanção).726

Já uma estratégia de autorregulação baseia-se na iniciativa eco-

nômica privada regulando a si mesmo. Nesse caso, um grupo de 

empresas estabelece regramento normativo regulatório para o seu 

próprio mercado, com cada agente econômico aderindo voluntaria-

mente.727 Aqui a atuação do poder público fica restrita a somente 

auxiliar na criação normativa e admitir/legitimar a existência de um 

órgão privado que exerça atividade regulatória.728

Por fim, corregulação significa a soma entre os esforços regula-

tórios dos agentes econômicos, Estado e terceiros interessados.729 

725 KELLER, Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2019. p. 176.

726 BINEMBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídi-
cas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 
2016. p. 164. 

727 OGUS, Anthony. Rethinking self-regulation. Oxford Journal of Legal Studies, v. 15, n. 1, p. 98, 1995.

728 PAGE, Alan C. Self-regulation: the constitutional dimension. The Modern Law Review. v. 49, v. 
2, p. 143, 1986. Disponível em: https://www.jstor.org/stable/1096290?read- now=1&refreqid=
excelsior%3A41357ac25938f3feffdf66bf13816124&seq=3#page_scan_tab_contents. 

729 KELLER, Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2019. p. 176.
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Em certa medida, representa a união entre regulação direta e a au-

torregulação, perfectibilizando-se por meio de um sistema híbrido 

de controle. Muitas variações de designs institucionais estão dentro 

do arranjo corregulatório, variando conforme o nível de envolvi-

mento estatal, a quantidade de prevalência da parte regulatória 

dos agentes privados etc.

Diferentemente da clássica regulação direta, os arranjos ins-

titucionais da autorregulação e corregulação estabeleceram-se 

como formas válidas de controle mediante um avanço nos concei-

tos tradicionais do direito administrativo. Como esclarece Gustavo 

Binembojm,730 o poder de polícia lato sensu deve ter como objetivo 

a criação de um sistema de incentivos direcionados a atingir obje-

tivos jurídicos preestabelecidos.

Dessa forma, em paralelo com as formas tradicionais de nor-

mas de comando e controle, deve-se ter a regulação por normas de 

indução, incentivando determinados comportamentos ao invés de 

somente punir os comportamentos indesejados. Esta lógica opera 

com o binômio prescrição-prêmio, concedendo recompensas para 

regulados que, por exemplo, entrem voluntariamente a propostas 

normativas não cogentes.

De uma forma mais profunda, o novo formato de soft law por 

entidades privadas só pode ser aceito pelo direito administrativo 

quando ele ultrapassa alguns dos seus dogmas tradicionais. Tais 

mudanças são bem encapsuladas no conceito de Giros do Direito 

Administrativo.731 

Toda essa evolução teórica foi o pano de fundo necessário 

para se compreender os fenômenos da autorregulação e cor-

regulação, mecanismos regulatórios que ultrapassam a lógica 

do poder de polícia estatal como comando e controle. Tais en-

tendimentos serviram de base para que se pudesse admitir que 

administração pública e entidades privadas conseguem integrar 

730 BINEMBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídi-
cas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 
2016. p. 302.

731 Ibid., p. 270.



457
Regulação de redes sociais pelo direito concorrencial:  

o atual desafio empíricode comprovação do monopólio do Facebook

um mesmo arranjo institucional regulatório, variando conforme 

a intensidade da participação pública e privada. Esta variação, 

por sua vez, será o termômetro que diferenciará as espécies de 

regulação, com os autores somente discutindo acerca da deli-

mitação de cada uma.

 Alguns entendem que a autorregulação se distingue pela total 

ausência do governo, tanto na criação normativa regulatória quanto 

na sua execução prática,732 enquanto a corregulação representaria 

a atuação da iniciativa privada em conjunto com a administração 

pública para regular. Mesmo que essa diferenciação não esteja erra-

da, ela acaba tendo que ser complementada pela criação de outras 

subespécies regulatórias como a autorregulação, corregulação e 

quasi-regulação (BLACK, 2001), sendo talvez mais aproveitada 

quando da análise de regras e acordos coletivos apartados da ad-

ministração pública, tais como acordos bilaterais entre empresas 

ou regulamentação intraempresa.733

Em contrapartida, para o presente estudo de regulação de redes 

sociais, melhor diferenciação será aquela que permite uma pequena 

participação do poder público no conceito de autorregulação, seja 

como um observador, seja como um coordenador.734

Assim, a diferenciação entre as duas espécies regulatórias se dá 

menos em um aspecto dualista de preto e branco (“tudo ou nada”) 

e mais em um aspecto de “cinquenta tons de cinza”. De um lado, 

estaria a autorregulação “pura”, com pouca (ou nenhuma) atuação 

estatal. Já o que se chama de “autorregulação regulada”735 significa 

andar para o meio desse espectro. Do outro lado, está a corregula-

ção, em que existe uma participação equilibrada das funções entre 

Estado e agentes regulados.736

732 BLACK, Julia. Decentring regulation: understanding the role of regulation and self-regulation 
in a “post-regulatory world”. Current Legal Problems, Oxford Journals, v. 54. Oxford: Oxford 
University Press, 2001. p. 112.

733 KELLER, Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2019. p. 179.

734 Ibid., p. 178.

735 BINEMBOJM, Gustavo. Poder de polícia, ordenação, regulação: transformações político-jurídi-
cas, econômicas e institucionais do direito administrativo ordenador. Belo Horizonte: Fórum, 
2016. p. 301.

736 Ibid., p. 302.
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 Por fim, um último conceito que deve ser devidamente espe-

cificado é que se chama de metarregulação. Como o próprio nome 

faz alusão, trata-se aqui da “regulação da regulação”, em que o pro-

cesso de regulação se torna o objeto regulado.737,738 Talvez um dos 

maiores exemplos de metarregulação seja o Office of Information 

and Regulatory Affairs – OIRA – agência estatal norte-americana que 

supervisiona a atividade executiva e normativa de outras agências 

reguladoras.739 Nota-se que aqui se está diante de mais um nível 

de regulação740 que, no caso do OIRA, atua como um ponto con-

gregante de informações, permitindo-lhe rever ações de agências 

reguladoras por meio de uma visão macro.

Tendo sido brevemente expostos alguns conceitos básicos que 

serão adotados no presente trabalho, será apresentado um pano-

rama geral da evolução da regulação das redes sociais.

I. As várias tentativas de regulação das redes sociais

Desde 1999, com Lawrence Lessig, já se começa a perceber que 

a interação do Direito com o mundo digital seria diferente das rela-

ções existentes até então.741 O autor demonstra que, para se alterar 

um mundo diferente do real, deve-se utilizar a sua própria lingua-

gem, qual seja, a do código. Dessa forma, haveria duas maneiras de 

se regular a internet: alterar diretamente a sua arquitetura por meio 

de mudanças no código ou aprovando leis cuja implementação exi-

giria sua alteração.742 Ambas exigem um conhecimento técnico que 

o administrador, a princípio, não tem.

737 KELLER, Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2019. p. 180.

738 Ibid., p. 178.

739 SUNSTEIN, Cass. The office of information and regulatory affairs: miths and realities. Harvard 
Law School: Public Law & Legal Theory Working Paper Series, n. 13-07, p. 15, 2012.

740 COGLIANESE, Carry; MENDELSON, Evan. Meta-regulation and self-regulation. In: BALDWIN, 
Robert; CAVE, Martin; LODGE, Martin. The Oxford handbook of regulation. Oxford: Oxford 
University Press, 2010. p. 147.

741 LESSIG, Lawrence. Code and other laws of cyberspace. 1. ed. New York: Basic Books, 1999. p. 
32 e ss.

742 ABBOUD, George; CAMPOS, Ricardo. A autorregulação regulada como modelo do Direi-
to proceduralizado. In: ABBOUD, George, NERY JÚNIOR, Nelson, CAMPOS, Ricardo (Orgs.). 
Fake news e regulação. 2. ed. rev. atual. e ampl. Coleção Direito e Estado em Transformação. 
São Paulo: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2020. p. 123.
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O alto nível de tecnicidade da matéria talvez explique porque 

a fase inicial da regulação da internet foi desenvolvida eminente-

mente por órgãos técnicos.743 Foram órgãos privados, cuja criação 

se deu de forma natural, os primeiros a darem algum tratamento 

normativo à matéria, na forma de protocolos. Esse regramento in-

cipiente possibilitou a interoperabilidade entre as redes, permitindo 

que a internet chegasse ao seu alcance global.744

Dessa forma, a primeira fase normativa das redes foi autorre-

gulatória, de cunho eminentemente técnico. Este início criou um 

legado de “mínima intervenção estatal, que, depois dessa fase ini-

cial, evoluiu para práticas regulatórias mais institucionalizadas, mas 

ainda isentas da atuação de governos” (KELLER, 2019).

Em um segundo momento, a internet começa a se populari-

zar, seu uso começa a se difundir à sociedade civil, tornando-se 

um fenômeno global. Esse novo paradigma traz à tona questões 

jurídicas no que tange ao conteúdo das redes, tais como direitos 

autorais, proteção de menores, discurso de ódio etc.745 Assim, 

havendo um vácuo regulatório, aquela iniciativa de autorregula-

ção que antes tratava somente de questões técnico-institucionais 

agora aproveita o embalo para regular tais aspectos do conteúdo 

das redes também.

Entretanto, a estrutura normativa criada pela iniciativa privada 

muitas vezes tinha uma clara tendência protecionista às grandes 

empresas,746 motivo pelo qual se começou a discutir a falha da au-

torregulação na proteção aos direitos fundamentais. Um grande 

exemplo dessa deficiência se dá na proteção dos dados pessoais: 

a colheita, tratamento e comercialização destas informações co-

meça a representar o principal produto do mercado de atenção,747 

743 KELLER, Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2019. p. 184.

744 TAMBINI, Damian; LEONARDI, Danilo; MARDSEN, Chris. Codifying cyberspace: communica-
tions self-regulation in the age of internet coverage. Routeledge: London, 2008. p. 2.

745 KELLER, Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2019. p. 185.

746 MARSDEN, Christopher T. Internet co-regulation: european law, regulatory governance and 
legitimacy in cyberspace. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. p. 7.

747 WU, Tim. Blind spot: the attention economy and the law. Antitrust Law Journal, p. 12, 2017,
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fazendo com que o regulador privado não tenha interesse econô-

mico em fortalecer sua proteção.

Nessa toada, no final dos anos 1990, o poder público começa 

a regular certos aspectos das redes, tentando tapar os buracos 

deixados pela autorregulação “pura”. Aqui se inicia o processo de 

alteração do antigo regime da autorregulação para o da corre-

gulação, começando com o surgimento, nos Estados Unidos, do 

1998 Protection of Children from Sexual Predators Act, do Patriot 

Act (emendado pelo Cyber Security Enhancement Act, de 2002), 

dentre outros regramentos normativos norte-americanos que fa-

voreceram a proteção do direito autoral dos usuários.748 Já na 

Alemanha foi criada a Lei dos Serviços à Distância (Teledienste-

gesetz) em 1997, fazendo parte da Lei de Serviços Informacionais 

e Comunicacionais (Teil des Informationsund Kommunikations-

dienstegesetzes), trazendo um conjunto de regras específicas de 

responsabilidade civil para certos serviços virtuais que se distin-

guiam do regramento geral.749

Seguindo a linha alemã, o Reino Unido também começa a 

explorar a via da corregulação, por meio da criação da Lei de Co-

municações (Communication Act 2003) prevendo que o setor de 

vídeo on-demand será regulado por autoridade nomeada que, por 

sua vez, será supervisionada pela agência reguladora de comuni-

cações britânica.750 Muito embora a associação criada (Association 

for Video on Demand – ATVOD) tenha encerrado suas atividades 

em 2015, a Lei de Comunicações britânica serviu como uma expe-

riência corregulatória nos 5 anos em que permaneceu em vigor.

Posteriormente, o Reino Unido cria a Internet Watch Foundation 

– IWF – organização não governamental formada por provedores 

de acesso à internet, com o objetivo de receber, avaliar e rastrear 

748 KELLER, Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2019. p. 190.

749 EIFERT, Martin. A Lei alemã para a melhoria da aplicação da lei nas redes sociais (NetzDG) 
e a regulação da plataforma. In: ABBOUD, George, NERY JÚNIOR, Nelson, CAMPOS Ricar-
do (Orgs.). Fake news e regulação. Coleção Direito e Estado em Transformação. 2. ed., rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2020. p. 163.

750 KELLER, Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen Ju-
ris, 2019. p. 192.



461
Regulação de redes sociais pelo direito concorrencial:  

o atual desafio empíricode comprovação do monopólio do Facebook

reclamações sobre conteúdo de abuso sexual infantil virtual.751 Como 

pode ser observado pela sua natureza jurídica, a IWF tratar-se-ia 

de uma autorregulação quando do seu nascimento. Entretanto, em 

2010, o órgão é incorporado pelo Office of Government Commerce 

que passa a analisar suas listas de bloqueio de conteúdo, aproxi-

mando-o de uma autorregulação regulada.

Já em 2017 voltamos à Alemanha com o advento da NetzDG, 

a Lei Alemã para Melhoria da Aplicação da Lei nas Redes Sociais. 

Norma amplamente discutida e criticada pela doutrina alemã752, ela 

obriga as plataformas a criarem mecanismos que permitam aos usuá-

rios denunciarem conteúdo ilegal. Havendo denúncia, o conteúdo 

deverá ser removido no prazo de 24 horas a contar da reclamação 

ou determinação judicial, sobe pena de multa que pode chegar a 

até 50 milhões de euros.753

Adentrando especificamente à regulação de desinformação, em 

novembro de 2018, a França aprova lei que também obriga as pla-

taformas digitais a criar sistema de denúncias, focando os esforços 

protetivos no período eleitoral. Dentre os pontos inovadores da lei 

francesa está a exigência de transparência das plataformas, tendo o 

dever legal de publicar não só o nome do autor e o valor pago pelos 

patrocinadores, como também os algoritmos usados pelos aplicati-

vos que excederem uma quantidade delimitada de acessos por dia.754

Já no cenário brasileiro tem-se a Lei no 12.964/14, o Marco Civil 

da Internet, assim como a Lei no 13.709/18 (Lei Geral de Proteção 

de Dados Pessoais). Ademais, também se tem o Projeto de Lei  

no 2.630/20, a chamada Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade 

751 Ibid., p. 193.

752 EIFERT, Martin. A lei alemã para a melhoria da aplicação da lei nas redes sociais (NetzDG) e 
a regulação da plataforma. In: ABBOUD, George, NERY JÚNIOR, Nelson; CAMPOS, Ricardo 
(Orgs.). Fake news e regulação. Coleção Direito e Estado em Transformação. 2. ed., rev., atual. 
e ampl. São Paulo: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2020. p. 162.

753 TOFFOLI, José Antonio Dias. Fake news, desinformação e liberdade de expressão. In: AB-
BOUD, George; NERY JÚNIOR, Nelson; CAMPOS, Ricardo (Orgs.). Fake news e regulação. 
Coleção Direito e Estado em Transformação. 2. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson 
Reuters Brasil, 2020, p. 25.

754 GOVERNMENT. Against information manipulation: the law against the manipulation of in-
formation, which aims to better protect democracy against the different ways in which fake 
news is deliberately spread, was approved in its second reading at the National Assembly on 
20 November 2018. Disponível em: https://www.gouvernement.fr/en/against-information-ma-
nipulation. Acesso em: 22 ago. 2021. 

https://www.gouvernement.fr/en/against-information-manipulation
https://www.gouvernement.fr/en/against-information-manipulation
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e Transparência na Internet (comumente conhecida como “Lei das 

Fake News”) que foi aprovada pelo Senado Federal e atualmente 

está em tramitação na Câmara dos Deputados. O projeto caminha 

em direção ao direito administrativo sancionador, prevendo san-

ções aos agentes privados que vão desde multa até “proibição de 

exercício das atividades no país”.

Com os ordenamentos jurídicos cada vez mais se depreendendo 

da tradição autorregulatória, é nítido que o caminho da corregula-

ção se torna o atual arranjo regulatório das redes sociais. Cada país 

tem a sua porcentagem específica de atuação privada e pública, 

mas a diretriz está sempre pautada para um maior equilíbrio entre 

os agentes reguladores. Resta saber qual é a dosagem perfeita en-

tre a regulação estatal e a autorregulação pelos agentes privados.

Tendo em vista que o ponto de partida se deu em uma au-

torregulação praticamente pura, a administração pública terá de 

conquistar seu espaço de fala em um terreno que nunca foi dela. 

Infelizmente, este movimento de equilíbrio da balança regulatória 

pode ser visto por muitos como uma tentativa de aparelhamen-

to ideológico das redes sociais, o início da “censura estatal em um 

ambiente antes cheio de liberdade”. Entretanto, se realizado de 

forma legítima e sem excessos, a maior presença estatal deve ser 

vista somente como o caminho natural da disciplina: um ambiente 

de corregulação onde participam, em pé de igualdade: administra-

ção pública, iniciativa privada e sociedade civil.

II.  Direito concorrencial e a dificuldade empírica: o 
caso Facebook

Em dezembro de 2020 a FTC (Federal Trade Commission), 

agência reguladora antitruste norte-americana, protocolou pedido 

requerendo que o Facebook venda Instagram e Whatsapp, alegan-

do a existência de monopólio. O pedido foi rejeitado, em junho, pelo 

district judge James E. Boasberg, entendendo que a FTC não con-

seguiu trazer elementos probatórios suficientes que constatassem 

o monopólio. Em 19.08.2021, a agência protocola novo pedido, pen-

dente de julgamento.
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A dificuldade de se comprovar empiricamente o monopólio se 

dá pelo novo paradigma do serviço. Como expõe Tim Wu, a rede 

social oferece um serviço sem preço com o objetivo de atrair o 

maior número de usuários para a sua plataforma, lucrando com a 

venda dessa “atenção” às empresas de publicidade.755 O Facebook 

teria a função de um “agiota de atenção” (attention broker), servin-

do como um meio-termo entre provedores de atenção (attention 

providers) e requerentes de atenção (attention seekers).

Dessa forma, eventual análise de monopólio dentro desse “mer-

cado de atenção” não deveria se basear no conceito tradicional do 

direito concorrencial de “preço”, posto que no caso das redes sociais 

o serviço prestado de forma gratuita nada mais é do que o atrativo, 

o mel chamariz da atenção do maior número de usuários possí-

vel para que, este sim, seja vendido às empresas de publicidade.756

Essas diferenciações do mercado de atenção fazem com que 

monopólios como o Facebook tenham passado desapercebidos 

nos radares das agências antitruste. E mesmo na atual tentativa do 

FTC nota-se ainda uma tentativa de compreender o fenômeno ain-

da com os parâmetros clássicos do direito concorrencial.

Segundo Tim Wu, um jeito bem mais eficiente de se mensurar 

poder de mercado nesse caso seria utilizando a métrica da pró-

pria indústria: o tempo do usuário no site.757 Por exemplo, continua 

o autor, poder-se-ia utilizar um relatório da ComScore (2017) que 

concluiu que o Facebook manteve cerca de 1.000 minutos mensais 

do tempo do americano médio, em comparação com cerca de 250 

para Instagram e Snapchat, respectivamente, e menos de 200 para 

Twitter e 50 para Google+.

De acordo com esses dados, se os usuários em todo o país 

gastassem um total de cerca de 2.000 minutos por semana em to-

dos os aplicativos de rede social eles iriam gastar, hipoteticamente, 

55% das horas no Facebook e 12,5% no Instagram, tendo uma uti-

lização combinada de 67,5% de participação no mercado de rede 

755 WU, Tim. Blind Spot: the attention economy and the law. Antitrust Law Journal, 2017. p. 18.

756 Ibid., p. 19.

757 Ibid., p. 24.
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social presumida. Tal caminho leva a uma constatação mais empí-

rica do monopólio do que a utilização dos conceitos clássicos de 

preço do direito concorrencial, mostrando que a fusão Facebook/

Instagram seria anticompetitiva. Infelizmente, estes insights foram 

pouco explorados nas reclamações do FTC.

Em sua última reclamação (Substitute Amended Complaint for 

Injuction and Other Equitable Relief [Public Redacted Version]758), a 

agência reguladora norte-americana apresenta dois grandes pilares 

argumentativos: (1) demonstração das atuações anticompetitivas 

por meio de (1.1) aquisição de potenciais concorrentes e (1.2) cria-

ção de políticas anticompetitivas da plataforma; (2) demonstração 

da atual posição de monopólio da plataforma.

2.1. Aquisição de potenciais concorrentes

Primeiramente, o FTC traz à baila todas as tentativas de com-

pra, sucedidas e falhas, do conglomerado “Meta” (antigo grupo 

Facebook Inc.), com o objetivo de defender o status hegemônico 

da rede social Facebook. Começando em 2008, o Facebook ad-

quire a licença do serviço de importação de contatos da empresa 

Octazen. No mesmo ano, também tenta adquirir a plataforma Twit-

ter, mas sem êxito.

 Já em 2012 consegue a compra do aplicativo chamado Glancee 

pelo serviço de geolocalização que ajuda os usuários a encontra-

rem pessoas de acordo com o local do seu domicílio ou onde elas 

se encontram, utilizando a tecnologia GPS. O grupo Meta, ao mes-

mo tempo que incorpora a recém-adquirida tecnologia à plataforma 

Facebook, termina o funcionamento do aplicativo Glancee.

Em abril do mesmo ano, o grupo Facebook anuncia a aquisição 

do Instagram pela quantia de 1 bilhão de dólares. Um ano depois, o 

grupo compra outra plataforma, essa menos expressiva, chamada 

Onavo (terminando suas atividades em 2019).

No ano de 2014, depois de algumas tentativas frustradas de 

aquisição nos 2 anos anteriores, o então grupo Facebook anuncia 

758 Disponível em: https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/2021-09-08_redacted_
substitute_amended_complaint_ecf_no._82.pdf. Acesso em: 10 out. 2021.

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/2021-09-08_redacted_substitute_amended_complaint_ecf_no._82.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/2021-09-08_redacted_substitute_amended_complaint_ecf_no._82.pdf
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a compra do Whatsapp por 19 bilhões de dólares. Enaltece o FTC 

que a aquisição teria sido motivada por dois fatores: (1) a incapaci-

dade competitiva do seu serviço de mensagem interno (Facebook 

Messenger) perante o competidor e (2) a análise de que o What-

sapp deixava de ser um mero aplicativo de mensagens, ganhando 

atributos cada vez mais parecidos com uma rede social (com a 

possibilidade de anexar documentos, fotos, gravar áudios etc.), tor-

nando-o uma potencial ameaça concorrencial futura.

Por fim, já em 2016, o grupo Meta adquire EyeGroove, aplicativo 

que permitia aos usuários criar e compartilhar vídeos com efeitos 

de realidade aumentada (augmented reality effects). A compra foi 

motivada pela informação de que a plataforma Snapchat estava 

interessada no aplicativo, logo o grupo entendeu por bem rapida-

mente comprá-lo e também encerrar suas atividades.

A reclamação da agência reguladora norte-americana colaciona 

todas as aquisições do grupo Meta, com o objetivo de demonstrar 

como esta atitude anticompetitiva originou o que hoje só pode ser 

descrito como o monopólio do conglomerado sobre o mercado de 

redes sociais. Ademais, o argumento do FTC também se embasa 

na brusca mudança de paradigma das normas internas da platafor-

ma, como será visto a seguir.

2.2. Políticas anticompetitivas da plataforma

Quando do seu lançamento em 2007, o Facebook “abriu suas 

portas” para os desenvolvedores aprimorarem sua plataforma (open 

access policy). Em um espírito comunitário, a rede social disponibilizou 

gratuitamente uma Interface de Programação de Aplicações (Applica-

tion Programming Interface – API), possibilitando que desenvolvedores 

de fora pudessem criar e incluir funcionalidades na plataforma.

Alguns grandes avanços foram frutos dessa interação do grupo 

Facebook com desenvolvedores outsiders, tais como a funcionalidade 

“procurar amigos” e a possibilidade de se ter um botão de “like” da 

plataforma Facebook presente em outros aplicativos e websites.759

759 Essas funcionalidades foram possibilitadas pelo desenvolvimento do plug-in Open Graph. Uma 
semana depois do seu lançamento mais de 50 (cinquenta) mil sites já o haviam instalado.
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Contudo, em 2013, o grupo Facebook realizou uma série de 

mudanças nas suas políticas internas, cortando o acesso às fun-

cionalidades da API para vários desenvolvedores e aplicativos que 

poderiam significar ameaças competitivas. A open access policy, que 

rendeu lucros com sua política de portas abertas, agora tinha sido 

restituída como uma “arma anticompetição”: os desenvolvedores 

só continuariam tendo acesso à API do Facebook caso firmassem 

compromisso de não utilizar seus códigos como competição aos 

serviços centrais da rede sociais nem facilitar o crescimento de po-

tenciais rivais.

Não obstante, o grupo Meta também cortou o acesso de qual-

quer rede social que tivesse suas funcionalidades ligadas à API 

do Facebook, até então livre a todo público. Essa ação resultou 

em grande prejuízo para outras plataformas em ascensão. Alguns 

exemplos citados na requisição do FTC são o término do acesso 

às funcionalidades da API à rede social Path, ao aplicativo de rede 

social local Circle e à plataforma de vídeos curtos Vine, todos no 

ano de 2013. Por fim, em outubro de 2016, o grupo Facebook tam-

bém corta acesso de várias funcionalidades de sua API ao Tribe, 

aplicativo de mensagens de vídeo que começava ea se tornar po-

pular à época.

2.3. Demonstração do monopólio

A reclamação do FTC primeiramente conceitua e distingue o 

mercado ao qual a plataforma Facebook exerce monopólio de acor-

do com o serviço prestado, qual seja, o de rede social pessoal. A 

restrição é de suma importância para se avaliar quais aplicativos e 

sites são seus concorrentes diretos e quais não são.

Dessa forma, o serviço de rede social pessoal se distingue dos 

serviços de mensageria móvel (dos quais fazem parte Telegram, 

Skype e Whatsapp), redes sociais especializadas (tais como Linke-

dIn, Strava e aplicativos de namoro como Tinder, Happn, Badoo, 

Grindr etc.), redes sociais de conteúdo de interesse do usuário 

(Twitter, Tumblr, Reddit, Pinterest) e redes sociais de consuma-

ção de vídeo/áudio (tais como YouTube, Twitch, Spotify, Netflix, 

TikTok e Hulu).
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Todos os aplicativos e sites listados acima não estariam no ni-

cho concorrencial das redes sociais pessoais. Os que fazem parte 

desse mercado e, doravante, potenciais competidores da plata-

forma Facebook, são aplicativos/sites tais como Orkut, Myspace, 

Friendster, Path, Google+,760 MeWe e Snapchat.

Para quantificar a participação dos usuários foram trazidas pelo 

FTC duas métricas, utilizadas internamente pelo próprio grupo Meta 

e difundida por diversos setores computacionais e de aparelhos mó-

veis, os números de usuários ativos por dia (DAU, sigla oriunda da 

expressão, em inglês, daily active users) e de usuários ativos por 

mês (MAU, do inglês, monthly active users). A análise comparativa 

do DAU e MAU das plataformas do grupo Meta com a dos outros 

atores econômicos do mercado de rede social pessoal mostra a dis-

paridade de engajamento das plataformas.

Os números exatos não são publicados na versão disponível 

da reclamação da FTC,761 mas a mesma divulga a informação de 

que atualmente o concorrente mais próximo do conglomerado é a 

plataforma Snapchat que, mesmo assim, não consegue represen-

tar nem fração do engajamento conjunto de Facebook e Instagram.

Conclusão

A regulação das redes sociais passou de um ambiente de autor-

regulação pura para um arranjo atual corregulatório. As tentativas 

de regulamentação, principalmente no combate à desinformação, 

aparecem cada vez mais nos diversos ordenamentos jurídicos pelo 

mundo. Trata-se de tentativas pelo poder público de se encaixar em 

um contexto regulatório que tradicionalmente não lhe fazia parte. 

Variando de intensidade de controle e poder sancionatório, o direi-

to regulatório ainda tenta ainda descobrir qual é o balanço perfeito 

dentro desse contexto corregulatório.

Dentro desse aspecto, o direito concorrencial também pode 

ser entendido como mais um mecanismo na busca do equilíbrio 

760 Este tendo encerrado suas atividades no ano de 2019.

761 Disponível em: https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/2021-09-08_redacted_
substitute_amended_complaint_ecf_no._82.pdf. Acesso em: 10 out. 2021.

https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/2021-09-08_redacted_substitute_amended_complaint_ecf_no._82.pdf
https://www.ftc.gov/system/files/documents/cases/2021-09-08_redacted_substitute_amended_complaint_ecf_no._82.pdf
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de regulação estatal e regulação pelos agentes privados. O Caso 

Facebook é um exemplo perfeito de como os inputs do direito an-

titruste podem contribuir ao debate.

As práticas abusivas de aquisição dos potenciais concorrentes 

e a atitude anticompetitiva da mudança da norma interna da pla-

taforma sobre a “política de portas abertas” da sua API mostram 

como o grupo Meta neutralizou potenciais competidores, alcan-

çando o patamar hegemônico no mercado de rede social pessoal.

Nota-se que agências reguladoras, tais como o FTC, tentam 

resolver um problema novo com soluções antigas. A discussão con-

tinua sendo ainda sobre as bases clássicas do direito concorrencial 

pautadas ainda na ideia de “preço”. As métricas que mais deveriam 

importar acabam não gerando muito impacto no argumento do FTC.

Por exemplo, os dados da Comstock e as análises comparativas 

do DAU/MAU deveriam ocupar um lugar central no debate ao invés 

de serem tratadas somente como argumentos de reforço. Ademais, 

melhor caminho, seguindo o exemplo de Tim Wu, seria a utilização de 

“tempo de usuário no site”, o que tornaria mais fácil a comprovação 

empírica das atitudes anticompetitivas da rede social hegemônica.

Em contrapartida, existem denominações clássicas do direito 

antitruste que se encaixam bem na discussão atual, tal como a ca-

tegorização do mercado para se distinguir quais atores econômicos 

são (ou não) concorrentes diretos do grupo em análise. Esses inputs 

do direito concorrencial clássico ainda se encaixam perfeitamente 

no debate de monopólio das novas tecnologias das redes sociais.

Portanto, a dificuldade de comprovação empírica do monopó-

lio das redes sociais se dá por um descompasso entre a evolução a 

passos largos do direito regulatório e a lenta caminhada do direito 

concorrencial. Da mesma forma que a própria noção de “corre-

gulação” exigiu uma atualização de conceitos clássicos do direito 

administrativo, a atuação do direito antitruste neste contexto exige 

o mesmo ímpeto renovatório. Embora alguns conceitos clássicos 

ainda consigam ser implementados, outros precisam ser revisitados 

e repensados para acompanhar os novos paradigmas das tecnolo-

gias inovadoras e disruptivas.
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Liberdade de expressão e arquitetura  

de escolhas: um “empurrão” em direção  

a redes mais sociais

Vinicio Guimarães Salvarezza762

Resumo

O presente artigo parte dos ensinamentos da ciência compor-

tamental para sustentar o uso de nudges como solução preferencial 

para a regulação do exercício da liberdade de expressão nas redes 

sociais, visto que consentâneo com a natureza preferencial prima 

facie da liberdade de expressão e a regra do art. 19 do Marco Civil 

da Internet. Desse modo, é apresentado em um primeiro momento 

a base teórica e normativa para defesa da regulamentação das ar-

quiteturas de escolhas orientada pelos algoritmos dos provedores 

de redes. Após, serão enunciados alguns exemplos de nudges pro-

missores e compatíveis com ordenamento pátrio, cujo uso poderia 

ser incentivado para reduzir a circulação de fake news nas redes, 

sem prejuízo da enumeração de algumas das limitações da abor-

dagem proposta.

Palavras-chave: Regulação; Liberdade de Expressão; Redes So-

ciais.; Vieses; Nudges.

Introdução

Em um contexto marcado pela profunda alteração da esfera 

pública,763 até então dominada por meios de comunicação, como 

livros, jornais, periódicos, rádio, televisão, um espaço cada vez mais 

762 Procurador do Município de Niterói. Mestrando em Direito Público pela Universidade do Es-
tado do Rio de Janeiro (UERJ). E-mail: viniciosalvarezza@gmail.com.

763 O termo esfera pública é vago, mas uso aqui o conceito de Thomas Vesting que, aproximan-
do-se das lições de Habermas sobre esfera pública, a define como o surgimento de uma 
determinada cultura, que estabiliza a forma como a informação política e social se constitui 
e dissemina dentro de um Estado. Há, primeiramente, a cultura das grandes cidades e agora, 
cada vez mais, entramos na era da esfera pública das redes computacionais (Cf. VESTING, 
Thomas. A mudança da esfera pública pela inteligência artificial. In: ABBOUD, George; NERY 
JÚNIOR, Nelson; CAMPOS, Ricardo (Orgs.). Fake news e regulação. Coleção Direito e Trans-
formação. São Paulo: Thomson Reuters, Revista dos Tribunais, 2018. p. 193-212. Tradução de 
Pedro Henrique Ribeiro e Revisão de Júlio Carvalho.)
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digital, no qual todos se tornam ao mesmo tempo transmissores 

e receptores da informação, surge e, com ele, amplia-se cada vez 

mais o número de propostas regulatórias, que incentivam o moni-

toramento e a retirada de conteúdos fraudulentos (fake news) das 

redes sociais.

Diante das críticas de que estas propostas regulatórias incen-

tivariam a denúncia de conteúdo, inclusive lícito,764 acarretando 

um efeito amedrontador (chilling effect) ao exercício natural do 

direito de liberdade de expressão, este artigo cogita opções regu-

latórias possíveis e menos intrusivas às liberdades fundamentais, 

com foco na capacidade de certas arquiteturas de escolhas apro-

ximarem as redes sociais de um ideal de espaço público de debate 

democrático pautado por transparência e razões eminentemente 

públicas. Consequentemente, um ambiente mais transparente e 

com mais pontos de contato entre os usuários da rede reduziria sua 

suscetibilidade às famigeradas notícias fraudulentas (fake news).

De modo mais específico, busca-se a partir das premissas gerais 

da ciência comportamental, discutir em que medida nudges (“cutu-

cão” ou “empurrãozinho” em tradução livre) podem ser utilizados 

como instrumento regulatório preferencial do debate público no âm-

bito das redes sociais, explorando suas potencialidades e limitações.

A pesquisa, do tipo exploratório, parte de premissas teóricas bá-

sicas da ciência comportamental e busca justificar o uso de nudges 

como opção regulatória preferencial à luz do contexto normativo-na-

cional e de precedentes dos Tribunais Superiores, especialmente 

sobre liberdade de expressão. Para tanto, foram analisadas a biblio-

grafia especializada sobre a temática, legislação, decisões judiciais 

e demais documentos oficiais.

O roteiro se desenvolve em três seções. Primeiro, abordam-se 

noções gerais sobre o funcionamento de heurísticas e vieses e como 

764 Logo após a vigência da lei alemã de regulação das redes sociais, a NetzDG, houve a polê-
mica retirada do Twitter da página de uma revista satírica alemã denominada TITANIC. Cf. 
EIFERT, Martin. A lei alemã para a melhoria da aplicação da lei nas redes sociais (NetzDG) e 
a regulação da plataforma In: ABBOUD, George; NERY JÚNIOR, Nelson; CAMPOS, Ricardo 
(Orgs.). Fake news e regulação. Coleção Direito e Transformação. São Paulo: Thomson Reu-
ters, Revista dos Tribunais, 2018. p. 193-212. Tradução de Pedro Henrique Ribeiro.
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a regulação operante sobre as denominadas “falhas comportamen-

tais” pode se mostrar útil para a promoção de maior bem-estar 

social, em especial no espaço digital. Na segunda parte, será indi-

cado porque nudges podem ser uma ferramenta mais adequada 

para incentivar a circulação de informações qualificadas nas redes, 

à luz da primazia prima facie do direito fundamental à liberdade de 

expressão e informação. Na terceira, serão explorados possíveis 

mecanismos para reorientar a arquitetura de escolhas da internet 

a uma esfera pública digital mais plural e informada, com menção 

aos exemplos de aplicabilidade. Ao fim, serão abordados alguns 

questionamentos e limitações do modelo.

A finalidade deste artigo é, portanto, contribuir para o debate 

sobre regulações nas redes sociais, apresentando opções que vão 

além das tradicionais normas proibitivas estatais ou da alegada ex-

cepcionalidade regulatória das redes.

I. Premissas gerais: entendendo os vieses

A compreensão sobre o funcionamento de nudges e a importân-

cia da arquitetura de escolhas demanda uma análise preliminar das 

premissas teóricas da ciência econômica comportamental (beha-

viorial economics), em especial da noção de heurísticas e vieses.

O conceito de heurísticas e vieses fora construído em 1972 a 

partir dos estudos de Daniel Kahneman e Amos Tversky,765 sobre 

os principais aspectos concernentes ao julgamento e à tomada de 

decisões humanas. Dentre outros achados, estes estudos compro-

varam a inconsistência dos julgamentos humanos, pois o processo 

cognitivo é influenciado por heurísticas que, por vezes, afastam o 

processo de tomada de decisão daquela que seria a mais racional 

de acordo com as regras de probabilidade.766

 As heurísticas são estratégias cognitivas que permi-

tem a adoção de escolhas rápidas e fáceis, ignorando parte das 

765 Para profunda compreensão do tema Cf. KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas 
de pensar. Ed. Objetiva, 2018. 

766 BARON, Jonathan. Heuristics and biases. In: ZAMIR, Eyal; TEICHMAN, Doron (Eds.). The Oxford 
handbook of behavioral economics and law. Oxford University Press, 2014. p. 3-27. 
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informações disponíveis. Este processo cognitivo é um verdadeiro 

atalho mental que configura uma espécie de adaptação evoluti-

va, já que permite saídas mais simples para situações em que nem 

todas as informações estão à disposição do tomador da decisão, 

possibilitando atuações intuitivas rápidas que, não raro, revelam-se 

corretas.767

Kahneman explica, no entanto, os limites da heurística, valen-

do-se de um modelo teórico que prevê o mecanismo cognitivo 

de tomada de decisões como dual. Há um sistema 1 (no qual ope-

ram as heurísticas), mais intuitivo, rápido, associativo e suscetível 

às emoções e ao ambiente externo; e um sistema 2, mais lento e 

reflexivo, controlado e autoconsciente. A esse sistema 2 cabe mo-

nitorar e controlar pensamentos e ações “sugeridos” pelo sistema 

1, responsável pela construção das “primeiras impressões”, mas 

este autocontrole, por demandar energia, é uma tarefa muitas ve-

zes exaustiva e desagradável. O risco de falhas cognitivas decorre, 

justamente, do conforto cognitivo propiciado pela criação de ata-

lhos mentais (as heurísticas) para a tomada de decisões e realização 

de julgamentos.768

Os vieses cognitivos se manifestam, muitas vezes imperceptivel-

mente, como resultado do mau uso dos atalhos mentais produzidos 

pelo sistema 1, que produzem julgamentos que se afastam, de forma 

sistemática, daqueles que seriam o melhor ao caso, isto é, aquele 

capaz de promover a máxima utilidade para o interessado.769

767 Kahneman em seu livro relata o interessante exemplo de bom uso da heurística. “Uma equipe 
de bombeiros que entrou numa casa na qual a cozinha pegava fogo. Assim que começaram 
a jogar água com a mangueira, o comandante ouviu sua própria voz berrando ‘Todo mundo 
pra fora já!’, sem perceber o motivo de ter feito isso. O chão desabou quase imediatamente 
após os bombeiros escaparem. Somente após o fato ocorrido o comandante se deu conta de 
que o incêndio estava surpreendentemente silencioso e que suas orelhas ficaram extraordi-
nariamente quentes. Juntas, essas impressões induziram o que ele chamou de ‘sexto sentido 
do perigo’. Ele não fazia ideia do que estava errado, mas sabia que havia alguma coisa errada. 
Como se descobriu depois, o foco do incêndio não era a cozinha, mas o porão, sob o lugar 
onde os homens haviam estado”. A atuação rápida e sem elementos sólidos que a embasas-
sem fora fruto da intuição especializada do bombeiro, isto é, uma heurística (Cf. KAHNEMAN, 
op. cit. p. 20).

768 KAHNEMAN, op. cit. p. 52-66.

769 O conceito de interesse tem como parâmetro a ideia de homem racional adotada pela teoria 
econômica clássica, que aponta como propósito da ação humana a maximização da satisfa-
ção individual. Neste sentido, POSNER, Richard A. The economic approach to law. Chicago 
Unbound, University of Chicago Law School, v. 53, p. 757-782, 1975.
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Cass Sunstein e Richard Thaler argumentam que esta suscetibi-

lidade do sistema 2 (reflexivo, racional e controlado) aos arroubos 

do sistema 1 (automático, rápido e intuitivo) demanda maior com-

preensão e transparência dos contextos que cercam o processo de 

tomada de decisões. A arquitetura de escolhas – termo cunhado pe-

los autores – é algo onipresente e inevitável em qualquer processo 

decisório e pode, em alguns casos, levar a resultados ruins, quan-

do implica exploração dos vieses em prejuízo ao próprio tomador 

da decisão ou, bons, quando direciona o responsável pela decisão 

a escolhas mais racionais e consentâneas com o seu bem-estar.770

Nudges são estes mecanismos de criação de arquiteturas de 

escolhas que dão um “empurrãozinho” à adoção de decisões em 

um determinado sentido, sem privar o indivíduo de sua liberdade 

de escolha. Quando utilizados pelo Estado, o objetivo destas arqui-

teturas deve ser a conformidade com os fins constitucionalmente 

estabelecidos. Cass Sunstein intitula essa ferramenta como o prin-

cipal instrumento regulatório do movimento político que denomina 

de paternalismo libertário.771

O termo busca aproximar duas propostas aparentemente in-

conciliáveis. O paternalismo parte da premissa que nem sempre as 

pessoas sabem o que é melhor para si. Daí é necessária a atuação 

estatal para realinhar seus interesses ao ideal de máxima satisfa-

ção do indivíduo e promoção do bem-estar social. Os nudges são 

instrumentos paternalistas, pois são evocados para corrigir falhas 

comportamentais individuais que possam ser prejudiciais ao pró-

prio tomador da decisão e à sociedade. Por outro lado, são também 

ferramentas libertárias, pois criam contextos decisórios a custos 

materiais insignificantes sem reduzir a liberdade do indivíduo. Ele 

é direcionado à escolha pretensamente correta, mas tem toda au-

tonomia para seguir opção diversa. Regulações estatais podem, 

portanto, induzir comportamentos positivos sem se valer de ins-

trumentos coercitivos.

770 THALER, Richard; SUNSTEIN, Cass R. Nudges. Como tomar as melhores decisões sobre saú-
de, dinheiro e felicidade. 1. ed. São Paulo: Editora Objetiva, 2019. p. 260. 

771 Cf. SUNSTEIN, Cass R. Why nudges? The politics of libertarian paternalism. Yale Press Univer-
sity Press, New Haven and London, 2014. 
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 Seguindo essa lógica, a regulação estatal não deve somente 

se desenhar por meio de normas de comando e controle voltadas 

à correção das falhas de mercado. Há, ainda, um novo elemen-

to justificador. As falhas comportamentais, que, por vezes, levam 

os indivíduos a escolhas racionalmente incoerentes, por força de 

múltiplos vieses cognitivos. Neste terreno, instrumentos menos in-

trusivos, especialmente quando afetam direitos fundamentais, são 

bem-vindos.

O ambiente digital é um exemplo rico para inserção de nudges. 

Na esfera digital, todos são produtores e receptores de informa-

ção, o que aumenta exponencialmente a quantidade de elementos 

informativos à disposição. Segundo o economista Herbert Simon 

“em um mundo rico em informação, sua riqueza significa a escas-

sez de algo mais: a escassez de tudo que esta informação consome. 

O que a informação consome é bastante óbvio: a atenção de seus 

destinatários”.772 Neste modelo, a atenção773 é o produto a ser ex-

plorado e saber utilizar vieses cognitivos é fundamental para o 

sucesso do empreendimento.

Como a viabilidade da economia de atenção depende neces-

sariamente de apelos a vieses cognitivos que mantenham o usuário 

sempre conectado para aumentar suas receitas (e.g., com publi-

cidade), tais empresas se valem de uma série de instrumentos de 

arquitetura de escolhas, como, por exemplo, mecanismos de recom-

pensa774 e encaminhamentos de mensagens e conteúdo pertinentes 

ao gosto do usuário, que sejam capazes de mantê-lo “conectado”. 

Tal modelo produz um ciclo perverso: a arquitetura das redes bus-

ca manter os usuários cada vez mais conectados às redes e quanto 

772  Trecho de palestra de: SIMON, Herbert. Designing organizations for in information rich-world. 
In: GREENBERGER, M. (Ed.) Computers, comunication, and the public interest. Baltimore, MD: 
The Johns Hopkins Press, 1971. Disponível em: https://digitalcollections.library.cmu.edu. Aces-
so em: 1o dez. 2021.

773  A era da economia da atenção, vale dizer, não se iniciou com a internet, visto que já era ex-
plorado por outros meios de comunicação (televisão, jornais e revistas). Nada obstante, seu 
caráter extremamente descentralizado e velocidade intensificam este modelo de economia.

774  Ferramentas como likes, curtidas, compartilhamentos e telas infinitas são exemplos de me-
canismos de recompensa, que operam diretamente sobre o sistema 1 para manter usuários 
conectados às redes sociais. Para mais informações. Cf. BHARGAVA, Vikram; VELASQUEZ, 
Manuel. Ethics of attention economy: the problem of social media addiction. Santa Clara Uni-
versity. 2020. Business Ethics Quarterly, v. 31, n. 3 p. 321-359, Jul. 2021, DOI:10.1017/beq.2020.32. 
Published by Cambridge University Press on behalf of the Society for Business Ethics.

https://digitalcollections.library.cmu.edu
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mais tempo permanece-se on-line mais dados são coletados para 

a construção de perfis comportamentais cada vez mais precisos, 

que possibilitam o encaminhamento de informações moldadas aos 

seus vieses.775

Tal prática, aparentemente inofensiva, quando se pensa na faci-

lidade proporcionada por estes instrumentos para escolhas de filmes 

no Netflix ou músicas no Spotify, pode trazer efeitos deletérios quan-

do descamba para discussões de temas de repercussão política e 

social, em razão dos conteúdos publicados nas redes sociais. Como 

o usuário só tem acesso àquilo que confirma suas pré-compreen-

sões, as ideias e discursos se radicalizam a ponto de que aquele que 

pensa diferente é incompreendido e passa a ser visto como inimigo 

e não mais alguém digno de igual respeito e consideração. A polari-

zação extremada torna-se, então, um cenário fértil para divulgação 

de notícias fraudulentas, que confirmam pré-conceitos enraizados 

(viés de confirmação), ainda que não correspondam à realidade 

objetiva. Com efeito, resta prejudicado, o diálogo e o ideal liberal 

democrático de buscar no outro uma manifestação da individua-

lidade de si próprio776 e um debate pautado por razões públicas e 

um dever de civilidade,777 uma vez que a experiência na internet – 

altamente personalizada – gera o efeito colateral de nivelamento 

de percepções individuais e conhecimento objetivo, “transforman-

do a incerteza na única verdade confiável”.778

Os algoritmos induzem as ações dos usuários ao definir o que 

é permitido ou não no âmbito das redes. 779 Sua natureza regula-

775 A economista Shoshana Zuboff chega a utilizar a expressão “capitalismo de vigilância” para 
se referir a esse modelo de geração de riquezas. O conhecimento das gigantes da tecnologia 
(Google, Amazon, Facebook e Apple) sobre o nosso comportamento – a partir de mode-
los de perfis com alta capacidade preditiva produzida por algoritmos – implica um amplo 
domínio sobre a natureza humana, que permite a essas empresas não somente direcionar 
os produtos, informações ou serviços mais compatíveis para cada usuário, mas também de 
modificar o próprio comportamento humano em prol de seus interesses econômicos. Cf. ZU-
BOFF, Shoshana. The age of surveillance capitalism. The fight for a human future at the new 
frontier of power. New York: Public Affairs, 2019.

776 HABERMAS, Jurgen. Reconciliation through the public use of reason: remarks on Jonh Rawls’s 
political liberalism. Journal of Philosophy. v. 92, n. 3. p. 109-131, Mar. 1995.

777 Rawls, John. O liberalismo político. 1. ed. Portugal: Ed. Presença, 1997. p. 209-245.

778 CASTELLS, Manuel. A ruptura. A crise da democracia liberal. São Paulo: Ed. Zahar, 2017. p. 28.

779 Nesta esteira, Clara Iglesias Keller, ao citar as lições de Lawrence Lessig, afirma que os algoritmos 
ou códigos seriam a “lei” do ciberespaço (code is law), determinando quais comportamento se-
rão aceitos e quais não. Neste sentido, a regulação por arquitetura se destaca por ser mais eficaz 
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tória revela algo importante. É preciso reorientar a “arquitetura de 

escolhas” das redes a uma esfera comunicativa efetivamente mais 

social, que estabeleça pontos de contatos entre as múltiplas visões 

de mundo e, ainda, defina com clareza a veracidade e natureza das 

informações nelas veiculadas, aproximando a esfera digital de um 

ideal democrático de esfera pública produtora de debates informa-

dos que permitam a construção de consensos.

A regulação da arquitetura digital e seus algoritmos apresenta-se, 

assim, como um mecanismo adequado que o mercado e o Estado 

possuem para conciliar o modelo de negócios pautados na econo-

mia de atenção dos provedores de redes sociais a outros fins sociais 

legítimos, como a preservação da pluralidade e do debate democrá-

tico e informado. O desafio aqui é possibilitar respostas regulatórias 

que, de um lado, confiram transparência aos critérios utilizados pelas 

redes sociais para operacionalizar seus códigos e algoritmos, redire-

cionando-os a fins constitucionalmente legítimos, sem olvidar o risco 

de que eventual intervenção por atores estatais representa para as 

liberdades individuais fundamentais. Neste contexto, a construção 

de nudges, pelos operadores das redes ou incentivadas pelo Estado, 

surge como uma promissora possibilidade regulatória.

II. Nudges e liberdade de expressão

José Vicente Santos de Mendonça indaga em que medida nud-

ges seriam necessários no contexto brasileiro.780 O questionamento 

é pertinente, porquanto a forte rejeição às políticas públicas pater-

nalistas própria do contexto norte-americano não se observa com 

o mesmo rigor em terrae brasilis, já que a ênfase aos direitos sociais 

no processo de construção da cidadania nacional,781 historicamente 

dependente de concessões arbitrárias por parte do Poder Executi-

vo, reforça uma maior aceitação de políticas públicas interventivas 

estatais por parte dos nacionais.

quanto à capacidade de se influenciar ou determinar comportamentos na internet. Cf. KELLER, 
Clara Iglesias. Regulação nacional de serviços na internet. Ed. Lumen Juris, 2019. p. 63-64.

780 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Direito constitucional econômico. A intervenção do Es-
tado à luz da razão pública e do pragmatismo. 2. ed. Ed. Lumen Juris. p. 369.

781 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil. O longo caminho. Ed. Civilização Brasileira. 
25. ed., 2019.
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De fato, se o contexto histórico-social favorece uma participa-

ção maior do Estado, as lições da ciência comportamental, ainda 

que agreguem algum grau de sofisticação à argumentação jurídica, 

seriam, na maioria das vezes, percebidas como inadequadas quan-

do há razoável aceitação quanto a instrumentos mais contundentes 

de intervenção estatal para regulação da vida social e econômica 

dos cidadãos.

Esta conclusão, contudo, demanda duas reflexões. Primeiro, a 

ênfase que o modelo constitucional de 1988, de nítida inspiração li-

beral, conferiu à ideia de dignidade da pessoa humana, elevando-a 

ao status de princípio fundamental da República, que se não confere 

uma primazia ao indivíduo em face do Estado, ao menos estabelece 

um estado de ponderação entre os múltiplos interesses salvaguar-

dados pelo texto constitucional. Assim, ainda que nossa tradição 

seja estadista, fato é que o modelo jurídico normativo idealizado 

pela Carta Magna confere status fundamental às liberdades civis, 

o que demanda que a justificativa de toda intervenção regulatória 

seja confrontada com os custos que estas políticas possam ter aos 

indivíduos. Neste ponto, intervenções menos drásticas – como as 

suscitadas pelas ferramentas do paternalismo libertário – tendem a 

ser facilmente justificáveis à luz do texto constitucional.

A segunda reflexão é mais específica ao objeto deste artigo. 

Ainda que a tradição estatal seja presente no Brasil, o reflexo de 

um longo período de ditadura militar somado ao viés individualista 

da Constituição de 1988 confere à liberdade de expressão (e mais 

especificamente à liberdade de imprensa) uma especial proteção, 

que levou a respeitável segmento da doutrina e ao Poder Judiciário 

a reconhecer, em diversas oportunidades, sua primazia prima facie, 

quando em confronto com outros direitos fundamentais ou interes-

ses sociais relevantes constitucionalmente qualificados.

Nesta esteira, por exemplo, Cláudio Chequer782 reconhece que, 

a despeito da insuficiente proteção à liberdade de expressão diante 

de pleitos indenizatórios, os Tribunais Superiores conferem espe-

782 CHEQUE, Cláudio. A liberdade de expressão como direito fundamental prima facie. Análise 
crítica e proposta de revisão ao padrão jurisprudencial brasileiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Lu-
men Juris. 2017. p. 203-204.
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cial proteção à manifestação de pensamento, quando se trata de 

avaliar hipóteses de controle de conteúdo, que possam configurar 

censura. No mesmo sentido, Gustavo Binenbojm,783 arguindo a na-

tureza de fórum público do Facebook, defende que a derrubada 

de conteúdo na internet é medida excepcional, que depende de 

sólida fundamentação jurídica, sob pena de se criar um efeito si-

lenciador na sociedade.

São afirmações que reforçam a primazia prima facie da liber-

dade de expressão, pensamento e imprensa, consagrada no art. 

5o, IV, V, IX, e XIV e art. 220 da Constituição Federal. É necessá-

rio, no entanto, um adendo. A primazia em abstrato não implica 

o predomínio absoluto desta espécie de direito. Tal orientação 

fora refutada no julgamento da ADPF no 130/DF. A despeito do 

acolhimento do voto do Ministro Relator Carlos Ayres Britto, que 

declarou a Lei de Imprensa (Lei no 5.250/67) como não recepcio-

nada pela Constituição de 1988, com base em uma prevalência 

absoluta desta espécie de direito, os demais Ministros da Supre-

ma Corte consideraram a norma como não recepcionada à luz da 

técnica da ponderação. Levaram em conta, entretanto, a especial 

relevância do direito fundamental à liberdade de expressão, en-

quanto elemento constitutivo da democracia e essencial à formação 

de uma arena deliberativa, como argumento apto a asseverar a 

desproporcionalidade da lei federal.

No mesmo sentido, posicionou-se o Supremo Tribunal Fede-

ral (STF) no julgamento do Recurso Extraordinário no 511.961/SP, 

quando afastou a exigência de diploma para exercício da atividade 

jornalística, asseverando expressamente que o exercício do poder 

de polícia estatal é vedado no campo em que imperam as liberdades 

de expressão e de imprensa à luz do art. 220, § 1o e do art. 5o, XIII 

da Constituição Federal, sob pena de configurar censura prévia.784

783 BINENBOJM, Gustavo. Liberdade igual. Ed. História Real. 2020. p. 65-66.

784 O aspecto preferencial da liberdade de expressão é reforçado em outros precedentes, tais 
como a ADI no 3.741 (afastou proibição de divulgar pesquisas eleitorais a menos de quinze 
dias do pleito); ADPF no 187 (que reconheceu a licitude da proclamada “Marcha da Maco-
nha”); ADI no 4.815 (que confirmou a constitucionalidade de biografias não autorizados); ADI 
no 2.566 (julgou inconstitucional a proibição de “proselitismo” por rádios comunitárias); ADI 
no 4451 (que tratou da proibição de uso de humor e sátira durante período eleitoral) e RE no 
1010606/RJ (considerou o direito ao esquecimento como incompatível com a Constituição).
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Essa preferência em abstrato traduz, em verdade, uma exigên-

cia “de cargas de argumentação e justificação mais intensas quando 

se trata de fundamentar restrições a direitos preferidos, que são 

aqueles que ostentam maior relevância no texto constitucional”.785

De fato, ainda que os Tribunais não sejam claros quanto ao o 

que exatamente significa “exigência de carga argumentativa refor-

çada”, o que se percebe é que medidas restritivas à liberdade de 

expressão, especialmente quando dispensam autorização judicial, 

tendem a ser percebidas com maior resistência e desconfiança pelo 

Poder Judiciário, demandando daquele que defende a viabilidade 

da pretensão regulatória do direito fundamental, maior ônus argu-

mentativo e probatório na apresentação das razões e elementos 

justificadores da restrição.

A relevância da liberdade de expressão em um regime demo-

crático também não fora desconsiderada pelo legislador quando 

da elaboração do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), es-

pecialmente, seu art. 19, que assim dispôs sobre a responsabilidade 

dos provedores de aplicação no caso de conteúdo nocivo gerado 

por terceiros:

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de ex-

pressão e impedir a censura, o provedor de aplicações 

de internet somente poderá ser responsabilizado 

civilmente por danos decorrentes de conteúdo ge-

rado por terceiros se, após ordem judicial específica, 

não tomar as providências para, no âmbito e nos 

limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 

assinalado, tornar indisponível o conteúdo apon-

tado como infringente, ressalvadas as disposições 

legais em contrário.

§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá 

conter, sob pena de nulidade, identificação clara e 

específica do conteúdo apontado como infringen-

te, que permita a localização inequívoca do material.

785 PEREIRA, Jane Reis Gonçalves. Interpretação constitucional e direitos fundamentais. 2. ed. 
São Paulo: Ed. Saraiva, 2018. p. 295.
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§ 2o A aplicação do disposto neste artigo para infra-

ções a direitos de autor ou a direitos conexos depende 

de previsão legal específica, que deverá respeitar a 

liberdade de expressão e demais garantias previstas 

no art. 5o da Constituição Federal.

§ 3o As causas que versem sobre ressarcimento por 

danos decorrentes de conteúdos disponibilizados 

na internet relacionados à honra, à reputação ou a 

direitos de personalidade, bem como sobre a indis-

ponibilização desses conteúdos por provedores de 

aplicações de internet, poderão ser apresentadas pe-

rante os juizados especiais.

§ 4o O juiz, inclusive no procedimento previsto no  

§ 3o , poderá antecipar, total ou parcialmente, os efei-

tos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo 

prova inequívoca do fato e considerado o interesse 

da coletividade na disponibilização do conteúdo na 

internet, desde que presentes os requisitos de veros-

similhança da alegação do autor e de fundado receio 

de dano irreparável ou de difícil reparação.

Com efeito, embora o diploma legislativo não tenha impedido 

os provedores de internet de suprimirem conteúdo que viole suas 

políticas de uso,786 cria uma estrutura normativa que claramente de-

sincentiva qualquer tipo de controle nas mídias digitais, visto que 

somente serão responsabilizados por eventual conteúdo nocivo se, 

após ordem judicial,787 não adotarem as providências necessárias.

O Superior Tribunal de Justiça reforça essa orientação ao dis-

por que “não considera como atividade intrínseca dos provedores 

de internet o prévio monitoramento das informações e conteúdo 

786 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Responsabilidade civil dos provedores de acesso e de 
aplicações de internet: evolução jurisprudencial e os impactos da Lei no 12.965/2014 (Marco 
Civil da Internet). In: LEITE, George Salomão; LEMOS Ronaldo (Orgs.). Marco civil da internet. 
1. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v.1, Ebook, p.1-25, p. 3-4 Apud KELLER, Clara Iglesias. Regulação 
nacional de serviços na internet. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019. p. 277.

787 A única exceção legal a esta regra decorre do art. 21 do Marco Civil da Internet, que prevê a 
possibilidade de responsabilização subsidiária do aplicador de internet, se não adotar as pro-
vidências cabíveis para a retirada de material com cena de nudez ou atos sexuais de caráter 
privado, após notificação pelo interessado.
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que trafegam e são publicadas em seus serviços e plataformas”,788 

cabendo, precipuamente, ao Poder Judiciário aferir se o conteúdo 

deve ou não ser extirpado da rede mundial de computadores. A 

orientação majoritária será objeto de análise em recurso extraor-

dinário, com repercussão geral já reconhecida, no qual se discute 

a constitucionalidade do indigitado dispositivo.789

O uso preferencial de nudges, cujo enfoque maior é a amplia-

ção do debate democrático, mais do que a censura de conteúdos 

falsos e fraudulentos, revela-se potencialmente salutar à luz deste 

contexto normativo e jurisprudencial nacional.

 Desde a Constituição de 1988, liberdades fundamentais e, em 

especial, liberdade de expressão e imprensa recebem um tratamen-

to preferencial, ao menos em abstrato, o que se soma à resistência 

de o Poder Judiciário assumir, como proporcional, medidas gerais 

de censura de conteúdo pretensamente informativo. Assim, qual-

quer tentativa regulatória que possa implicar a não divulgação ou 

exclusão de conteúdo e informações na esfera pública virtual – sem 

prévia autorização judicial – traduz um ônus argumentativo refor-

çado, que exija a comprovação inequívoca da ausência de outro 

meio menos oneroso para endereçar a questão. Ademais, não é ir-

razoável cogitar que o ônus de monitoramento do conteúdo por 

parte dos provedores de redes sociais possa configurar uma sobre-

carga excessiva, considerando, inclusive que, em caso de exclusão 

indevida de conteúdo, esses mesmos provedores poderão ser res-

ponsabilizados por violações à liberdade de expressão, caso o Poder 

Judiciário traga entendimento diverso sobre a matéria.

Por outro lado, o apelo social para regulamentação das redes 

sociais cresce em razão de dois elementos. Primeiro, não há garan-

tias quanto à veracidade das notícias que circulam nestes meios e 

tampouco da origem de fake news que se disseminam pelo universo 

digital. Diferentemente dos meios de comunicação tradicionais, em 

que há parâmetros próprios de aferição da veracidade da informação 

788 Neste sentido, REsp 1.641.133/MG, DJe: 01.08.2017; REsp 1.403.709/GO, Terceira Turma, DJe: 
25.03.2014; REsp 1.308.830/RS, Terceira Turma, DJe: 08.05.2012.

789 RE 1.037.396/SP-RG, Min. Rel. Dias Toffoli. 
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jornalística, tais critérios não existem no meio digital. Ainda, no meio 

jornalístico, caso estes standards venham a falhar, o responsável 

pela divulgação pode ser facilmente identificado e responsabilizado 

posteriormente; nas redes sociais, ao contrário, a velocidade da dis-

seminação da notícia dificulta a identificação e, inclusive, eventual 

utilidade de atuação posterior do Poder Judiciário e ressarcimento 

reparatório pelo prejuízo causado. No mais, o uso de algoritmos que, 

a partir de dados pessoais coletados em rede, produzam arquiteturas 

de escolhas que incentivam a disseminação de conteúdo viral, nem 

sempre fidedigno, mas confirmador de vieses, transformam o meio 

digital e, cada vez mais, o seio social em grupos de pessoas presas 

em suas próprias bolhas e câmaras de eco, favorecendo a circulação 

de conteúdos e opiniões enviesadas e sensacionalistas.

A potencialidade do nudge subsiste, justamente, na maior trans-

parência que confere à natureza dos conteúdos veiculados nas redes 

sociais e na ampliação dos pontos de contato entre diferentes grupos 

aprisionados em suas bolhas epistêmicas, orientado pelo propósito 

democrático de criação de condições favoráveis para a circulação 

de informações fidedignas. Trata-se, portanto, de uma medida de 

contrainformação (counterspeech) que além de afastar a pecha de 

“censor” destes provedores, reforça a metáfora do livre mercado 

de ideias, na medida que busca reorientar os algoritmos das re-

des em direção a um espaço de discussão público mais informado.

Há, no entanto, outro ponto a ser considerado. Nudges exigidos 

pelo Estado, ainda que não restrinjam substancialmente o direito à 

liberdade de expressão, podem produzir novas obrigações às empre-

sas privadas que gerenciam as aplicações de redes sociais na internet.

Neste caso, convém distinguir os tipos de nudges a serem con-

siderados. “Cutucões” meramente informativos – como é o caso dos 

alertas de fact checking – raramente incorrerão em alguma espé-

cie de inconstitucionalidade, pois visam tão somente incrementar a 

consciência e o grau de informação dos cidadãos.790 Mesmo a garan-

tia constitucional da “livre iniciativa” (art. 170, caput da Constituição 

790 Vide: SCHWEIZER, Mark. Nudging and the principle of proportionality: obliged to nudge? 
Springer, 2016. Mimeo.
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Federal) é condicionada à existência “digna” de todos e a dignidade 

pressupõe consentimento informado. O minimalismo interventivo 

desta espécie de nudge, embora acarrete alguma leve restrição à 

atividade econômica, dificilmente poderá suscitar questionamentos 

mais sensíveis em nível constitucional. Entretanto, é possível co-

gitar, que “cutucões” digitais que se valham da lógica das opções 

padrões (default rules) possam influir de forma mais robusta sobre 

o núcleo da atividade econômica desenvolvida por essas empresas 

e eventualmente suscitem conflitos entre normas constitucionais, 

que demandarão dos Tribunais ponderar o risco que um ambiente 

digital desregulado possa ter para o debate democrático e, de ou-

tro, o impacto do nudge ao desempenho da atividade econômica 

das empresas da qual se exigiu sua implementação.

Estes riscos devem ser avaliados em cada caso, mas, ao menos 

em tese, é possível afirmar que o foco em nudges (especialmente 

informativos) transparecem, por regra, medidas não só adequadas, 

mas necessárias e proporcionais aos fins que se destinam. Na nova 

esfera pública – as redes sociais – isto significa o fortalecimento de 

um debate efetivamente plural e informado, corolário do nosso mo-

delo democrático constitucional.

III.  Transparência e informação – furando as bolhas 
epistêmicas

O caráter minimalista dos nudges, de fato, favorece sua jus-

tificação jurídica, pois aposta na coordenação do debate público, 

por meio de contextos que favoreçam a produção de informações 

fidedignas e amplie os pontos de contato entre pessoas com pen-

samentos e opiniões distintas.

É preciso ir além, contudo, já que é inegável que cada nudge 

tem uma efetividade e traduz algum tipo de condicionamento par-

ticular mesmo que mínimo. Conquanto uma defesa da juridicidade 

em tese dos “empurrõezinhos” seja possível, é sempre observando 

a adequação, necessidade e proporcionalidade de cada nudge, que 

se terá uma completa compreensão de sua compatibilidade com 

direitos fundamentais básicos como o da liberdade de expressão.
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Pela novidade do tema, muitas das sugestões de cutucões para 

redes sociais carecem de análise mais robusta quanto à sua efetivida-

de. Em todo caso, um desenho das principais hipóteses já suscitadas 

permitirá explorar eventuais benefícios e possíveis questionamen-

tos, que possam vir a surgir na sua implementação.

3.1. Modelos de nudges

O primeiro dos nudges explorados é a etiquetagem de informa-

ções falsas veiculadas nas mídias sociais, conhecidos como alertas 

de fact checking. Trata-se de mecanismo que começou a ser uti-

lizado, após fortes pressões sociais subsequentes ao escândalo 

Cambridge Analytica, em redes sociais como Facebook, Twitter e 

YouTube, desde 2018, com especial repercussão desde 2020, em 

razão da pandemia provocada pelo novo Coronavírus e as eleições 

norte-americanas.

A etiquetagem de uma informação como falsa ou, ainda, a con-

signação de que afirmações carecem de comprovação fática decorre 

de uma avaliação formulada por esses provedores após análise de 

notícias ou declarações por agências de fact-checking.791 A partir da 

avaliação por essas terceiras partes, os provedores de redes sociais 

poderão rotular a mensagem como potencialmente falsa – reduzin-

do sua circulação nas redes – ao invés de meramente censurar ou 

derrubar o conteúdo.

Para assegurar a credibilidade da atuação dessas agências, os 

principais provedores de redes sociais têm buscado fechar parcerias 

com agências de fact-checking cujas práticas, serviços e métodos 

sejam reconhecidos por alguma instituição, que lhe confira um cer-

tificado de reputação.792

A etiquetagem, mais do que apostar na censura do conteúdo 

falacioso proposto, alerta o usuário sobre ausência de credibilidade 

791 A assunção de parcerias com agências de Fact-Checking faz parte de um projeto de resposta 
do Facebook às demandas sociais de maior controle de qualidade sobre as notícias circula-
das nas redes, denominado Third Party Fact Checker Project, iniciado em 2018.

792 Um exemplo é a International Fact-Checking Network (IFCN), instituição criada em 2015 com 
o intuito de reunir agências de fact-checking em todo mundo, sob um código de ética e prin-
cípios de atuação que garanta um padrão mínimo de qualidade para o funcionamento dessas 
agências.
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para a informação. Apela, assim, ao sistema 2 para que reflita so-

bre a veracidade da informação antes de divulgá-la e reproduzi-la 

acriticamente pelas redes sociais. A lógica não é muito distinta da 

utilizada em caso de eventual declaração falsa ou fraudulenta fei-

ta perante um veículo tradicional de imprensa. Usualmente, após 

essas manifestações, é comum que o editor (em jornais ou revis-

tas impressos) ou jornalistas (nos canais televisivos) teçam breves 

comentários sobre a falta de comprovação do afirmado. Esse filtro 

alerta o receptor da notícia quanto à necessidade de avaliar com 

cuidado o conteúdo que fora apresentado sem implicar negativa à 

circulação da informação.

Este nudge foi especialmente utilizado em 2020, um período 

crítico marcado por uma pandemia e um turbulento processo eleito-

ral nos Estados Unidos. Em 27 de maio de 2020, o Twitter etiquetou 

pela primeira vez uma mensagem do perfil do Presidente Donald 

Trump como potencialmente falsa. A mensagem do Presidente afir-

mava que os votos por correios seriam roubados e substancialmente 

fraudulentos, sem apresentar provas para tanto. A mensagem fora 

então marcada com um aviso seguido por um sinal de exclamação, 

no qual constava a seguinte mensagem “Get the fact about mail-in 

ballots”793 grifados em azul. Ao clicar na mensagem, o usuário era 

direcionado a uma notícia que discorre sobre a falta de fundamen-

to na alegação do Presidente, fazendo referência a diversas fontes 

com reputação consolidada no país, como CNN, Washington Post, 

dentre outros. Nas vésperas das eleições norte-americanas, Twit-

ter e Facebook anunciaram o uso do mesmo expediente em posts 

que declarassem vitória antecipada.794

Veja-se que a iniciativa não impede o direito de manifestação 

do agente público, mas amplia o conhecimento sobre os fatos aos 

usuários, na medida em que torna claro que aquela afirmação não 

é corroborada por inúmeros canais de mídias, de matizes ideológi-

cos distintos, que cobrem o assunto.

793  Em tradução livre, “saiba os fatos sobre os votos por correio”.

794 Disponível em: https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/11/03/facebook-e-twit-
ter-terao-alerta-em-posts-que-declarem-vitoria-antecipada-nas-eleicoes-dos-eua.ghtml. 
Acesso em: 3 nov. 2020.

https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/11/03/facebook-e-twitter-terao-alerta-em-posts-que-declarem-vitoria-antecipada-nas-eleicoes-dos-eua.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/11/03/facebook-e-twitter-terao-alerta-em-posts-que-declarem-vitoria-antecipada-nas-eleicoes-dos-eua.ghtml
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Há discussões acerca da efetividade da medida. Como já ante-

cipado, pelo caráter inovador do uso de nudges em redes sociais 

são poucos os estudos sobre o tema. De todo modo, uma das 

poucas pesquisas empíricas já realizadas sobre o tema traz evi-

dências de que expor os usuários a alertas de fact-checking reduz 

substancialmente a probabilidade de compartilhamento de notí-

cias, se comparado àqueles que não foram expostos a esse tipo de 

alerta,795mesmo para quem alimenta certo ceticismo quanto a fon-

tes tradicionais da mídia.796

No mais, é difícil questionar a juridicidade de tais medidas. 

Como já exposto, não se trata de censura, já que as mensagens de 

pessoas, agentes públicos ou de fontes das mídias (especialmente, 

as pouco conhecidas), por regra, permanecerão com seu conteú-

do imodificável nas redes. O alerta apenas sinaliza para o caráter 

controverso da afirmação, à luz de fatos analisados por agências 

de fact-checking. Com efeito, produz-se mais informação ao usuá-

rio. E se há mais informação, é reduzido o enviesamento produzido 

pelas bolhas, filtros e câmaras de eco, aprimorando a formação de 

pensamento do cidadão. 797

Poder-se-ia suscitar, ainda, em que medida cabe exigir das re-

des sociais algum monitoramento neste sentido. Nada obstante, a 

partir do momento em que redes sociais se tornam plataformas de 

debate público e palanque político para candidatos, a reconhecida 

eficácia horizontal dos direitos fundamentais impõe alguns parâ-

metros à atuação de páginas gerenciadas por empresas privadas, 

795 NEKMAT, Elmie. Nudge effect of fact-check alerts: source influence and media skepticism on 
sharing of News information in social media. Social Media Society, p. 1-14, 2020. Disponível 
em: https://doi.org/10.1177/2056305119897322.

796 Na verdade, o que se observou para além da redução dos compartilhamentos, é que para os 
céticos quanto à mídia tradicional, eventual etiquetagem de uma notícia de uma mídia tradi-
cional como falsa produz um efeito sobre a reputação desta mídia maior do que aquele que 
é observado para canais de mídia não tradicionais.

797 O Supremo Tribunal Federal, na ADI no 2.404/DF, já reconheceu como constitucional o sistema 
de indicações, classificação, recomendações e informações acerca de conteúdos audiovisuais. 
O mecanismo – espécie de nudge informativo – fora considerado um ponto de equilíbrio en-
tre o direito à liberdade de expressão e o interesse de se fazer uma escolha refletida acerca 
da programação ofertada ao público infanto-juvenil, não implicando espécie de censura. O 
precedente, ainda que voltado aos programas televisivos, traz argumentos que podem ser 
extensíveis ao espaço digital, visto que o foco é o fornecimento de elementos para uma de-
cisão mais informada. 

https://doi.org/10.1177/2056305119897322
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para evitar tanto a negligência no combate à falsidade nas redes 

sociais, quanto eventuais excessos.

A etiquetagem é o exemplo de nudge mais conhecido das redes 

sociais, mas não é o único.798 Há ainda medidas de transparência, 

que também agregam informações simples, porém fundamentais, ao 

espaço virtual. Plataformas como Facebook e Instagram admitem, 

por exemplo, o uso de ferramentas denominadas como conteúdos 

impulsionados.

O impulsionamento de conteúdo é uma ferramenta disponí-

vel nessas plataformas, que aumenta o alcance original de uma 

página ou conteúdo publicado. Em vez de o conteúdo impactar 

apenas seus contatos, ele será exibido a mais possíveis interes-

sados, conforme análise preditiva dos algoritmos utilizados por 

essas plataformas. O problema é que nem sempre esses conteúdos 

são claramente identificados como impulsionados, o que impede 

o indivíduo de perceber que a popularidade daquele conteúdo é 

alavancada artificialmente.

Esses conteúdos são inteligentemente explorados para fins 

políticos e suscitam o efeito manada (também um viés). Muitos 

usuários são surpreendidos com um conteúdo cuja popularidade é 

artificial, mas não tem plena consciência disso e, afetos pelo poder 

impressionista da suposta popularidade, passam a seguir a tendên-

cia daquele comentário, aumentando sua projeção.

A transparência quanto aos conteúdos impulsionados na rede 

e a identificação de quem pagou por este serviço é relevante para 

esclarecer o caráter propagandístico do conteúdo veiculado e re-

duzir o impacto que este tipo de informação possa ter sobre nossos 

vieses, em especial o de efeito manada, que pode levar os usuários 

a confiar acriticamente na popularidade de um determinado posi-

cionamento político. O Projeto de Lei no 2.630/2020, em trâmite 

798 Há ainda outras ferramentas similares, como o aviso ou lembrete em fase de implementa-
ção pelo Twitter. A ideia é que antes do compartilhamento do conteúdo seja perguntado ao 
usuário se ele já leu todo o conteúdo, ensejando maior reflexão antes do compartilhamento 
automático. 

 V. https://eandt.theiet.org/content/articles/2020/06/twitter-nudges-users-to-read-befo-
re-they-retweet/. Acesso em: 1o dez. 2021.

https://eandt.theiet.org/content/articles/2020/06/twitter-nudges-users-to-read-before-they-retweet/
https://eandt.theiet.org/content/articles/2020/06/twitter-nudges-users-to-read-before-they-retweet/
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na Câmara dos Deputados, que visa regulamentar a Liberdade, 

Transparência e Responsabilidade nas redes sociais, abre espaço 

para o uso deste nudge, ao exigir transparência quanto à identifi-

cação de conteúdo patrocinado e impulsionado nas redes (arts.19 

a 23).799 Apenas em setembro de 2020, o Facebook passou a dis-

ponibilizar ferramentas de transparência para anúncios políticos 

em suas redes.800

Cass Sunstein, em obra seminal sobre o tema,801 argumenta 

ainda que o espaço virtual, marcado por inúmeros blogs, fóruns e 

grupos virtuais gera um efeito perverso sobre a “cola social”, que 

é essencial a um modelo de deliberação efetivamente democráti-

co e republicano. Sua tese é que a fragmentação do espaço virtual 

em diversos grupos e fóruns compostos por pessoas que pensam 

da mesma forma acirra a polarização e reduz as possibilidades de 

um diálogo efetivamente produtivo.802

Na versão mais recente da obra,803 já no apogeu da era das re-

des sociais, o autor sugere um peculiar nudge para propiciar maiores 

pontos de contato entre pessoas, visões de mundo, grupos e fóruns 

no âmbito das redes sociais. São os serendipity buttons (ou botões 

de aleatoriedade).804

799 Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8110630&ts=160036
5763740&disposition=inline.

800 https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/22/facebook-disponibiliza-fer-
ramentas-de-transparencia-para-anuncios-politicos-no-brasil.ghtml. Acesso em: 1o dez. 2021.

801 SUNSTEIN, Cass R. Republic.com 2.0. New Jersey: Princeton Press, 2007. 

802  A tese do autor é fundada em inúmeros experimentos psicológicos. Talvez o mais interessante 
consista na avaliação da polarização de grupo. Termo utilizado para se referir a conjunto de 
pessoas que, após a deliberação, se movem ao ponto mais extremo, distinto daquele ao qual 
o grupo estava originariamente inclinado. Um experimento em Colorado, em 2005, trouxe 
três questionamentos polêmicos sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo, aquecimen-
to global e ações afirmativas nas relações de trabalho. Após a resposta individual anônima 
de cada um dos participantes da pesquisa, estes foram divididos em dois grupos (liberais 
e conservadores) para deliberar por cerca de 15 (quinze) minutos sobre o tema. O que se 
verificou é que após o debate, as opiniões tanto de liberais quanto de conservadores se tor-
naram mais intensas e radicais que as opiniões originariamente afirmadas individualmente. 
Do mesmo modo, as poucas divergências entre os grupos eram rapidamente solucionadas. O 
estudo fora ainda reproduzido em outros países apresentando resultados similares. O que o 
resultado empírico evidencia, além da inclinação à polarização pelo grupo, é que a ausência 
de diversidade dentro do conjunto considerado amplia as diferenças entre grupos distintos 
e obsta a aceitação de argumentos e pensamentos diversos. Op. cit., p. 60-64.

803 SUNSTEIN, Cass R. Republic. Divided democracy in the age of social media. Princeton Press. 
New Jersey, 2017.

804 Op. cit., p. 232-233.

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8110630&ts=1600365763740&disposition=inline
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8110630&ts=1600365763740&disposition=inline
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/22/facebook-disponibiliza-ferramentas-de-transparencia-para-anuncios-politicos-no-brasil.ghtml
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2020/09/22/facebook-disponibiliza-ferramentas-de-transparencia-para-anuncios-politicos-no-brasil.ghtml
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O feed de notícias de redes sociais, notadamente do Face-

book e Instagram, é comumente abastecido com informações de 

seus amigos, conteúdos patrocinados ou impulsionados e notí-

cias. Esse painel, por óbvio, é adaptado às preferências do usuário, 

por meio de análises produzidas pelos algoritmos destas redes. A 

sugestão do ilustre professor para ampliar o contato com outros 

pontos de vista e evitar a polarização extremada é manter como 

configuração padrão nessas redes a “aleatoriedade”, assegurando 

ao usuário o direito de facilmente alterar essa configuração- desli-

gando o serendipity button – para só receber notícias e conteúdo 

personalizados.805

Trata-se de uma estratégia regulatória que vai além do proble-

ma das notícias fraudulentas, pois busca construir uma arquitetura 

de escolha voltada à pluralidade e à multiplicidade de pontos de 

vista, valendo-se do viés da inércia ou do status quo (tendemos a 

seguir a configuração padrão, pois nosso sistema 2 é preguiçoso).806 

A sugestão intrigante, mais uma vez, respeita a liberdade do in-

divíduo de dispor sobre quais notícias gostaria de receber, mas 

estabelece como padrão uma configuração que, potencialmente, 

reduziria os impactos negativos de só ter acesso àquilo que con-

firma pré-compreensões enraizadas. No limite, contudo, é difícil 

imaginar que tal mecanismo seja voluntariamente construído pe-

las redes sociais – ao contrário das demais medidas informativas 

– pois focar na ampliação de informações de matizes ideológicas 

distintas afeta, em alguma medida, o modelo de negócio fundado 

na economia de atenção. Se imposto pelo Estado, é possível ante-

ver questionamentos judiciais à luz do princípio da livre-iniciativa 

(art. 170, caput, da Constituição Federal). A manutenção do mode-

lo pode vir a demandar comprovação, portanto, de sua adequação 

à finalidade pretendida (evidências empíricas substanciais dos efei-

tos positivos) e, especialmente, a ausência de outro meio menos 

oneroso para atingir resultados similares.

805 Em algumas redes sociais – como o Twitter – a aleatoriedade é adotada como uma configu-
ração opcional.

806 Este tipo de viés é o que fundamenta as regras de adesão automática a regimes de previ-
dência, por exemplo. 
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Este rol exemplificativo de nudges demonstra, contudo, como 

medidas, no geral, sutis e de simples implementação podem con-

tribuir de algum modo para a democratização do espaço virtual, 

assegurando ao mesmo tempo clareza quanto à natureza do con-

teúdo veiculado e, ainda, possibilitando o acesso a múltiplos pontos 

de vista, sem que isso implique algum tipo de restrição à garantia 

fundamental da liberdade de expressão e pensamento. Em todos 

os casos, o que se produz é mais informação para evitar um vício 

na formação de vontade do cidadão, sem que haja censura ao seu 

conteúdo.

3.2. Questionamentos e limites

É preciso, contudo, destacar que não há panaceia para um fe-

nômeno tão novo e complexo como o funcionamento das redes 

sociais. Os inputs da ciência comportamental são, certamente, re-

levantes para as medidas regulatórias do setor, mas – sem prejuízo 

de se buscar outros nudges em um exercício criativo – nem todas 

as mazelas que afetam o funcionamento do principal espaço de 

debate no mundo digital podem ser solucionadas por meio dessa 

ferramenta regulatória. Alguns questionamentos e limites certa-

mente surgirão quando da sua implementação.

O primeiro questionamento que pode vir a surgir é o alcance 

desses nudges, em particular, se etiquetagem e alertas de fact-che-

cking devem ser direcionadas a qualquer conteúdo e manifestação 

nas redes. A resposta que se sugere é negativa. O enfoque destas 

etiquetagens é trazer à reflexão notícias informativas apresentadas 

por pretensas fontes públicas de informação, que circulem notícias 

nas redes sociais. O intuito é evitar que o usuário seja possivelmente 

enganado, por suposta fonte fidedigna de informação, bem como 

evitar que agentes políticos se valham da sua especial posição para 

usar as redes como um espaço para espalhar conteúdos falaciosos 

e anticientíficos de modo oportunista, escapando dos filtros tra-

dicionais da imprensa.807 Não há motivo para estender o alcance 

807 Note-se que essa preocupação parece estar presente no Projeto de Lei no 2.630/2020 que 
em seu art. 18 submete as declarações dos agentes públicos em redes sociais, mesmo em 
conta privada, a um escrutínio mais rigoroso, porquanto as considera sujeitas aos princípios 
que devem orientar a Administração Pública (art. 37, caput, da CF).
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desses alertas a simples manifestações de opiniões por particula-

res, que não gozam dessa especial credibilidade.

Há, ainda, dúvidas quanto à boa-fé das empresas criadoras 

dessas redes sociais em adotar medidas autorregulatórias para 

coordenar o controle de qualidade das informações veiculadas na 

rede. Até o momento as iniciativas para adoção de nudges partiram 

do setor privado, que preferem tais instrumentos a assumir aber-

tamente o ônus de decidir o que deve permanecer ou ser excluído 

das redes. Por outro lado, não se pode negar que o modelo sub-

jacente ao negócio dos provedores (economia de atenção) pode 

suscitar conflitos de interesses, o que recomenda alguma partici-

pação estatal neste processo regulatório.

 Ainda que o aprofundamento do tema fuja do escopo deste ar-

tigo, é possível cogitar a resposta em um modelo de autorregulação 

regulada, como preconizado na lei alemã de regulação das redes, 

NetzDG, e no PL no 2.630/2020, em trâmite na Câmara dos Depu-

tados. Assegurar ao agente estatal mecanismos de fiscalização e 

sanção para aferir a adequação dos instrumentos autorregulatórios 

privados pode evitar que os propósitos positivos de mecanismos 

autorregulatórios – como os nudges idealizados pelo próprio mer-

cado – possam ser desvirtuados em benefício do interesse particular 

dos agentes econômicos.808,809

É possível que se questione a efetividade dessas medidas. A 

cultura nacional já acostumada com intervenções mais drásticas do 

Estado em temas que ganham repercussão social pode ter a im-

pressão de que nudges seriam medidas minimalistas demais para 

808  Na definição de André Saddy, a autorregulação regulada pode assumir três formas: um mo-
delo de autorregulação complementar ou suplementar regulada, pelo qual o Estado regula 
determinada atividade econômica e a iniciativa privada se autorregula de forma complemen-
tar ou suplementar; um modelo de autorregulação regulada subsidiária ou supletiva, pelo qual 
o particular se autorregula e o Estado apenas regula nos aspectos necessários; e um modelo 
de autorregulação regulada pura, em que o Estado supervisiona, fiscaliza e controla a au-
torregulação autônoma do particular. O modelo idealizado para regulação das redes sociais 
no Brasil se aproxima do último tipo. Vide: SADDY, André. Regulação estatal, autorregulação 
privada e códigos de conduta e boas práticas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015. p. 117.

809  Esta preocupação se torna ainda mais evidente diante de novos vazamentos e denúncias 
que revelaram a maior “deferência” do Facebook com conteúdos postados por celebridades, 
políticos e demais personalidades capazes de produzir maior engajamento às redes, mesmo 
quando violadoras de sua política de moderação. Disponível: https://www.bbc.com/portu-
guese/internacional-58704588. Acesso em: 1o dez. 2021.

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58704588
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-58704588
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produzir algum resultado útil. O avanço nos estudos da ciência 

comportamental vem indicando, no entanto, que tais instrumentos 

já produziram resultados substancialmente positivos em diversas 

áreas da política pública, sempre a um custo individual e orçamen-

tário reduzido.810

No campo das redes sociais, mesmo com a inovação da maio-

ria das propostas, os poucos estudos empíricos são promissores. 

Mesmo a recente experiência do Tribunal Superior Eleitoral com o 

Whatsapp para rastreio de fake news nas eleições municipais parece 

ter sido bem-sucedido.811 Em todo caso, a criação de uma unida-

de para estudo de nudge no âmbito do Conselho de Transparência 

da Internet – a que alude o PL no 2.630/2020 – poderia fornecer 

não só as informações necessárias ao Poder Público para avaliar a 

efetividade das medidas implementadas pelo setor privado, como 

também para analisar seu custo-benefício e solicitar aprimoramen-

tos. A criação de equipes para estudo do impacto dessas medidas 

revela-se uma tendência mundial812 e pode ser útil, inclusive, na in-

dicação dos casos em que nudges não produzem os resultados 

práticos almejados.

De fato, há casos em que conteúdos fraudulentos podem, ex-

cepcionalmente, vir a justificar ações mais drásticas do que os 

“cutucões”.813 Casos de vídeos adulterados – conhecidos como de-

epfakes – possuem um tipo único de “autenticidade” que podem 

torná-los mais críveis que representações verbais. Nestes casos, 

810 BERNARTZI, Shlomo; BESHEARS, John; MILKMAN, Katherine L; SUNSTEIN, Cass R; THA-
LER, Richard H; SHANKAR, Maya; TUCKER-RAY, Will; CONGDON, William J; GALING, Steven. 
(2017). Should government invest more in nudging? Psychological Science, v. 28, p. 1041-1055. 
Disponível em: https://doi.org/10.1177%2F0956797617702501

811 https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/11/13/presidente-do-tse-diz-ver-redu-
cao-de-fake-news-nessas-eleicoes.htm. Acesso em: 14 nov. 2020. 

812 BERNARTZI, S. et al., op. cit.

813 Recentemente – apesar dos constantes alertas de fact-checking e ponderações dos veícu-
los de mídia tradicional – a insistência do Presidente Donald Trump em afirmar a fraude na 
condução do último processo eleitoral presidencial norte-americano, mesmo sem nenhuma 
evidência comprobatória, fora crucial para impulsionar ataques às instituições democráticas 
norte-americanas e gerar convulsão popular, o que parece indicar uma limitação do poten-
cial dos nudges quando agentes públicos se valem do especial prestígio que sua posição lhe 
confere para, repetidamente, negar fatos comprovados ou sustentar teorias conspiratórias. 
O evento suscita novos debates quanto à necessidade de medidas mais drásticas por parte 
das redes sociais. A relevância da liberdade de expressão, contudo, parece sugerir a necessi-
dade de uso de instrumentos menos intrusivos em um primeiro momento antes de se cogitar 
uma derrubada imediata do conteúdo.

https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/11/13/presidente-do-tse-diz-ver-reducao-de-fake-news-nessas-eleicoes.htm
https://noticias.uol.com.br/eleicoes/2020/11/13/presidente-do-tse-diz-ver-reducao-de-fake-news-nessas-eleicoes.htm
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dada a dificuldade de distinguir imagens reais de falsas, mesmo que 

o sistema 2 seja adequadamente informado, pode ser que o siste-

ma 1 permaneça sob a influência daquilo que fora apresentado.814 

Nestas situações, uma ação mais contundente das empresas pri-

vadas que gerenciam esses espaços digitais pode ser necessária.815

Destaca-se, por fim, que o enfoque na abordagem sobre os 

efeitos psicológicos dos “cutucões” é a sua utilidade para redução 

da disseminação de notícias falsas e conteúdos fraudulentos pos-

tados na internet a um reduzido custo jurídico. O combate destas 

medidas em sua origem, por meio da criação de novas expressões,816 

instrumentos de responsabilização e até mesmo de criminalização, 

bem como discussões acerca da política de coleta de dados em re-

des são temas correlatos, mas que merecem abordagem própria à 

luz dos desafios que impõem, escapando do escopo deste artigo.

A despeito dessas limitações, a preferência em abstrato da li-

berdade de expressão e os riscos que intervenções drásticas de 

censura e controle de conteúdo possam ter sobre o funcionamen-

to do espaço público virtual e o regime democrático, como um 

todo, justificam a experiência com os famigerados “cutucões” ou 

“empurrões” para a construção de redes efetivamente mais sociais.

Conclusão

A ascensão das redes sociais como o principal espaço para de-

bate e trocas de ideias sobre assuntos variados, inclusive aqueles 

de repercussão social e política, produziu não só o empoderamento 

daquele que é ao mesmo tempo receptor e transmissor da informa-

ção, como também tornou a arena pública cada vez mais instável, 

814 SUNSTEIN, Cass R. Falsehoods and the First Amendment. Harvard Journal of Law & Technology, 
v. 33, n. 2, 2020. Disponível em: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3426765.

815  Frise-se que é possível extrair do ordenamento jurídico casos em que a responsabilização 
do provedor por não indisponibilização de conteúdo pode prescindir de decisão judicial. O 
Marco Civil da Internet já prevê, por exemplo, que aplicações de internet tem o dever de in-
disponibilizar determinados conteúdos sensíveis como é o caso de materiais contendo nudez 
ou atos sexuais de caráter privado (art. 21 da Lei no 12.965/2012).

816  O Facebook criou recentemente o conceito de “comportamento inautêntico coordenado”, 
que consiste no uso de contas falsas e verdadeiras para criar uma rede de contatos que se 
retroalimentam, aumentando artificialmente a popularidade de um conteúdo. Uma vez iden-
tificado este tipo de comportamento, o provedor derrubaria a conta. O objetivo é evitar o 
viés de manada, mas aqui o remédio não é um nudge e sim uma ação impositiva. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3426765
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já que não sujeita aos tradicionais parâmetros jornalísticos que pau-

tam a produção de informação nas mídias tradicionais.

A circunstância se agrava em um modelo de economia, no 

qual o lucro das redes sociais depende necessariamente da cap-

tura de atenção dos usuários de seus serviços. As arquiteturas das 

escolhas da rede nos direcionam a conteúdos cada vez mais sensa-

cionalistas e moldados a nossas pré-compreensões, inviabilizando 

o debate e esgarçando o tecido social com o acirramento da po-

larização nas redes. Em um contexto de polarização extremada e 

entrincheiramento das pessoas em bolhas epistêmicas, aumenta-se 

a suscetibilidade dos usuários das redes às notícias fraudulentas 

(fake news). Neste cenário, cresce a pressão sobre a necessidade 

de regulação das redes sociais e entre modelos orientado ao uso 

das tradicionais normas de comando e controle e a ausência de re-

gulação, observa-se nos mecanismos dos nudges uma promissora 

ferramenta regulatória capaz de corrigir as falhas comportamentais 

produzidas pelas arquiteturas de escolhas sugeridas pelos algorit-

mos das redes sociais.

Os nudges possibilitam a construção de contextos decisórios 

que induzem o cidadão a uma maior reflexão, com o objetivo de 

resguardar um debate efetivamente democrático nas redes, pauta-

do por certos parâmetros de civilidade e respeito ao próximo. São 

instrumentos essenciais para tornar o espaço virtual a um só tem-

po, mais informado, por meio da criação de simples filtros capazes 

de atestar a qualidade e a natureza dos conteúdos postados em re-

des e, ainda, ampliar os pontos de contato entre múltiplos pontos 

de vistas, furando as bolhas epistêmicas das redes.

Sob o ponto de vista jurídico, o caráter minimalista dessa ferra-

menta regulatória revela-se promissor como referencial ao legislador, 

posto que se mostra em conformidade com a primazia prima facie de 

direitos fundamentais como a liberdade de expressão e pensamen-

to, estando ainda em consonância com o regramento estabelecido 

no art. 19 do Marco Civil da Internet.

Na prática, alguns exemplos autorregulatórios já podem ser 

colhidos, como é o caso dos alertas de fact-checking, cujo uso fora 
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ampliado pelas principais mídias sociais, para combater a desin-

formação no contexto da pandemia e, especialmente, das eleições 

norte-americanas. Os resultados iniciais são positivos e parecem in-

dicar que a experiência com nudges pode traduzir uma ferramenta 

eficiente para muitos dos problemas relacionados às notícias frau-

dulentas na internet.

De certo que nudges não são a solução para todos os males 

da disseminação de notícias fraudulentas nas redes. Há outros pon-

tos nevrálgicos que merecem atenção específica como deepfakes, 

que podem exigir respostas mais drásticas. Não é possível ignorar, 

no entanto, que a relevância especial da liberdade de expressão e 

o sucesso dos estudos das ciências comportamentais os recomen-

dam como um instrumento regulatório preferencial para o debate 

público nas redes sociais.
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