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RESUMO 

O problema deste trabalho consiste na investigação das decisões administrativas 

sancionadoras, influenciadas pelo Interesse Público, ou seja, se são eficientes. Assim, por meio 

de um estudo jurídico – propositivo e transdisciplinar, pretende-se, no Capítulo I, caracterizar 

e posicionar o dilema presente no cenário jurídico nacional do paradoxo existente entre 

Eficiência e Interesse Público, que pode ser solucionado pelo paradigma da proceduralização 

constitucional. O posicionamento desse paradoxo Eficiência-Interesse Público na Teoria dos 

sistemas, no Capítulo II, será importante para compreensão da complexidade do dilema frente 

aos sistemas econômico, político e jurídico. No Capítulo III, pretende-se articular esse 

problema com a regulação econômica das sanções decorrentes do mercado de compras 

públicas. No Capítulo IV, realizar-se-á uma visita à visão da moralidade interna do direito 

administrativo, influenciado pelo Interesse Público, no Estado administrativo, a confrontar a 

Teoria de Lon Fuller com a Teoria da Regulação econômica. O estudo do paradigma da 

proceduralização aplicado ao processo administrativo sancionador é tema do Capítulo V, no 

qual se discorrerá sobre a origem do marco teórico e verificar-se-á o conceito e as relações com 

a regulação reflexiva que proporciona uma aprendizagem na construção da decisão 

administrativa. Enfim, no Capítulo VI, consentâneo à transdisciplinaridade, apresentar-se-á o 

método da Data Envelopment Analysis (DEA) para medição da eficiência econômica dos 

processos administrativos sancionadores do Setor de Processos Administrativos 

Sancionadores, de órgão do Poder Executivo federal, nos anos de 2019 a 2021. Em seguida, 

por meio da análise econômica do direito, apresentar-se-á estudo empírico que analisou as 

relações econômicas entre empresas e o Estado a influenciar o sistema sancionatório decorrente 

de licitações e contratos com destaque para um Interesse Público influenciado pela ação de 

Interesses Privados. Por fim, nesse ideário de pesquisa empírica demonstrar-se-á, por meio de 

análise dos custos econômicos, como esse Interesse Público desvirtuado impede a alocação de 

recursos econômicos menos dispendiosos para um rito decisório administrativo 

comprovadamente, nesta pesquisa, mais econômico e, por conseguinte, mais eficiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência. Interesse público. Paradoxo. Direito Regulatório. 

Proceduralização. 
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ABSTRACT 

 

The problem of this work is the investigation of sanctioning administrative decisions, 

influenced by the Public Interest, that is, if they are efficient. Thus, through a legal study – 

propositional and transdisciplinary, it is intended, in Chapter I, to characterize and position 

the dilemma present in the national legal scenario of the existing paradox between Efficiency 

and Interest in the paradigm of constitutional proceduralization. The positioning of this 

Efficiency - Public Interest paradox in Systems Theory, in Chapter II, will be important for 

understanding the complexity of the dilemma facing economic, political, and legal systems. In 

Chapter III, it is intended to articulate this problem with the determination of the estimates 

resulting from the purchase market. In Chapter IV, an approach will be made to the vision of 

the internal morality of administrative law, influenced by the Public Interest, in the 

administrative State, confronting Lon Fuller's Theory with the Theory of Economic Regulation. 

The study of the proceduralization paradigm applied to the sanctioning administrative process 

is the subject of Chapter V, in which the origin of the theoretical framework will be discussed 

and the concept and relations with the reflexive regulation that provide learning in the 

construction of the decision will be verified. administrative. Finally, in the Chapter, the method 

of Data Development Analysis (DEA) will be presented for the efficiency of administrative 

processes, economic consents of the Sector of Sanctioning Administrative Processes of the 

Federal Executive Branch, in the years of Then, means of analysis of law, will then present 

means of analysis of law, will present the highlight by adjustment as a study between companies 

and the bidding review system according to an Interests and correction contracts for an 

Interests and contracts. of Private Interests. Finally, in this research ideology in empirical 

environmental research, it will be analysed, through cost analysis, how this distorted Public 

Interest prevents the allocation of less expensive economic resources for an administrative 

decision-making rite that is demonstrably, in this case, more economical and, therefore, more 

economical. yes, more efficient. 

 

 

KEYWORDS: Efficiency. Public interest. Paradox. Regulatory Law. Proceduralization. 
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INTRODUÇÃO 

 

“O modelo administrativo de regulação do espectro radioelétrico no 

Brasil remonta a um ideário puramente cientificista, de administração 

gerencial, do início do século XX, que representa no fundo uma 

autocracia técnica, destituída de ethos democrático. A rigidez 

regulatória, a ineficiência econômica e o desperdício no uso do 

espectro são, em grande medida, resultado da aplicação desse modelo 

arcaico.” 

Guilherme Pereira Pinheiro, 2015. 

 

 Observa-se, em relação aos primeiros vinte anos do século XXI, uma evolução 

normativa da Administração Pública no sentido de trazer soluções consensuais para resolução 

de conflitos, cuja perspectiva é propiciar maior eficiência em lidar com os litígios entre 

empresas e a Administração Pública. 

 Nesse sentido, houve, também, mudanças paradigmáticas no direito administrativo 

nacional, que deixou de conceder uma posição central ao ato administrativo para recepcionar 

novas categorias e institutos decorrentes desse desenvolvimento exegético proveniente da 

Europa.1 

 Embora houvesse novos ares para oxigenar o direito administrativo nacional, nem 

todas categorias e institutos foram afetados por essa evolução doutrinária. É o caso das decisões 

administrativas, que, historicamente, eram divididas em vinculadas e discricionárias.2 

 Essa baixa estima pelas escolhas administrativas e consequente aumento da 

atividade legislativa e legiferante foram pensadas para minimizar a sobrecarga de processos 

judiciários, principalmente, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, do 

 
1 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 6 ed. ver. atual. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 38. 
2 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade, regulação e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. 6 ed. ver. atual. Belo Horizonte: Fórum, 2021, p. 38. 
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Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), da Lei de Mediação (Lei nº 13.140/2015)3, e 

correlatas normas infralegais4 sobre o tema. 

 Esse excesso de litigância no Poder Judiciário tem origem, principalmente, nas 

contendas ocorridas no âmbito da própria administração pública, federal, estadual, distrital e 

municipal. Segundo a publicação Justiça em Números do ano de 2021, o processo judicial 

acaba por repetir etapas e providências de localização do devedor ou do patrimônio capaz de 

satisfazer o crédito tributário já adotadas, sem sucesso, pela Administração Pública5.  

 O Estado, para solucionar a grande quantidade de litígios administrativos 

decorrentes de conflitos entre empresas e administração pública, utiliza de princípios do direito 

administrativo, influenciando as decisões administrativas que dirimem controvérsias surgidas 

entre administração pública e sociedades mercantis, que, em sua maioria, afastam mecanismos 

consensuais de soluções de conflitos, mais eficientes para a resolução de conflitos 

administrativos. 

 Esses princípios do direito administrativo são utilizados no âmbito dos processos 

administrativos sancionadores em que as empresas são acusadas, demandadas por meio desses 

processos, de infringir contratos e demais documentos licitatórios6. 

 
3 O ponto de partida para esse movimento foi a aprovação da Lei nº 13.140 (Lei de Mediação) e do novo Código 

de Processo Civil brasileiro (Lei nº 13.105/2015). Após isso, ocorreu a edição da Lei nº 13.867/2019, que 

possibilitou a opção pela mediação ou arbitragem para a definição de valores de indenização em desapropriações 

por utilidade pública; em seguida, a Lei nº 13.966/2019, que afirmou, em seu artigo 7º, §1º, a possibilidade de 

eleição de juízo arbitral; a Lei nº 14.112/2020, ao alterar a Lei de Recuperação Judicial e Falências, incluiu o art. 

22, a alínea “j”, para inserir a obrigação do administrador judicial de estimular a conciliação, a mediação e outros 

método adequados de resolução de conflitos. MARTINS, Danilo Ribeiro. A nova onda dos métodos de resolução 

de conflitos. Opinião. Consultor Jurídico. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2021-mar-02/martins-

metodos-adequados-resolucao-

conflitos#:~:text=Mais%20recentemente%2C%20a%20Lei%20n%C2%BA,adequados%20de%20resolu%C3%

A7%C3%A3o%20de%20conflitos, acesso em 26/08/2022. 
4 Exemplo de normas infralegais que possibilitam métodos adequados de solução de conflitos é o Decreto nº 

9.760, de 11 de abril de 2019, que alterou o Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que dispõe sobre as infrações 

e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas 

infrações. 
5 A origem dessa litigiosidade é a Administração Pública, conforme o relatório do CNJ, os 100 (cem) maiores 

litigantes. Segundo dados recentes, a quantidade de processos judiciais é cerca de 75 milhões. Mesmo com 

ausência de dados específicos dos processos sancionadores estima-se que a quantidade de processos sancionadores 

possua um valor exagerado. BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2020, ano-base 2019. 

Brasília: CNJ, 2020. 
6 MEDAUAR, Odete. A processualidade do direito administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1993, p. 132. 

 

https://www.conjur.com.br/2021-mar-02/martins-metodos-adequados-resolucao-conflitos#:~:text=Mais%20recentemente%2C%20a%20Lei%20n%C2%BA,adequados%20de%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos
https://www.conjur.com.br/2021-mar-02/martins-metodos-adequados-resolucao-conflitos#:~:text=Mais%20recentemente%2C%20a%20Lei%20n%C2%BA,adequados%20de%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos
https://www.conjur.com.br/2021-mar-02/martins-metodos-adequados-resolucao-conflitos#:~:text=Mais%20recentemente%2C%20a%20Lei%20n%C2%BA,adequados%20de%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos
https://www.conjur.com.br/2021-mar-02/martins-metodos-adequados-resolucao-conflitos#:~:text=Mais%20recentemente%2C%20a%20Lei%20n%C2%BA,adequados%20de%20resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20conflitos
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 Essa opção estatal pelo conflito administrativo revela um insucesso do princípio da 

eficiência, pela não utilização dos mecanismos consensuais no âmbito da administração 

pública, o que não deveria ocorrer, já que, a Emenda Constitucional nº 19/1998, se dispunha, 

no caput do art. 37 da CF, junto aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e 

publicidade, do Princípio da Eficiência, a atribuição do desempenho, como norma 

programática constitucional para a Administração Pública da União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. 

 Além dessa inovação legislativa e, por causa da crise econômica dos anos 19807 e 

19908, havia a demanda para tornar os serviços públicos nacionais mais eficientes. Por isso, a 

Emenda Constitucional nº 19/1998 inseriu o § 8º no art. 37 da CF, para possibilitar uma 

ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos da administração 

direta mediante o contrato de gestão. 

 Esse Princípio da Eficiência inserido pela EC nº 19/1998 revela, significados 

diversos9, decorrentes da atividade doutrinária, mais especificamente, no artigo 37 da 

Constituição Federal, apresenta um significado ligado ao momento histórico da Administração 

Pública brasileira, em que foi criado, relativo à mudança paradigmática da burocracia para o 

gerencialismo, ou seja, o Princípio da Eficiência contempla, principalmente, um significado 

econômico. 

 
7 Problemas envolvendo a distribuição piorou na década de 1980. A crise do balanço de pagamentos de 1981-

1982 foi rapidamente transferida para o público e finanças privadas e, a partir daí, por várias formas e meios, para 

o resto sociedade. Seria difícil exagerar o alcance dos ajustes que os países tiveram fazer no início da década de 

1980. Para diferir graus em cada país, os fluxos externos positivos tornaram-se negativos: os países da região, 

após ter recebido financiamento de recursos equivalentes a quase 2% do PIB em 1978-1980, começou a transferir 

recursos no exterior representando um total de quase 4% do PIB durante o período 1983-1985. A contrapartida 

prática desta reviravolta foi que o déficit comercial se transformou em um superávit, em grande parte devido à 

contração da economia doméstica e de importações. O alcance desse fenômeno pode ser melhor apreciado 

comparando-o, por exemplo, às longas negociações que geralmente precedem as reformas tributárias destinadas 

a transferir 1% ou 2% do PIB. (UNITED NATIONS, 1992) Economic Commission for Latin America and the 

Caribbean, Santiago, Chile, 1992. 
8 De fato, durante boa parte da primeira metade da década de 90, o Brasil teve: inflação elevadíssima e crescente; 

déficit fiscal, medido pelas necessidades de financiamento do setor público, no conceito operacional, 

relativamente modesto, em parte devido à corrosão do valor real das despesas – definidas no orçamento e 

contraídas em geral em termos nominais –, no contexto de rápido aumento do nível de preços; taxa de câmbio 

bastante desvalorizada, reflexo ainda da crise da dívida dos anos 80, em que o crédito externo tinha desaparecido 

[...] (PINHEIRO, Armando Castelar; GIAMBIAGI, Fabio; GOSTORZEWICZ, Joana. O desempenho 

macroeconômico do Brasil nos anos 90. Disponível em: https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11316 

Acesso em: 30/7/2022. 
9 Diogo de Figueiredo Moreira Neto detalha que essa eficiência constitucional não é mais aquela eficiência 

econômica, entendida como um incremento da produção de bens e serviços, com redução de insumos e aumento 

de lucro, mas, com outra e mais ampla percepção, como a que produz um complexo de resultados em benefício 

da sociedade. MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro paradigmas do direito administrativo moderno: 

legitimidade. Finalidade. Eficiência. Resultados. Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 103. 

 

https://web.bndes.gov.br/bib/jspui/handle/1408/11316
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 Essa mudança paradigmática não foi apenas no sentido econômico: o Estado 

buscou, também, conferir maior poder de controle na gestão de recursos públicos. Por essa 

razão, houve a importação do consensualismo europeu, por meio da gestão por contratos, em 

que buscava instaurar a denominada contratualização dos controles, com foco no controle de 

resultados, uma das características mais relevantes do gerencialismo.10 

 Porém, como toda mudança paradigmática, houve avanços e recuos, prós e contras, 

posições majoritárias e minoritárias e dificuldades de introjeção de evoluções doutrinárias em 

órgãos tradicionalmente permeados pelo princípio de que o interesse público é inegociável, 

monolítico e imiscível, o que dificulta qualquer possibilidade de flexibilização desse dogma 

administrativo. 

 Assim, depois de vinte anos de incertezas doutrinárias e jurisprudenciais sobre a 

aplicação da eficiência no âmbito da maior esfera governamental do Estado brasileiro, que é a 

União, foi promulgada a Lei nº 13.934/2019, de iniciativa do Poder Legislativo, que trouxe o 

conceito de contrato de desempenho, a qual entrou em vigor no dia 8 de julho de 2020, com o 

objetivo de regulamentar o §8º do art. 37 da CF, relativo à da Administração Pública federal 

direta de qualquer dos Poderes da União, das autarquias e fundações públicas federais. 

 Porém, antes desse movimento constitucional, já havia meios para proporcionar 

maior eficiência à Administração Pública, porém de forma hermética, por exemplo, o caso da 

legislação trabalhista11 que já havia inaugurado mecanismos consensuais, decorrentes da 

experiência histórica advinda da Consolidação das Lei do Trabalho (Decreto – Lei nº 5.452, de 

1º/03/1943), que previra o art. 764 e seguintes, a existência da conciliação perante a Justiça 

Trabalhista. 

 Mais tarde, com a promulgação de Lei nº 9.099/1995, previu-se a criação dos 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais, conferindo maior importância aos métodos de soluções 

 
10 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Contrato de gestão. Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2008. 
11 Não se pode menosprezar, numa perspectiva sistêmica do ordenamento jurídico, o conhecimento histórico 

alcançado pela Justiça trabalhista, que desde o Decreto-lei nº 1.237, de 2 de maio de 1939, organizou a Justiça do 

Trabalho, por meio das Juntas de Conciliação e Julgamento (1ª instância), para promover a conciliação e 

julgamento das ações judiciais entre trabalhadores e empregadores e outras controvérsias decorrentes da relação 

de trabalho, essa solução da época poderia ter sido utilizado como caso de sucesso a ser aplicado em outros ramos 

do direito. CGEDM – Coordenadoria de Gestão Documental e Memória, TST, História da Justiça do Trabalho. 

Disponível em: https://www.tst.jus.br/historia-da-justica-do-trabalho. Acesso em: 30/7/2022. 

 

https://www.tst.jus.br/historia-da-justica-do-trabalho
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de conflitos no âmbito jurídico, que assim começaria a ganhar forma, adeptos doutrinários e 

institucionalidade.  

 Essa ideia de consensualidade, oriunda das experiências da tradição romano-

germânica, fez adeptos relativos à doutrina nacional e da elaboração do Código de Processo 

Civil, que por meio da Lei nº 13.105/2015, trouxe destaque aos métodos adequados de soluções 

de conflitos em todo o ordenamento jurídico nacional. 

 Ocorre que, mesmo com essas ideias evolutivas advindas do direito continental, 

tais pensamentos não tiveram uma recepção calorosa em solo nacional e, por isso, não surtiram 

efeito esperado no âmbito do direito administrativo brasileiro. Ainda existe resistência à 

aplicação, como esperado, das soluções consensuais sob a justificativa de lesão ao Princípio do 

Interesse Público12. 

 Pode-se atribuir essa dificuldade de introjeção dos métodos consensuais na 

administração pública nacional à atual tendência doutrinária de opção pelo Princípio do 

Interesse Público13, como um interesse exclusivo do Estado, o que dificulta qualquer 

movimento em direção à consensualidade. Isso reflete dificuldades da introjeção dessas novas 

tecnologias jurídicas na tradição do direito administrativo nacional. 

 Talvez essa dificuldade de aplicação, principalmente verificada pela União14, se 

deva à influência de decisões jurídicas e administrativas que acabam por dar primazia, em suas 

 
12 Para José Sérgio da Silva Cristóvam, o conceito de interesse público se trata de expressão complexa e 

indeterminada, mas há dúvidas sobre a sua determinabilidade. CRISTÓVAM, José Sérgio da Silva. O conceito 

de interesse público no Estado constitucional de direito: o novo regime jurídico administrativo e seus princípios 

constitucionais estruturantes. Florianópolis, 2014. 379 p. Tese (Programa de Pós-Graduação em Direito. 

Universidade Federal de Santa Catarina, p. 89. 
13 Para Celso Antônio Bandeira de Mello, interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante do 

conjunto de interesses que os indivíduos, pessoalmente, têm quando considerado em sua qualidade de membros 

da sociedade e pelo simples fato de o serem. [...] A falta de compreensão desse instituto incide no equívoco muito 

grave de supor que o interesse público é exclusivamente um interesse do Estado, engano, este, que faz resvalar 

fácil e naturalmente para a concepção simplista e perigosa de identificá-lo como quaisquer interesses da entidade 

que representa o todo, isto é, o Estado e demais pessoas de Direito Público Interno. MELLO, Celso Antônio 

Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Malheiros: São Paulo, 2003, p. 56. 
14 Há iniciativas mais arrojadas nos Estados-federativos brasileiros, do que a iniciativa federal, na utilização de 

métodos adequados de solução de conflitos, que realizam uma flexibilização do Princípio do Interesse Público, 

por meio de previsão de cláusulas conciliatórias em contratos administrativos. Exemplos de iniciativas nos 

Estados são, Câmara Administrativa de Solução de Conflitos (CASC), vinculada à PGE-RJ (Decreto nº 45.590 de 

04/03/2016 e Resolução nº 4.710 de 31/5/2021); Câmara de Conciliação, Negociação, Mediação e Arbitragem 

(Campge), vinculada à PGE-PA (Lei Complementar nº 121 de 10/6/2019); Câmara de Conciliação Mediação e 

Arbitragem da Administração Estadual (CCMA), vinculada à PGE-GO (Lei Complementar nº 144 de 24/7/2018 

e Decreto regulamentador nº 9.929/2021); Câmara de Conciliação e Arbitragem, vinculada à PGE-AP (Lei 

Complementar nº 0089, de 1/7/2015 — DOE nº 5.999, de 1/7/2015); Câmara Administrativa de Solução de 

Conflitos (Casc), 08/08/2022, vinculada à PGE-PR (Decreto Estadual nº 8.473, de 30/8/2021), dentre outras 
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decisões, à força tradicional que permanece como ideário de magnificação do Princípio do 

Interesse Público em detrimento do Princípio da Eficiência. 

 Essa ideia tradicional ecoa no campo jurídico, por meio de decisões judiciais, 

decisões administrativas, pareceres da advocacia pública e normas infralegais a despeito de 

proporcionar maior Eficiência à Administração Pública por meio de alternativas consensuais 

para os conflitos envolvendo particulares e a Administração Pública. 

 Não se argumenta que as escolhas do administrador pela decisão influenciada pelo 

Interesse Público sejam ineficientes no sentido jurídico ou da ponderação dos valores 

constitucionais, mas que a eficiência que se preconiza no artigo 37 da Constituição Federal é a 

Eficiência surgida com o efeito do gerencialismo, temperada pelo constitucionalismo pós-

moderno. 

 Assim, a eficiência preconizada pelo sistema15,16 jurídico ligado ao paradigma do 

interesse público, não é a mesma da eficiência econômica constante do gerencialismo ínsito ao 

princípio constitucional da eficiência especificado pelo § 8º, do art. 37, da CF, o qual exige 

desempenho dos órgãos públicos administrativos. 

 Por outro lado, a eficiência preconizada que dá ênfase ao Interesse Público é 

utilizada pelo sistema jurídico como forma de optar pela indisponibilidade desse Interesse, 

acreditando-se que, ao se decidir com base no Interesse Público, haveria o cumprimento do 

preceito constitucional da Eficiência. Tal situação que não se confunde com a eficiência exigida 

 
câmaras estaduais. TRISTÃO, Manuela Albertoni; MOREIRA, Matheus Teixeira. Cenário de criação e 

funcionamento das câmaras públicas de autocomposição. Público e Pragmático. Consultor Jurídico. (Conjur). 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2022-jun-19/publico-pragmatico-cenario-criacao-camaras-publicas-

autocomposicao?imprimir=1, acesso em 07/08/2022. 
15 Segundo ARAGÃO, Alexandre dos Santos, uma das mais criativas e estruturadas teorias que vêm tentando 

explicar este fenômeno é a Teoria dos Sistemas, segundo a qual a sociedade é um Sistema continente de vários 

subsistemas, entre os quais o Direito, a Política, a Economia, a Religião, a Ciência, cada um deles funcionando de 

acordo com as suas próprias referências, códigos e regras. Por exemplo, para o Direito, o código legal-ilegal, para 

a Economia, mais lucrativo-menos lucrativo. 
16 A grande contribuição da teoria dos sistemas sociais foi apontar para o fato de que a complexidade da sociedade 

moderna torna infrutífero qualquer modelo que pretenda descrever, esclarecer ou justificar a sociedade por um 

único mecanismo ou aspecto: seja ele o poder (Foucault), a luta de classes (Marx), o capital simbólico (Bourdieu) 

ou o agir comunicativo (Habermas). Isso implica a tese de que não há um centro da sociedade, um sistema ou um 

mecanismo social a partir do qual todos os outros possam ser compreendidos. A própria distinção entre a teoria 

dos sistemas e a da ação como figuras autônomas é rejeitada no modelo de Luhmann, pois, segundo ele, a teoria 

sociológica confronta-se, precisamente, com o problema da relação entre sistema e ação, a diferença de 

perspectivas residindo na maneira de conceber essa relação. LUHMANN, Niklas. Handlungstheorie und 

Systemtheorie. In: Soziologische Aufklärung 3: Soziale Systeme. Gesellschaft. Organization. 2 ed. Opladen: 

Westdeutecher Verlag, 1991, pp. 50-66 (pp. 51-2), citado por NEVES, Marcelo. Niklas Luhmann: eu vejo o que 

tu não vês. In: ALMEIDA, Jorge de; BADER, Wolfgang (Orgs). Pensamento alemão no século XX: grandes 

protagonistas e recepção das obras no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2021, p. 243. 

https://www.conjur.com.br/2022-jun-19/publico-pragmatico-cenario-criacao-camaras-publicas-autocomposicao?imprimir=1
https://www.conjur.com.br/2022-jun-19/publico-pragmatico-cenario-criacao-camaras-publicas-autocomposicao?imprimir=1
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pela Constituição, norma-princípio do direito administrativo, que se transfigura no Princípio 

da Legalidade, ínsita de todo o ordenamento jurídico nacional. 

 Nesse sentido, a opção pelo Princípio do Interesse Público causa um falso dilema, 

nos casos de litígios entre o Princípio da Eficiência e do Interesse Público, a ponderação desses 

princípios constitucionais, permite-se a escolha pelo princípio ilusoriamente considerado como 

de maior envergadura e de valoração inegociável que não é o caso do Princípio da Eficiência. 

 Esse dilema da dúvida, no caso concreto de escolha entre Eficiência e Interesse 

público é falso, porque ser eficiente é uma forma de se atingir o interesse público. E não o 

contrário, ou seja, a escolha do interesse público sem a avaliação da eficiência econômica ou 

não, apenas considerando-se, a moralidade do interesse. 

 Por outro lado, a interpretação do Princípio da Eficiência constante da Constituição 

Federal de 1988, aplicada ao caso concreto, mais do que significar uma norma-princípio ínsita 

ao texto magno, trata de norma legal, a qual, em sentido lato, é permeada logicamente pelo 

Princípio da Legalidade. 

 Como se pode notar, se a Constituição Federal qualifica o Princípio da Eficiência 

como norma a ser aplicada em todos os entes da Administração Pública. O seu desprezo pela 

escolha numa disputa, pelo Princípio do Interesse Público, utilizando a interpretação da 

ponderação dos valores constitucionais constituiria lesão ao próprio Princípio da Eficiência e 

por via transversal ao Princípio da Legalidade. 

 Destaca-se, neste trabalho, relativo ao paradoxo17 existente, entre Eficiência e 

Interesse Público na Administração Pública, da aplicação do Princípio do Interesse Público e 

do Princípio da Eficiência nas decisões administrativas, a demonstrar que, por meio da 

proceduralização18, poderá ocorrer uma mudança paradigmática relativa à utilização da 

reflexividade para deslindar casos entre os dois princípios em disputa. 

 
17 O termo paradoxo poder ser utilizado, às vezes informalmente, para designar uma declaração que entra em 

conflito com o senso comum, seja no contexto de uma contradição ou interpretação. Tais interpretações são 

comuns e geralmente não são percebidas como uma ameaça à integridade estrutural da lei. PEREZ, Oren. Law in 

the air: a prologue to the world of legal paradoxes. In: PEREZ, Oren; TEUBNER, Gunther. Paradoxes and 

inconsistences in the law. Hart Publishing: Oregon, 2006, p. 5. 
18 Proceduralização é um termo utilizado para abranger novas técnicas de regulação que caracterizam o estudo 

pós-regulatório, incluindo uma participação aprimorada, quanto a técnica, defendida por Günther Teubner, de 

alterar processos para garantir a democratização interna e a capacidade de respostas externas. BLACK, Julia. 

Proceduralisation and polycentric regulation. Revista de Direito GV. Especial 1, p. 9 – 130, 2005. 
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 Para os fins desta dissertação, em diálogo com a compreensão de paradoxo, 

entendido como conceito ligado à ideia de indecidibilidade19, trata-se de uma expressão 

sintonizada com uma falta de subsídios cognitivos para uma decisão dentro de parâmetros 

lógico-cognitivos constitucionais a expressar uma forma de caracterizar o dilema ou paradoxo 

entre Eficiência e Interesse Público. 

 Essa indecidibilidade afeta também o administrador público quando decide um 

litígio jurídico-administrativo, quando factualmente, não possui elementos técnicos para 

fundamentar a decisão. Nesse quadro, o administrador público prefere uma escolha que lhe 

conceda segurança, do que uma escolha eficiente, contudo inovativa. Que se escolhida poderá 

ser questionada pelos órgãos de controle externo. 

 Nessa situação, o “não” administrativo configura-se uma espécie de indecibilidade, 

porquanto para o administrador público há duas hipóteses de decidibilidade disponíveis, o 

“sim” autorizador, porém com riscos de responsabilização superveniente, e o “não” com 

segurança, a despeito de conferir eficiência à atividade administrativa. A escolha será, portanto, 

pela ineficiência da decisão administrativa. 

 Essa predominância da escolha administrativa influenciada pelo Princípio do 

Interesse Público nas decisões dos órgãos administrativos não significa que as decisões 

atendam ao Princípio da Eficiência versada no artigo 37 da Constituição Federal, razão pela 

qual a um só tempo menosprezam, também, o Princípio da Legalidade e da Eficiência. 

 O título deste trabalho “Entre Eficiência e Interesse Público”, retrata esse dilema 

entre o simbolismo de um lado e da aplicação parcial do direito do outro e vice-versa; dilema 

que advém da origem da construção dogmática do direito administrativo que nasceu e 

desenvolveu-se baseado em duas ideias opostas: de um lado, a proteção aos direitos individuais 

diante do Estado, que serve de fundamento ao Princípio da Eficiência/Legalidade, um dos 

esteios do Estado de Direito; do outro lado, a necessidade de satisfação do interesse público, 

 
19 E qual é a característica do paradoxo? O paradoxo é aquilo que é indecidível. Muitos temas (políticos e 

econômicos) que são submetidos ao Estado, envolvendo, por exemplo, ao mesmo tempo, uma ideia de proteção 

do trabalho e a proteção da livre iniciativa, valores constitucionais, cuja proteção o Estado deve aos dois, e é muito 

difícil o Estado lidar com esses temas. É muito difícil ele lidar, por que ele não sabe como lidar com paradoxo por 

quê? Porque esse Estado calcado na materialização, o que ele faz? Normalmente, ele tem uma só saída, a decisão, 

de per se, tem uma insuficiência cognitiva para muitos temas contemporâneos. ABBOUD, Georges; CAMPOS, 

Ricardo. Proceduralização e autorregulação regulada. Palestra. Observatório Cyber Leviathan 4/08/2021. 

<https://www.youtube.com/watch?v=6qNWv5HDPSU&t=6361s>, acesso em 10/11/2021. 
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que serve de fundamento às prerrogativas e privilégios outorgados à Administração Pública, 

seja para limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do bem-estar coletivo (pelo 

poder de polícia e intervenção) ou para conceder benefícios e utilidades para o cidadão (pelo 

fomento e prestação de serviços públicos)20. 

 Essa aplicação parcial do direito é entendida quando uma decisão jurídica-

administrativa elege o Interesse Público deserto da potencialidade disponível oferecido pelo 

Princípio Eficiência, desenvolvido pelo conhecimento jurídico e extrajurídico, retratando uma 

deficiência cognitiva da controvérsia factual e uma influência metafísica sobre o paradoxo. 

 Historicamente, essa complexidade das escolhas interpretativas, desde o 

nascimento do direito administrativo na França e a importação de seus fundamentos originários 

ao Brasil, causou dificuldades na incorporação de temas significativos para os direitos 

fundamentais, da maneira de privilegiar uma noção de interesse público já deserta de 

substância. 

 Assim, essa dificuldade de apreensão do significado do termo Interesse Público, 

decorre dos inúmeros significados que a expressão desenvolveu ao longo dos séculos, causa 

um alheamento dos operadores do direito à juridicização da Eficiência e dos objetivos do 

Estado e da coletividade desenhados pela Constituição Federal21. 

 Parece não haver, em relação à utilização dessas duas posições estanques com 

reflexos nos segmentos jurídicos legais, doutrinários e jurisprudenciais, pacificação; de um 

lado, há a busca pelos direitos individuais, da legalidade ou Eficiência do direito e, de outro, a 

ideia da preponderância do Interesse Público. Ambas, nesse sentido, são paradoxos complexos 

que, no Brasil, ao menos a curto prazo, não demonstram sinais de movimentação de suas 

posições estanques, seja para um lado ou para outro. Assim, a balança ora pende para o lado 

das prerrogativas, ora para o lado da proteção dos direitos individuais.22 

 Esse dilema entre os dois princípios, causa variados óbices, desde dificuldades 

administrativas de interpretação, até questões mais elementares envolvendo os custos 

 
20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Transformações do direito administrativo. Revista de Direito da 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v.01, p. 185-211, Jul/Dez 2016. 
21 BINENBOJM. Gustavo. Uma teoria do direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e 

constitucionalização. 3 ed. rev. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2014. 
22 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Transformações do direito administrativo. Revista de Direito da 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v.01, p. 185-211, Jul/Dez 2016. 
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processuais, pois já não há mais quem duvide que os custos de uma solução consensual são 

mais eficientes economicamente que uma solução judicial. 

 Por isso, uma possibilidade de gerir esse paradoxo entre esses dois princípios 

jurídicos, apresentar-se-ia por meio da regulação interativa entre eles, oportunidade que já foi 

aventada por Maria João C. Pereira Rolim (2019), que verificou a possibilidade de se regular 

o nexo entre dois sistemas jurídicos, demonstrando uma necessidade crescente de explorar e 

avaliar a natureza da conexão entre diferentes sistemas.23  

 Entretanto, nessa relação paradoxal entre Eficiência/Legalidade e Interesse 

Público, podem ser trabalhados por meio da proceduralização e sua reflexividade inerente24 

como potencial a ser utilizado a aperfeiçoar a qualidade das decisões jurídico-administrativas 

e por conseguinte solucionar o dilema. 

 Nesse propósito, a proceduralização do direito, fenômeno estudado desde a década 

de 1990, pode ser visto como a tendência para a compreensão do direito em que desafios sociais 

cada vez mais complexos, como problemas regulatórios e da tomada de decisão são levados 

em consideração por meio de procedimentos e não por meio de determinações materiais.25 

 Então, desafios sociais impuseram uma saída à regulação, decorrente do aumento 

de controle para que ocorresse uma evolução para uma forma legal pós-regulatória, que diz 

respeito ao próprio conceito de direito. Assim, a finalidade e a avaliação normativa dessa 

mudança se dizem polêmicas e devem ser discutidas, porque leva a argumentos desenvolvidos 

há mais de vinte anos a favor da lei negociada, na qual, diante dessa contextualização social e 

intelectual, há uma nova concepção de regulação social que proporciona maior confiança nessa 

racionalidade procedural.26 

 Sob outra perspectiva, essa regulação pode ser enquadrada e conformada por dois 

blocos normativos: os direitos fundamentais e as tarefas administrativas do Estado. Os direitos 

fundamentais recortam áreas onde não pode haver regulação pública por não ser possível 

comprimir o exercício de determinados direitos e liberdades ou onde podem ser limitadas em 

 
23 ROLIM, Maria João C. Pereira. Reconciling energy, the environment and sustainable development: the role of 

law and regulation. AH Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International B. V., 2019. 
24 ROLIM, Maria João C. Pereira. Reconciling energy, the environment and sustainable development: the role of 

law and regulation. AH Alphen aan den Rijn, The Netherlands: Kluwer Law International B. V., 2019. 
25 SHEPLYAKOVA, Tatjana. Prozeduralisierung des rechts. Germany: Mohr Siebeck, 2018. 
26 SHEPLYAKOVA, Tatjana. Prozeduralisierung des rechts. Germany: Mohr Siebeck, 2018. 
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alguma medida. Já, as tarefas administrativas do Estado podem indicar em que circunstância o 

Estado deve executar determinada atividade ou limitar-se a definir as condições normativas de 

funcionamento da atividade regulada.27 

 Assim, este trabalho traz reflexões sobre o paradigma de proceduralização no 

direito e visita seu conceito, por meio da construção doutrinária na Alemanha e no Brasil, com 

o fito de verificar sua aplicabilidade desse dilema no âmbito administrativo e dos princípios 

em confronto da eficiência/legalidade e do interesse público. 

Dessa forma, o foco deste trabalho será responder à pergunta se as decisões 

administrativas, influenciadas28 pelo princípio do interesse público, são eficientes. Para 

encontrar elementos que possibilitem uma melhor resposta jurídica e extrajurídica a essa 

questão, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre os temas articulados nesta dissertação. 

Conjuntamente a essa análise doutrinária, foi realizada uma pesquisa empírica 

quantitativa da eficiência econômica do Setor de Processos Administrativos Sancionadores do 

Comando Logístico do Exército Brasileiro, entre os anos de 2019 e 2021, com a finalidade de 

trazer elementos fáticos que pudessem conferir validade e legitimidade às hipóteses 

formuladas. 

Para realizar essa interação jurídico-administrativa, realizou-se um estudo de caso 

das decisões administrativas sancionadoras ocorridas no Comando Logístico do Exército 

Brasileiro entre os anos de 2019 e 2021 para suscitar elementos fáticos que suportassem as 

teses utilizadas pelo marco teórico deste estudo. 

A escolha pelo paradigma regulatório da proceduralização possibilitou a 

investigação de uma forma de aprendizagem para solucionar o paradoxo entre Eficiência e 

 
27 FARINHO, Domingos Soares. Delimitação do espectro regulatório. In: ABBOUD, Georges; NERY JR., 

Nelson; CAMPOS, Ricardo. Fake news e regulação [Livro Eletrônico]. 3 ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 

2022, p. RB-2.3 
28 Para POSNER (2011), é preciso distinguir os dois sentidos da palavra influência. Um deles, que se chama de 

inspiração, refere-se a uma situação na qual (se estiver falando da influência do pensamento de alguém) uma ideia 

defendida por uma pessoa A é apropriada e utilizada por uma pessoa B. O importante, nesse caso, é que na verdade 

B pegou a ideia de A, em vez de descobri-la por conta própria ou tomá-la emprestada de alguém que não a tenha 

pegado, direta ou indiretamente, de A. O segundo sentido de influência, que se chama de causa, refere-se à situação 

em que B não teria usado a ideia se A nunca a tivesse tido. B poderia ter sido inspirado por A, no sentido de ter 

ido buscar a ideia no pensamento de A, e ainda assim poderia acontecer que, se A nunca tivesse existido, B teria 

tomado a mesma ideia do pensamento de outra pessoa, a qual a teria descoberto ou criado (mesmo que A jamais 

tivesse existido) mais tarde, mas antes de B. Quanto maior o intervalo entre A e B, maior a probabilidade de isso 

acontecer. POSNER, Richard A. Fronteiras da teoria do direito. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2011, 

p. 5. 
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Interesse Público29 nas decisões administrativas sancionadoras, por meio de um estudo de caso 

ocorrido no Comando Logístico do Exército Brasileiro nos anos de 2019 a 2021. 

 Destarte, neste trabalho, por meio de um estudo indutivo, jurídico-propositivo e 

transdisciplinar, pretende-se confirmar a hipótese de que as decisões administrativas 

sancionadoras são influenciadas pelo Interesse Público30 preponderantemente, restando à 

Eficiência, nesse paradoxo, uma função de coadjuvação. 

 Esse estudo implementará um raciocínio indutivo, que a partir de dados do caso 

concreto desta dissertação se orientará às constatações genéricas. Para atingir esse desiderato, 

realizou as observações dos fatos administrativos, no âmbito de órgão integrante da 

Administração Pública. Em um segundo momento, a investigação da interação desses fatos e, 

por fim, um exercício de generalizações. 

 O estudo empírico foi realizado em órgão administrativo da Administração Pública 

Federal regido pela legislação que regula o mercado de compras públicas, a Lei Geral de 

Licitações e demais legislações correlatas, a destacar a Lei do Processos Administrativo 

Federal, ou seja, dispositivos utilizados em todo o território nacional. 

 Essas características proporcionam certa identidade e semelhança a órgãos que 

desempenham atividades similares às atividades desempenhadas pelo órgão objeto do estudo, 

qual seja, o processamento e o julgamento administrativo de processos administrativos em face 

de empresas licitantes e/ou contratadas. 

 O trabalho será jurídico-propositivo porque destina-se a contestar entendimentos 

doutrinários, dispositivos legais e infralegais e demais normativos com a finalidade de propor 

mudanças doutrinárias, legais ou jurisprudenciais que proporcionem uma melhor eficiência às 

decisões administrativas sancionadoras. 

 
29 Inicialmente essa dissertação teve o objetivo de lidar com os Princípios Eficiência e Interesse Público, porém 

como se tratava de conceitos plurívocos, optou-se metodologicamente pelo unitermos Eficiência e Interesse 

Público, que inclusive facilitam a discussão e a escrita. Ademais, o motivo principal é que os termos Interesse 

Público e Eficiência são corriqueiramente expressados pelos sistemas sociais econômico, político e jurídico, sem 

ligação ao termo princípio, ou seja, sem maiores preocupações com o seu sentido específico, se econômico, 

administrativo ou socioeconômico, no caso da Eficiência; ou indisponibilidade ou supremacia, no caso do 

Interesse Público.  
30 Além disso, os termos Eficiência e Interesse Público comportam adjetivações semânticas, a permitir uma 

conjugação dos termos Interesse Público eficiente ou uma Eficiência que atenda aos Interesse Público. Todavia, 

pela teoria dos sistemas, Eficiência e Interesse Público fazem parte de sistemas sociais diversos, sistema 

econômico e sistema político, respectivamente, tornando complexa essa interação conceitual. 
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 Antes de pensar em disciplinas isoladas do passado, esse trabalho dará foco nos 

novos desenvolvimentos da elaboração interdisciplinar, que também apresentará enfoques em 

campos transdisciplinares, como a teoria dos sistemas, autopoiese, a proceduralização, a teoria 

da regulação econômica e a regulação reflexiva. 

 Pretende-se, no Capítulo I, caracterizar e posicionar o paradoxo, ainda presente no 

cenário jurídico nacional, entre os princípios da eficiência e do interesse público, o qual não 

pode ser solucionado pela ponderação de valores da doutrina do constitucionalismo 

contemporâneo (neoconstitucionalismo). 

 Especificamente, esta análise abordará a diferença entre conflito e paradoxo, 

explicando a relação entre o princípio da eficiência e do interesse público e destacando a 

definição de paradoxo como ferramenta do conhecimento sobre a decidibilidade; localizará a 

pesquisa nas intercorrências do direito administrativo sancionador com uma proposta de torná-

lo mais eficiente para enfrentar a força dogmática do princípio do Interesse Público a despeito 

da premência da eficiência do mundo concreto; nesse capítulo introdutório, dar-se-á início à 

discussão sobre a proceduralização como paradigma a amenizar o paradoxo existente entre 

Eficiência e Interesse Público. 

 No Capítulo II, será identificado o posicionamento desse paradoxo Eficiência-

Interesse Público no âmbito da Teoria dos sistemas, por meio de uma construção 

epistemológica que possibilitará a compressão da complexidade do paradoxo nos sistemas 

econômico, político e jurídico. 

 Em seguida, no Capítulo III, realizar-se-á uma articulação do problema proposto, 

com a regulação econômica com o temperamento do sancionamento administrativo nas 

licitações públicas. Para atingir esse objetivo, vai se discorrer sobre o mercado das compras 

públicas e se fará uma análise econômica sobre as sanções administrativas, uma aferição da 

eficiência sobre as óticas da teoria econômica da regulação e da responsividade e, por fim, se 

trará luzes sobre a discussão sobre os aspectos da preventividade e legalidade das sanções 

administrativas. 

 Uma visão do direito administrativo e sua relação com o Estado Administrativo é 

tema do Capítulo IV, no qual se compreenderá a moralidade interna do direito de Lon Luvois 

Fuller e se apresentará as críticas a essa Teoria de Moralidade sob fundamento da Teoria da 

Regulação Econômica de George J. Stigler. 
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 No Capítulo V, pretende-se apresentar o estudo do paradigma da proceduralização 

aplicado ao processo sancionador em que se verificará a origem do marco teórico na Alemanha, 

por meio das doutrinas de Habermas, Wiethölter e Teubner, além do conceito de 

proceduralização e sua relação com a regulação reflexiva, o que gera aprendizado da 

construção da ação comunicativa da decisão administrativa. 

 No Capítulo VI, consentâneo à transdisciplinaridade, realizou-se a exposição do 

método da Data Envelopment Analysis para análise da eficiência econômica das decisões 

administrativas, já utilizados na medição de decisões do Poder Judiciário, o qual, neste estudo, 

é utilizado em decisões administrativas sancionadoras. 

 Em seguida, por meio da análise econômica do direito, se apresentará estudo 

empírico da teoria da influência/captura econômica no sistema sancionatório de licitações e 

contratos administrativos, dando destaque ao Interesse Público desvirtuado pela ação de 

Interesses Privados. 

 Por fim, nesse ideário de pesquisa empírica demonstrar-se-á, por meio de análise 

dos custos econômicos, como esse Interesse Público desvirtuado, impede a alocação de 

recursos econômicos menos dispendiosos para um rito comprovadamente, nesta pesquisa, mais 

econômico e, por conseguinte, mais eficiente. 
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1. OS DILEMAS ENTRE EFICIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO DIANTE DO 

NEOCONSTITUCIONALISMO 

 

“Uma abordagem principiológica do direito pode abrir acessos para o 

tecnicismo e os excessos burocráticos da pletória normativa de cada 

setor fiscalizado e controlado por entes estatais, legitimando-os e 

conferindo-lhes unidade. O direito é capaz de verter a razão calculadora 

vinculada a conceitos precisos e determinados numa razão reflexiva 

efetuada por meio de juízos. A possibilidade de transformar o saber da 

ciência e da técnica do direito num conhecimento prudencial e 

filosófico contido nos princípios fundamenta e legitima o direito. Essa 

é a síntese da crítica principiológica do direito, que lhe dá um lugar e 

um valor no mundo das vivências dos indivíduos. De outro lado, é o 

sistema lógico-operativo de regras que possibilita ao direito acoplar-se 

com a economia e com o poder administrativo-burocrático, produzindo 

comunicações por assimiláveis, com influência nos códigos específicos 

de uma Administração regulada pelo poder e de um mercado regulado 

pelo dinheiro. Daí a possibilidade de o direito traduzir expectativas do 

mundo da vida para esferas sociais sistemicamente constituídas.” 

Othon de Azevedo Lopes, 2011. 

 

A primeira dúvida que se pode advir dessa interação entre Eficiência e Interesse 

Público, no âmbito administrativo, trata-se de seu caráter de conflito ou paradoxo. Em caso de 

mero conflito jurídico, já haveria solução proposta pelo neoconstitucionalismo31 em relação à 

ponderação de princípios constitucionais de Robert Alexy (1993)32.  

Segundo Robert Alexy (2014, p. 192), a racionalidade da ponderação ou 

sopesamento de princípios seria assim expressa, “quanto maior o grau de descumprimento de 

 
31 Apesar de se vislumbrar uma relevância no discurso neoconstitucionalista para promoção de direitos 

fundamentais, fato é que o saldo sobre esse movimento é negativo do ponto de vista da democracia constitucional. 

Além de não apresentar nenhuma contribuição para a elaboração de uma teoria da decisão, o 

neoconstitucionalismo tem lastreado um modo ativista e voluntarista de aplicação do direito mediante baixa 

deferência à legalidade sustentada por uma errônea aplicação valorativa do julgador. O neoconstitucionalismo 

tem operado sob a seguinte fórmula: o valor esconde o princípio e desprestigia a deferência à regra. Da mesma 

forma, a moral obscurece o direito no voluntarismo judicial. Ou seja, o neoconstitucionalismo, mesmo norteado 

por nobres ideais, tem contribuído mais para a deterioração da autonomia do direito do que sua preservação, 

porque tem se constituído como um modelo degenerativo da democracia na medida em que justifica uma forma 

de decidir sem limites, criando um não direito também deteriorador da democracia constitucional ainda que 

moralmente virtuoso. ABBOUD, Georges. Direito constitucional pós-moderno. [Livro eletrônico]. 1 ed. São 

Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, RB 3.22. 
32 Muitas vezes se opôs à ponderação que não constitui um método que permita um controle racional. Os valores 

e princípios não regulam por si só sua aplicação, ou seja, a ponderação estaria sujeita ao arbítrio de quem a realiza. 

Bem ali onde começa a ponderação, o controle através de regras e método. Isso abriria o campo para o 

subjetivismo e decisionismo judiciário. Essas objeções são válidas na medida em que com eles se infere que a 

ponderação não é um procedimento que, em cada caso, conduza exatamente um resultado. Mas eles são inúteis 

na medida em que deles se infere que a ponderação não é um procedimento racional ou é irracional. ALEXY, 

Robert. Teoria de los derechos constitucionales. Centro de Estudios Constitucionales; Madrid, 1993. 
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ou de interferência em um princípio, maior deve ser a importância do cumprimento do outro 

princípio”. 

Nos casos concretos trazidos a lume pelo direito administrativo, quando há o 

sopesamento entre Interesse público e Eficiência, por possuir maior tradição, o Princípio do 

Interesse Público parece possuir maior peso no confronto com o Princípio da Eficiência de 

forma ampla. 

Porém, nem sempre a aplicação absoluta do Princípio da Indisponibilidade do 

Interesse Público em casos concretos significa que a decisão administrativa atendeu a 

Eficiência com seus múltiplos significados, daí se formando um paradoxo, do qual caberia 

aplicar uma decisão sabidamente ineficiente devido à tradição do Interesse Público. 

Esse dilema permeia o imaginário, não do administrador público quando decide, 

como de todo o sistema jurídico pátrio, mergulhado na tradição do pensamento fracófono 

administrativista, que, desde o seu surgimento insiste na intelecção irrazoada e solitária pela 

indisponibilidade do interesse público. 

Com a evolução tecnológica, o paradoxo disseminou-se para o ambiente de rede, 

repleto de incertezas, uma característica da sociedade atual na qual se localiza a administração 

pública, permeada pela fragmentariedade. Sob a influência da tecnologia e ferramentas de rede, 

os paradoxos ganharam uma relevância maior que no direito de outrora. Nesse momento, 

estando sob forte influência do dilema Eficiência ou Interesse Público, ou seja, ou o direito 

administrativo se reinventa ou está fadado à obsolescência. (ABBOUD, 2021, p. RB-4.14). 

Pelo fato de não ser mero conflito, a ser solucionado pela ponderação de valores 

constitucionais, Eficiência e Interesse público, possuem graus de decidibilidade diferentes, em 

que os conflitos podem ser resolvidos mediante deliberação de uma dentre diversas alternativas 

disponíveis ou via consenso, isto é, um comprometimento (concessões mútuas) entre as partes 

envolvidas. (ABBOUD, 2021, p. RB-4.14). 

Por outro lado, o paradoxo entre Eficiência e Interesse Público não admite escolha 

binária ou solução consensual. Não se pode, mediante uma decisão, evitar a oscilação entre os 

polos desse paradoxo. Assim, a controvérsia tem a característica de ser indecidível33, e por essa 

 
33 Como já dito, apesar da construção de indecidibilidade proposta por Teubner. O autor não termina sua definição 

nessa frase absoluta, ainda complementa que esta interpretação é provavelmente muito fácil. Pois, em última 
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razão, diz-se que o paradoxo resulta em inércia. Por isso, de uma maneira geral, esse paradoxo, 

em particular, entre Eficiência e Interesse Público, em vez de ser enfrentado, é ridicularizado 

ou erigidos à condição de tabu. (TEUBNER, 2006, p. 52). 

Nesse sentido, lança-se o seguinte questionamento: por que, na sociedade, há tanto 

fascínio pelos paradoxos? Teubner responde que isso se deve a um conflito da teoria das leis, 

que se expressa por meio de uma preferência pela Teoria do Discurso Racional, interessada na 

teoria dos sistemas, engajada em revelar os paradoxos, ambivalências, incertezas e paradoxos 

do direito por meio de operações lógicas formais e investigações genealógicas. Essa ideia 

significa compatibilidade de estrutura e função e possibilidade do controle cibernético lidar 

com a complexidade do meio ambiente, ou seja, nada é mais antissistema do que os paradoxos, 

que levam à contradição, inconsistência, caos, paralisia e horror. (TEUBNER, 2006, p. 45). 

Segundo Teubner (2006, p.46), a importância do estudo dos paradoxos não está em 

seu potencial crítico e destrutivo, mas nas possibilidades em se trabalhar com eles. A teoria dos 

sistemas enxerga os paradoxos como um ponto de partida para uma evolução futura, porque 

não apenas significados necessariamente trazem paradoxos, mas paradoxos trazem novas 

significações. 

Por essas razões, essa discussão de Teubner se acopla ao tema desta dissertação, 

em que o incompletamente decidido tem o sentido de indecidível, porque a Administração 

Pública não possui no momento da decisão todo um cabedal cognitivo internalizado e 

necessário para realizar o ato de decisão que solucione o paradoxo Eficiência e Interesse 

Público. 

Essa complexa construção, demonstra que os paradoxos não se trata de meros erros 

lógicos que devem ser extirpados do mundo jurídico. O papel que desempenham, hoje na 

sociedade, é caracterizado pela centralidade e ubiquidade, por isso chegam a ocupar o lugar do 

sujeito transcendental. (TEUBNER, 2006, p. 46) 

De modo que, a Eficiência é um elemento do sistema econômico, pode ser afetada 

pela contradição econômica (ter/não ter), em que os paradoxos também se apresentam 

 
análise, não se trata de seu potencial crítico e destrutivo que impulsiona o interesse pelos paradoxos, mas são as 

possibilidades interpretativas de se trabalhar com eles que é realmente fascinante (...) não são apenas mundos de 

significados que necessariamente trazem paradoxos, mas os próprios paradoxos trazem novos mundos de 

significados, p. 46-47. TEUBNER, Günther. Dealing with paradoxes of law: Derrida, Luhmann, Wiethölter. In: 

Paradoxes and inconsistencies in the law. Portland: Hart Publishing, 2006. 
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enviesados, uma vez que surgem como dilemas da sociedade. Por isso, eles apresentam 

potencial ambivalência, destrutividade e paralisia e ao mesmo tempo, apresentam 

possibilidades produtivas e criativas. Essa ambivalência se explica pela enorme pressão 

observada pela tecnologia e inovação da atualidade sobre o direito. (TEUBNER, 2006, p. 48). 

 Essa é a razão, pela qual Habermas considera possível reencontrar uma 

racionalidade comunicativa em paradoxos normativos; por outro lado, Wiethölter, com base na 

teoria crítica, adota um caráter pessimista dessa possibilidade, insistindo obstinada e 

desconstrutivamente na indecidibilidade dos conflitos de leis e, portanto, na manutenção de sua 

paradoxalidade. (TEUBNER, 2006, p. 57). 

 Essa racionalidade comunicativa aplicada à indecidibilidade demonstra que o 

paradoxo em disputa se dirime quando o paradigma da Eficiência perde a força quando é 

negado pelo paradigma do Interesse Público, ou seja, quando é desvalorizado e não é julgado 

pertinente; em que o trabalho de desconstrução só pode ter consequências definíveis quando o 

paradigma da consciência do autor que se conhece e age isoladamente é substituído por outro, 

ou seja, por uma relação intersubjetiva dos indivíduos, que estão socializados, por meio da 

comunicação. (HABERMAS, 1998, p. 288). 

 Nessa linha de raciocínio, Othon de Azevedo Lopes (2006, p. 347) entende que 

para redução de incertezas decisionais, que podem ser decorrentes dos paradoxos, a utilização 

da processualização assumiria uma condição autônoma, por meio de sua ação comunicativa, 

fornecendo motivos para proporcionar legitimidade e validade às decisões estatais. 

 Desse ideário comunicativo e para os fins dessa dissertação, assentada em temas 

interdisciplinares e focada na Administração Pública e na forma de decidir do processo 

sancionador, busca-se discorrer sobre a distorção atual em se escolher uma decisão 

administrativa fundada no Princípio do Interesse Público ao revés do Princípio da Eficiência, 

no momento da escolha do rito processual a ser seguido. 

 Nesse sentido, uma abordagem pode ser utilizada para avaliar o nível de 

racionalidade comunicativa nos casos de descumprimento de cláusulas de contratos 

administrativos, questionando o caminho escolhido pela Administração Pública do processo 

administrativo sancionador, sem perquirir se se trata de método mais eficiente para deslindar o 

litígio administrativo, justificando-se um rito menos eficiente pela obediência ao Interesse 

Público. 
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 É interessante verificar que esse sistema jurídico possui uma lógica, fundada numa 

racionalidade jurídico-política em envidar esforços em direção à redução da litigiosidade 

jurídico-administrativa por meio de métodos adequados de resolução de conflitos, pelo menos 

no nível administrativo, em que se percebe que há uma permanência da visão de obediência 

estrita a decisões que visam à indisponibilidade do interesse público sem cogitar a sua 

Eficiência. 

Nessa perspectiva controvertida, se houvesse pelo menos uma decisão 

administrativa, no início do procedimento, haveria a possibilidade de um percurso processual 

consensual, com a capacidade de se obter um processo administrativo sancionador mais 

eficiente no aspecto econômico, compreendido pelas ausências das idas e vindas 

procedimentais decorrentes de inúmeras instâncias despachadoras, processadoras, decisoras e 

julgadoras. 

Por isso, neste trabalho, busca-se, por meio de uma saída consensual, tornar o 

processo sancionador mais eficiente seja econômico, administrativo ou jurídico, porque a 

utilização do rito conferido pela Lei nº 9.784/1999 e legislações extravagantes não 

heterocompõe definitivamente a lide administrativa. 

Um outro questionamento que pode nortear a compreensão desse dilema de uma 

opção favorável à Eficiência em face da indisponibilidade do interesse público refere-se como 

a Administração Pública deve lidar com essa processualização dos paradoxos, utilizando 

analogicamente a ideia de Abboud (2021, p. RB-3.29), sobre a judicialização dos paradoxos. 

Para Georges Abboud (2021, p. RB-4.14), esses paradoxos ocupam um espaço de 

centralidade e onipresença na dinâmica social hodierna. A sua finalidade é equivalente à 

daquele sujeito transcendental que exerceu atividades em sociedades no passado. A pós-

modernidade inibiu a noção de sujeito transcendental e sua capacidade de lidar com os dilemas 

dos paradoxos da atualidade. 

Portanto, estamos diante de um sujeito concreto, com seus óbices e suas 

dificuldades em internalizar os desafios do dia a dia jurídico-administrativo, entre eles, a 

escolha decisional entre os paradigmas da Eficiência e do Interesse Público. No primeiro caso, 

uma escolha de validade por uma racionalidade comunicativa, no segundo caso, uma escolha 

baseada em fundamentos transcendentais. 
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Nesse sentido, a preponderância da Administração Pública pelo Interesse Público, 

em detrimento da Eficiência nas decisões administrativas, revelaria um paradoxo a ser 

solucionado por uma tecnologia regulatória da proceduralização, para amenizar a distorção 

decisonal provocada pelo paradigma do Interesse Público. 

Por esse motivo, a busca por métodos adequados de resolução de conflitos perante 

a Administração Pública e o seu consequente insucesso, decorrente da opção pela 

indisponibilidade do interesse público, que caracteriza esse paradoxo, no sentido que a 

Administração Pública permanece mergulhada nesse dilema insolúvel de se ter uma tecnologia 

disponível de desjudicialização mais eficiente para solução de conflitos administrativos, mais 

é forçada a permanecer envolta a uma tradição que homenageia o Interesse Público. 

Diante desse paradoxo, entre a Eficiência e o Interesse Público, será que haveria 

uma resposta a ser proposta pelo neoconstitucionalismo? Em que, por meio dessa colisão entre 

princípios, a solução poderia se dar pela exegese do intérprete? Por outro lado, se esse intérprete 

fosse o administrador público que decide sempre em favor do Interesse Pùblico, como alocar 

o Princípio da Eficiência nesses casos? 

 Para Jorge Octávio Lavocat Galvão (2012, p. 200), o neoconstitucionalismo produz 

um custo social elevado, de difícil percepção pelos seus propagadores dessa doutrina. Porque 

embora os cidadãos fazem uso das normas em seu cotidiano, em suas relações intersubjetivas 

e perante o Estado. Esses cidadãos necessitam de uma voz ativa nos conflitos e não permanecer 

como meros expectadores sem interação, como propugna o Neoconstitucionalismo, porque 

esses cidadãos tem melhor capacidade para lidar e dirimir seus problemas concretos. 

Assim, uma proposta de lidar com esse paradoxo entre a eficiência e o interesse 

público, nos casos concretos, seria por meio do diálogo entre atores processuais que 

influenciariam a relação entre o público e o privado, no sentido de se manter essa discussão no 

âmbito econômico-administrativo para a escolha do princípio preponderante. 

Diante dessa dificuldade do Neoconstitucionalismo, encontrar uma solução para 

esse paradoxo, é importante localizar o presente dilema no âmbito dos 3 (três) paradigmas do 

direito constitucional pós-moderno, descrito por Georges Abboud (2021), como o paradigma 

da degeneração, o paradigma da decisão e o paradigma da proceduralização. 
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O paradigma da degeneração representa ser um antiparadigma da autonomia do 

direito, antítese ao constitucionalismo que ocorreu na Alemanha durante e pós- a Constituição 

de Weimar. O paradigma da decisão demonstra ser a transmutação do direito em absorver e 

transmutar a realidade sociocultural pelo controle de constitucionalidade. E, por fim, o 

paradigma da proceduralização é a plataforma de pensamento para conferir à jurisdição 

condições de produção de conhecimento para lidar com regulamentações cada vez mais 

complexas. (ABBOUD, 2021). 

O paradigma da proceduralização propiciaria a tecnologia para fornecer o 

aprendizado necessário para solucionar os conflitos decorrentes dos paradoxos, na forma de 

construção de um conhecimento que agregue essa disputa principiológica desarrazoada entre 

princípios que em vez de se interrelacionarem, segregam oportunidades de convivência34 para 

uma solução adequada ao conflito. 

Este movimento ou teoria social motivou, inclusive a doutrina do direito francês, 

oportunidade a qual a jurista francesa Jacqueline Morand-Deviller (2017, p. 166), ensinar o 

que há uma pressão convivencial dos direitos constitucional e comunitário influenciando as 

transformações contemporâneas do direito administrativo, provocando uma aceleração do 

tempo do direito, que é a marca dessa época, caracterizada pela instabilidade, a qual impõe à 

doutrina o dever de explicação simples e inteligível das mudanças sociais. 

O resultado dessa proceduralização proveniente do embate entre o paradoxo da 

eficiência e o do interesse público viria por meio da construção de conhecimento emergente da 

discussão no interior do espiral regulatório do Estado, por meio da participação reflexiva das 

partes ou de terceiros interessados no conflito, sejam stakeholders35, participantes, funcionários 

 
34 Para Jacqueline Morand-Deviller, o direito administrativo contemporâneo conhece cada vez mais uma mistura, 

isto é, fruto de uma convivência, ou melhor dizendo, uma fusão com os outros direitos, isto é, constitucional, 

administrativo, civil, penal, processual e comunitário. Suas fontes e seus atores não têm parado de evoluir, 

enriquecer, tornando-se, por isso um direito complexo. MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Derecho 

administrativo: curso, temas de reflexión, comentarios y análisis de fallos. Traducción actualizada com la 14. ed. 

(2015) por Zoraida Rincón Ardilla, Juan Carlos Peláez Gutiérrez. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 

2017, p. 255. 
35 O Stakeholder é qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar, ou é afetado pela realização do propósito de uma 

corporação. As partes interessadas incluem funcionários, clientes, fornecedores, acionistas, bancos, 

ambientalistas, governo e outros grupos que podem ajudar ou prejudicar a corporação. O conceito proporciona 

uma nova forma de pensar a gestão estratégica – que é, como uma corporação pode e deve definir e implementar 

a direção. Ao prestar atenção à gestão estratégica, os executivos podem começar a colocar suas empresas de volta 

no caminho do sucesso. FREEMAN, R. Edward. Strategic management. Pitman Publishing, Wellington, 1984, p. 

vi. 
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públicos, jornalistas, cidadãos etc. Partes essas que possuam legitimidade para construir uma 

ação comunicativa desse paradoxo. 

Nessa perspectiva, em que Eficiência e Interesse público foram posicionados frente 

a frente, para conhecer se se tratava de conflito ou de paradoxo, discorreu-se sobre os 

paradigmas pós-modernos em confronto com o neoconstituconalismo, a perquirir se a interação 

entre os dois princípios constitucionais é paradoxal. 

Por fim, para ilustrar e destacar a presença de ambos os princípios no texto 

constitucional, apresenta-se, como ponto de partida, a localização topográfica dos princípios 

da Eficiência e do Interesse público nas seguintes tabelas, para que o leitor possar rememorar 

o seu locus e apreender a sua interação. (Tabela 1). 

 A observação topográfica a seguir apresentada das expressões Eficiência e 

Interesse Público no texto constitucional, pode contribuir, aprioristicamente, na percepção de 

como o ordenamento jurídico pode aquilatar o grau de influência dos paradigmas Eficiência e 

Interesse Público no imaginário dos operadores do direito, quando se vai empreender uma 

decisão baseada no primeiro nível interpretativo que é o gramatical ou literal36. (Tabela 2). 

 
36 A interpretação gramatical é, pois, apenas ponto de partida, e nunca ou quase nunca um fim do processo. Tem 

por objetivo compatibilizar a letra com o espírito da lei. Depende, por isso mesmo, das próprias concepções 

linguísticas acerca da adequação entre pensamento e linguagem. FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. A ciência 

do direito. 2 ed. Editora. São Paulo: Atlas, 1980. 
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 Por meio dessa análise gramatical das expressões Eficiência e Interesse Público 

depreende-se que Interesse Público possui mais citações no texto constitucional (doze, no total) 

do que a expressão Eficiência (três citações). Além disso, pode-se notar que para conferir 

sentido à expressão Interesse Público, há um maior esforço semiológico, por meio da inclusão 

de adjetivações e substantivações, para que ela ganhe sentido e se amolde ao significado 

construído pelo legislador. 
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 Outra característica evidente dessa interpretação gramatical, no que se refere à 

expressão Eficiência, é que a palavra é adjetivada por expressões relacionadas com à 

Administração Pública do que a expressão Interesse Público, o que indica que a palavra 

Eficiência, construída pelo legislador, apresenta um foco na Administração Pública durante a 

crise econômica nos anos 1980 e 1990. 

 Porém, dessa análise principiológica, não se pode contentar-se com essa análise 

topográfica. Para que esse princípio tenham uma função é necessário ultrapassar a discussão 

meramente semântica para se adequar a uma concepção de princípio coerente com o 

constitucionalismo contemporâneo. (STRECK, 2020). 

 Para demonstrar os dilemas entre Eficiência e Interesse Público diante do 

Neoconstitucionalismo, esse Capítulo construirá “pontes” para esclarecer se a proposição 

normativa implementada pelo Constitucionalismo, por meio da EC nº19/1998, apresentou 

conquistas para a sociedade brasileira mediante a inclusão do princípio da eficiência, como um 

princípio da Administração Pública. 

 Se o resultado da inovação legislativa não foi satisfatório para a Administração 

Pública, cabe aos juristas realizarem uma crítica construtiva para conhecer as causas dos óbices 

encontrados para a não consecução da eficiência prometida, o que, de acordo com as reflexões 

dessa dissertação, poderá ser como uma das suas possíveis causas, uma preponderância 

valorativa do Interesse Público nas decisões jurídico-administrativas. 

 A seguir serão apresentados quatro temas que evidenciam a incapacidade de o 

constitucionalismo contemporâneo lidar com o paradoxo Eficiência e Interesse Público. No 

primeiro momento, uma percepção do esforço legislativo em proporcionar Eficiência e sua não 

concretização no serviço público. 

 Em segundo lugar, uma amostra da força tradicional do Interesse Público a impedir 

a completa constitucionalização do direito administrativo. Em terceiro, uma aferição da 

compatibilidade do raciocínio analógico por meio da construção teórica de Teubner. E, por fim, 

em quarto lugar, a funcionalidade da tecnologia procedural na reflexividade da aprendizagem 

para se lidar com o paradoxo Eficiência e Interesse Público. 

1.1   O lumiar do Princípio da Eficiência Econômica: a promessa não cumprida de trazer 

modernidade à Administração Pública. 
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 Como definir a Eficiência? O que é ser eficiente no âmbito das ciências sociais? É 

verossímil pensar em calcular eficiência em sistemas normativos? É possível transpor 

tecnologias da engenharia de produção para o direito para a medição da eficiência dos órgãos 

públicos, marcados pela intangibilidade dos comportamentos humanos? 

 Mesmo diante de todas essas questões e pressões proveniente da sociedade, o 

Estado se vê diante do desafio de adotar práticas gerenciais modernas e eficientes, que 

deixariam de ter o ato administrativo como a simples concretização da escolha estatal, e 

passaria a buscar categorias, institutos e fórmulas que privilegiem a mediação de interesses 

conflitantes, ambivalentes, sem perder de vista que sua função é eminentemente pública. 

(GUERRA, 2021, p. 41) 

 Nesse ambiente, tentativas de solucionar esses problemas foram dados pelo 

legislador quando fez constar, na Constituição Federal de 1988, o §8º do art. 37, destacando o 

desempenho como princípio constitucional para toda a Administração Pública da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 Para compreender esse esforço legislativo para inclusão da eficiência no texto 

constitucional, deve-se atentar para o longo processo de introjeção de modelos administrativos 

na Administração Pública nacional, desde o seu surgimento com o patrimonialismo, 

perpassando pelo modelo burocrático e pelo modelo constitucional atual do gerencialismo. 

 Esses modelos nunca foram estanques, a não ser o patrimonialista, onipresente 

desde os primórdios do Estado brasileiro, inicialmente promovido pela administração europeia 

portuguesa, em um momento histórico em que somente havia um estilo de administração 

patrimonialista. (PEREIRA, 1998). 

Com a evolução histórica e a necessidade de modernização do Estado brasileiro, já 

nos anos de 1930, por meio da criação do Departamento Administrativo do Serviço Público 

(DASP), exsurge o modelo burocrático de Estado administrativo brasileiro que, juntamente ao 

modelo patrimonialista originário, ainda influencia a administração pública nacional. 

Esse itinerário, permeado por um simbolismo constitucional37 que não surgiu de 

esforço retórico, mas da constatação, em todos os cantos da sociedade brasileira, de que a 

 
37 Para Marcelo Neves, a Constituição, como aqui entendida, não funciona satisfatoriamente nos casos de 

simbolismo constitucional, em que há um baixíssimo grau de eficácia social das normas constitucionais, 
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administração pública carecia de melhores padrões de eficiência do que a promessa 

constitucional procurou proporcionar, ou seja, procurava-se fornecer melhor qualidade ao 

serviço público. 

Diante dessa longa evolução histórica, desde o patrimonialismo até o 

gerencialismo, resta verificar se ocorreu efetividade ao preceito da eficiência econômico-

administrativa como uma determinação constitucional. Em outras palavras, foi proporcionada 

a Eficiência? 

Esse questionamento não é isolado38, pois está presente na prática jurídica nacional, 

chegando ao ponto de operadores do direito que convivem com as lides nos ambientes 

jurisdicionais duvidarem quanto à sua existência no mundo jurídico-administrativo, pois ele se 

encontra invisibilizado pelo Interesse Público, paradigma de maior matiz. 

Um exemplo dessa contradição entre a Eficiência e o Interesse Público, encontra-

se na Lei nº 9.784/1999, quando prescreve que os princípios da Eficiência e Interesse Público 

convivem e dialogam, durante o rito processual administrativo federal, porém, com a inovação 

legislativa proveniente do instituto da decisão coordenada, que se buscava conferir maior 

eficiência às decisões administrativas, a própria lei impede a sua utilização em licitações e 

processos administrativos sancionadores. 

Essa constatação da Lei nº 14.121/2021, que instituiu a decisão coordenada 

confirma o que essa dissertação proclama: que a Eficiência e o Interesse Público parecem ser 

princípios imiscíveis, repelentes, inconciliáveis, necessitando de acontecimentos do mundo da 

natureza para ilustrar a incongruência desse paradoxo. 

Ainda, na seara da processualística administrativa, quando se observa a eficiência 

localizada no interior do processo administrativo sancionador, a arquitetura processual jurídica 

poderia ser mais eficiente para conferir melhores respostas que proporcionassem uma melhor 

 
combinada com a forte invocação ao seu texto na retórica jurídico-política. Nessas circunstâncias, a reprodução 

consistente do direito é bloqueada por intrusões difusas de fatores políticos, económicos e relacionais no processo 

de concretização do direito. NEVES, Marcelo. Entre Hidra e Hércules. Princípios e regras constitucionais como 

diferença paradoxal do sistema jurídico. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013, p. 116. 
38 Para Vitor Mendonça Maia, o princípio da eficiência seria um mecanismo retórico-simbólico que permite a 

constatação de um aparente uso demagógico do termo eficiência durante a história brasileira, reforçando 

implicitamente a provocação lançada no título e na introdução desse artigo. MAIA, Vitor Mendonça. Princípio 

constitucional da eficiência: mito conceitual para inglês ver? In: CARVALHO, Fábio Lins de Lessa; MAIA, Vitor 

Mendonça. Direito administrativo propositivo. Curitiba: Juruá, 2019, p.337. 
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dinâmica ao rito engessado atual, permeado por essa homenagem exagerada ao paradigma do 

Interesse Público. 

1.1.1 Conceitos de eficiência 

Para melhor definir o significado da eficiência do que se está a discorrer, há quem 

enxergue ser a palavra “Eficiência” uma palavra oriunda da economia, a exemplo, da exposição 

de José Afonso da Silva, ao defender que a eficiência não se trata de um conceito jurídico, mas 

estritamente econômico. (CABRAL, 2017, p. 43). 

A doutrina de Maria Sylvia Zanella Di Pietro segue essa mesma direção ao 

descrever o embate muitas vezes presente entre o Princípio da Eficiência e o da Legalidade, 

como um conflito entre princípios de ciências diversas. Nas palavras da autora, “o que se 

constata é uma acentuada oposição entre os tecnocratas e os burocratas, entre o princípio da 

eficiência pregado pela ciência da administração e o princípio da eficiência imposto pela 

Constituição e inerente ao Estado de Direito.” (CABRAL, 2017, p. 43). 

Por meio de uma linha de raciocínio que busca o significado jurídico da palavra 

eficiência, Paulo Modesto sintetiza o conceito dizendo que o termo eficiência não é privativo 

de nenhuma ciência. Trata-se de um termo da língua apropriado pelo legislador em sua acepção 

comum ou com sentido técnico próprio. Porém, os juristas, como agentes ativos do processo 

de construção do sentido dos signos jurídicos, são os responsáveis diretos pela exploração do 

conteúdo jurídico desse princípio no contexto do ordenamento jurídico nacional. (CABRAL, 

2017, p. 46). 

A percepção que se tem dessa divergência entre os significados jurídico e 

econômico da palavra eficiência é a de que a definição incorpora diversos comportamentos em 

seu núcleo semântico, proporcionando ao intérprete do conceito uma vasta amplitude de 

sentido, oriunda de sistemas jurídicos estrangeiros ou de outros princípios, a exemplo do 

Princípio da Boa Administração, de origem do direito italiano. (CABRAL, 2017, p. 89). 

Segundo Cabral (2017, p. 89), um trabalho de destaque sobre o Princípio da Boa 

Administração pertence ao italiano Guido Falzone, o qual afirma que a boa administração no 

exercício da função administrativa constitui um meio para o alcance de um fim a ele inerente. 

Para o autor, a boa administração decorre do próprio exercício de uma função, mas à qual 
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encontra, também, abrigo na ordem jurídica italiana, que define que a organização 

administrativa assegure o bom andamento e imparcialidade da Administração. 

Por um caminho equivalente, porém contextualizando a ordem jurídica brasileira, 

Juarez Freitas define o Princípio da Boa Administração como direito fundamental à 

Administração Pública eficiente, eficaz, proporcional, cumpridora de seus deveres, com 

transparência, sustentabilidade, motivação, imparcialidade e respeito à moralidade, à 

participação social e à plena responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. 

(CABRAL, 2017, p. 90). 

Assim, dessa forma, há diversas conceituações do Princípio da Eficiência que se 

equiparam ao Princípio da Boa Administração - ainda que não o digam expressamente. 

Contudo, como visto, o referido princípio (da boa administração) possui uma amplitude muito 

superior à Eficiência administrativa, sendo esta, inclusive, considerada por muitos como um de 

seus atributos — logo, inconfundível com aquele. (CABRAL, 2017, p. 90). 

Nessa perspectiva, esse Princípio da Eficiência hoje subutilizado ou acobertado por 

outros princípios constitucionais–administrativos considerados de maior envergadura jurídico-

política no ordenamento jurídico nacional em outros sistemas, encontra-se magnificado e 

amalgamado ao Princípio da Boa Administração Pública39. 

Esse Princípio da Boa Administração Pública, desta forma conceituado por Juarez 

Freitas (2012, p. 312)40, vence o paradigma da razão monológica do direito administrativo, por 

meio de uma transformação seria conquistada pela aplicação direta e imediata do direito à boa 

administração pública, ou seja, “o direito fundamental à administração pública eficiente e 

eficaz, proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, 

imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena responsabilidade por 

suas condutas omissivas e comissivas”. 

 
39 O Interesse Público trata-se de elemento integrante do sistema político. Esse sistema político quando acoplado 

estruturalmente ao sistema jurídico apresenta uma maior influência intelectiva quando comparado ao acoplamento 

estrutural do sistema econômico e jurídico, por meio da Eficiência. Por essa razão, busca-se, não somente por 

meio da Boa Administração, como também por meio da Legalidade, fortalecer o paradigma da Eficiência, frente 

à preponderância epistemológica do Interesse Público. 
40 FREITAS, Juarez. Direito fundamental à boa administração pública e o reexame dos institutos da autorização 

de serviço público, da convalidação e do poder de polícia administrativa. In: ARAGÃO, Alexandre Santos; 

MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Direito administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: 

Fórum, 2012, p. 312. 
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Assim, entre as várias conceituações possíveis de Eficiência que a Administração 

Pública é exigida a possuir, está a de utilização adequada dos meios ou insumos para a produção 

dos fins ou produtos requeridos pela sociedade. Nessa senda, os custos econômicos para a 

implementação das políticas públicas da processualística sancionatória ocupam um lugar 

importante para fundamentar as decisões jurídico-administrativas. 

A nível do sistema econômico, com seus vocabulários e sentidos característicos, a 

eficiência pode ser compreendida por meio de duas doutrinas clássicas, a eficiência de Pareto 

e o critério de Kaldor-Hicks. 

1.1.1.1 Eficiência de Pareto 

A eficiência de Pareto41, também chamada de eficiência econômica, eficiência 

externa ou ótimo de Pareto, define um estado de alocação de recursos em que é impossível 

realocá-los tal que a situação de qualquer participante seja melhorada, sem piorar a situação 

individual do outro participante. (BARR, 1998). 

De acordo com Mark Blaug (1992), Vilfredo Pareto desenvolveu um conceito de 

eficiência para a avaliação de estados sociais que se baseia em 3 (três) princípios: 

(1) Soberania do consumidor: as preferências dos indivíduos são autônomas e 

respeitas como tal (consequentemente, não há preferências boas ou ruins). 

(2) Não-paternalismo: tudo o que importa para a sociedade é a utilidade dos 

indivíduos; o Estado não requer nenhuma consideração adicional como um fim em si mesmo. 

(3) Unanimidade: as mudanças de alocação requerem o consentimento de todos, ou 

seja, todos têm direito de veto. 

O termo Eficiência de Pareto pode ser usado em um sentido relativo, para significar 

que o estado A é Pareto superior ao estado B, - ou em sentido absoluto, como quando um certo 

estado é designado Pareto ótimo. (MATHIS, 2009, p. 32). 

Uma mudança superior de Pareto atende ao critério de Pareto (o princípio de 

Pareto). Isso pode ser definido da seguinte forma: qualquer mudança que coloque um membro 

da sociedade em melhor posição sem piorar a situação de outra pessoa é uma melhoria de 

 
41 Por exemplo, suponha que existam apenas dois consumidores, Smith e Jones, e dois bens, guarda-chuvas e pão. 

Inicialmente, as mercadorias são distribuídas entre eles. A alocação de Pareto é eficiente? Sim, se for impossível 

realocar melhor o pão e os guarda-chuvas para Smith ou Jones sem piorar a alocação da outra pessoa. COOTER 

JR, Robert B.; ULEN, Thomas. A brief review of microeconomic theory. In: COOTER JR, Robert B.; ULEN, 

Thomas. Law and economics. 6 ed. Essex: Pearson Education Limited, 2014, p. 14. 
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Pareto. Em contraste, uma mudança que viola o critério de Pareto é chamada de Pareto inferior. 

(MATHIS, 2009, p. 32). 

O termo ótimo de Pareto é usado para denotar o estado alcançado quando a posição 

não pode ser melhorada, exceto tornando outra pessoa pior desligado. A otimicidade de Pareto 

é o estado em que nenhuma outra mudança superior de Pareto é possível. (MATHIS, 2009, p. 

32). 

A eficiência ótima de Pareto é composta por três tipos subsidiários de eficiência 

que devem ser cumulativamente cumpridos em um estado ótimo de Pareto: 

(1) produção eficiente, 

(2) consumo eficiente, 

(3) estrutura de produção eficiente. 

A otimalidade de Pareto significa que a produção é eficiente. O que isso significa 

é que a produção de um bem não pode ser aumentada sem ter que reduzir a produção de outro 

bem. (MATHIS, 2009, p. 32). 

1.1.1.2 O critério de Kaldor-Hicks 

Por outro lado, os economistas insatisfeitos com o critério de Pareto desenvolveram 

uma noção de melhora potencial na eficiência (às vezes chamada de eficiência de Kaldor-

Hicks). Isso foi desenvolvido para superar a restrição do critério de Pareto de que apenas essas 

mudanças em que pelo menos uma pessoa ficar melhor e nenhuma piora para outra pessoa. 

Esse critério exige que os ganhadores compensem explicitamente os perdedores em qualquer 

mudança. Se não há pagamento explícito, os perdedores podem vetar qualquer mudança. Ou 

seja, toda mudança deve ser por unanimidade. Isso tem desvantagens claras como um guia para 

uma política pública. (COOTER; ULEN, 2014, p. 42). 

Para Flecther (1996), a questão central era se as leis deveriam ser alteradas para 

beneficiar a economia como um todo, mesmo que isso piorasse a situação de um determinado 

grupo. Essa é uma questão de grande significado prático em direito, porque as decisões 

jurídicas muitas vezes têm de ser tomadas ponderando interesses concorrentes. Nicholas 

Kaldor e John R. Hicks propuseram uma regra de tomada de decisão coletiva a ser aplicada a 

decisões superiores que não fosse a eficiência de pareto. Essa regra, acreditavam, envolveria 

apenas um valor fraco. 
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Kaldor e Hicks defenderam uma compensação hipotética, porque, em sua opinião, 

uma mudança de regras era considerada legítima se os benefícios da nova regra para a 

sociedade superam as desvantagens para o grupo desfavorecido. Essa visão lembra o princípio 

da utilidade, segundo o qual não importa quem ganha ou perde de uma determinada medida; o 

único ponto de relevância é a utilidade total para a sociedade. Com o critério de Kaldor-Hicks, 

no entanto, os valores atribuídos pelos ganhadores e os perdedores de seus ganhos e perdas são 

contabilizados em unidades monetárias. (FLETCHER, 1996). 

Outro significado possível para Eficiência decorre do acoplamento estrutural dos 

sistema econômico com o sistema jurídico, é a definição de eficiência administrativa, que 

poderia significar uma eficiência com menor capacidade cognitiva em comparação com o 

Interesse Público moldado pelo acoplamento estrutural entre os sistemas político e o sistema 

jurídico. 

1.1.2 Eficiência administrativa: a influência consensual privada na flexibilização da rigidez 

administrativa 

 Uma ideia pode ser notada pela reconfiguração da Administração Pública no 

âmbito das transformações advindas do pós-modernismo, que gestou um novo paradigma 

estatal, o ato administrativo que perde a condição de meio exclusivo de manifestação, 

provocando que as formas contratuais ganhassem espaço à medida em que se substitui o quadro 

de separação entre Estado e Sociedade – o que requereu uma participação voluntária dos 

particulares no desempenho de tarefas públicas. Esse Estado social levou à intensa 

contratualização da atividade administrativa, abrindo-se para o Poder Público a senda da 

administração por acordos, ou dos contratos sobre o exercício de poderes públicos. 

(BITENCOURT NETO, 2019). 

 Segundo Bitencourt Neto (2019), para além dessa admissão do uso do contrato 

como instrumento de formalização de parte relevante do exercício da função administrativa, 

verifica-se a expansão de um novo modo de atuar da Administração, chegando-se a proclamar 

um “Estado Administrativo Cooperativo”. Nesse cenário, a atuação unilateral abre espaço para 

contratos e acordos com feições jurídicas menos definidas, típicos de uma Administração 

Consensual ou de uma Administração Concertada. Porém, essa atuação administrativa 

unilateral, embora não deixe de existir, passa a receber, ela própria, influxos do modo 
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consensual de agir, influenciando a produção do ato administrativo, na medida em que, muitas 

vezes, condiciona o seu conteúdo. (BITENCOURT NETO, 2019) 

 A influência do direito privado para a melhoria dos institutos da contratualização 

administrativa revela que não se deve negligenciar o peso de determinados procedimentos 

burocráticos formalistas para o diagnóstico da ineficiência da Administração Pública em 

disponibilizar serviços de qualidade aos cidadãos, o que indica a compatibilidade da 

contratualização da atuação administrativa e do foco em resultados como as sujeições jurídico-

administrativas. (BITENCOURT NETO, 2017). 

 Por essas razões é que a imposição de uma Administração eficiente está prevista 

na Constituição brasileira em diversos dispositivos, como os artigos 70, 74, II, 144, §7º, 175, 

parágrafo único, além do art. 37, que consagra a eficiência como princípio geral da 

Administração Pública. A partir de tal quadro, é preciso retirar de tais normas um sentido de 

eficiência que vincule a atividade administrativa. (BITENCOURT NETO, 2017). 

 Assim, para Bitencourt Neto (2017), deve ser rejeitada a concepção exclusivamente 

economicista do conceito de eficiência administrativa, em virtude dos distintos fins 

perseguidos pela Administração Pública e privada. A eficiência administrativa não se esgota 

em noção exclusiva de racionalidade econômica, e sim, partindo de uma concepção geral de 

rejeição de formalismos e vinculação aos fins, busca eficácia e efetividade da ação 

administrativa. Em outras palavras, a eficiência administrativa como princípio da 

Administração Pública é conceito pluridimensional, englobando, para além da economicidade 

(relação custo-benefício, otimização dos meios), a eficácia (realização adequada de fins 

prefixados) e a celeridade. 

 Para Esdras Rabelo dos Santos (2021), essas transformações administrativas 

citadas também impactam na gestão da coisa pública, sendo certo que o Direito Administrativo 

vem evoluindo no sentido de romper com o formalismo, de buscar eficiência e de garantir 

instrumentos capazes de dar segurança jurídica e atender ao interesse público, igualmente 

complexo e dinâmico. 

 Nesse sentido, o dever de eficiência aplicável ao Poder Público possui forte 

correlação com negócios privados, notadamente a busca pela eficácia e economicidade. 

Portanto, o gestor público deve proceder às análises necessárias e suficientes que garantam as 

vantagens compatíveis com os demais agentes econômicos, sopesando-se os respectivos riscos. 
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Explicite-se: os agentes econômicos avaliam as oportunidades e responsabilidades, 

precificando-as (custos de transação). Neste sentido, seria ingenuidade considerar que existe 

uma solução perfeita, ou uma única resposta cabível ao gestor diante de problemas de elevadas 

magnitudes. (SANTOS, 2021). 

1.1.3 Análise dos custos da processualidade sancionatória 

 A análise dos custos dos atos administrativos, hoje em dia, tornou-se fundamental 

para o cotidiano da decisão administrativa, principalmente com as questões de fundo que 

afetam a Administração Pública—entre elas, a motivação das decisões administrativas e a 

ineficiência provocada pelo insuficiente acompanhamento da capacitação dos servidores frente 

à alta complexidade exigida pelo mercado de compra públicas. 

 Não há dúvida que os direitos apresentam custos e, portanto, de que a sua garantia 

está sujeita a limites orçamentários e permutas (trade-offs). Isso significa, em termos leigos, 

que todos os direitos são protegidos apenas em parte, estando sob reserva da capacidade 

financeira do Estado, o que simboliza a gradualidade da sua realização. Os limites da garantia 

de direitos são de difícil compreensão para o Poder Judiciário porque envolve alocações e 

escolhas que geralmente são decisões adotadas pelos outros poderes da República. 

(RAGAZZO, 2011, p. 73). 

 Por essa razão, os custos processuais de processos administrativos sancionadores 

devem ser avaliados com o propósito de sua justificação para verificar sua adequação aos 

propósitos da Administração Pública. É necessário verificar não apenas se a processualística 

administrativa sancionatória atende à categoria do Interesse Público pleno, porém se atende 

aos preceitos da Eficiência, dentro da lógica do sistema de compras públicas do ordenamento 

jurídico nacional. 

 Nesse sentido, o rito processual administrativo sancionador, caracterizado pelo 

contraditório e pela ampla defesa, permeado pela Lei nº 9.784/1999 e legislação extravagante, 

exige uma dialética processual, à semelhança do direito processual judicial, caracterizado por 

um itinerário caracterizado por um custo econômico, muitas vezes desconsiderado pelos 

operadores do direito. 

 Um elemento desses custos econômicos que possui uma importância chave para o 

sistema capitalista é o lucro. Para Günther Teubner (2020), o Princípio Econômico do Lucro é 
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uma espécie mais pura de procurar a mais-valia, a qual percebe-se com uma análise sistêmica 

que se trata não somente uma questão de ambição e nem mesmo representa a natureza real do 

capitalismo. 

 Essa compreensão do lucro, trata-se de algo relacionado à reconstrução do meio 

comunicativo em que a sociedade está inserida, ou seja, o dinheiro. Portanto, o Princípio do 

Lucro não seria apenas uma questão de cobiça, tampouco uma questão de enriquecimento ou 

exploração, mas também uma questão de regeneração do meio da linguagem econômica, ou 

seja, do dinheiro. Por isso, que necessita ser generalizado e porque a Teoria Marxista nunca 

percebeu isso, por ter sempre se concentrado na crítica da geração da mais-valia na economia, 

no Princípio do Lucro. (TEUBNER, 2020). 

 Por essa razão, haveria um ponto cego no modo de se atender o desenvolvimento 

de processos similares em sistemas sociais diferentes. Por exemplo, no processo político 

acontece algo similar. Como ocorre na economia onde as decisões não são tomadas meramente 

com base na qualidade das mercadorias, e sim para fins de geração de lucro econômico, na 

política as decisões não são tomadas em função do Interesse Público e das políticas públicas, e 

sim tendo em vista a regeneração do poder42. (TEUBNER, 2020). 

 Há uma espécie de orientação da mais-valia em direção à autoridade tradicional ou 

jurídica. Exatamente nesse ponto chega-se à pergunta: “Eu tenho critérios?” Não há critérios 

abstratos, pois se trata novamente de uma daquelas decisões em que se precisam ver e pesar a 

necessidade da recriação, da regeneração do meio, a qual é uma necessidade. O princípio do 

lucro na economia não é algo ridículo ou que deva ser criticado, pois ele tem uma dimensão 

pública, que é a regeneração dos recursos monetários para resolução de futuras tarefas sociais. 

(TEUBNER, 2020). 

 Essa avaliação dos custos processuais administrativos teriam um papel secundário, 

se comparados aos benefícios de um processo administrativo sancionador que atingisse a 

 
42 Segundo TEUBNER (2020), deve-se deixar claro que existe um manifesto paralelo entre as duas, de modo que 

a crítica da mais-valia deve ser aplicada à política da mesma maneira como é aplicada à economia, certo? E eu 

acredito que ninguém tem sustentado essa tese. A política é, quase sempre, santificada. Sim, nós sabemos que 

existe corrupção, e que os políticos nem sempre satisfazem o público. Não, eles não satisfazem. O principal 

interesse deles é, meramente, recriar o poder, certo? Essa é a meta primordial. Se, por casualidade, for possível, 

ao mesmo tempo, satisfazer certos propósitos de políticas públicas, melhor, mas o que conta, vocês sabem, é a 

regeneração do poder. TEUBNER, Günther. 11 (eleven) hard cases: a normative turn of legal autopoiesis? In: 

PEARCE, Alessandra Oitaven; PEARCE, Daniel Oitaven. Ciclo de diálogos sobre hard cases e teoria da decisão 

judicial. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k8fYLB1M3ho&t=4825s, acesso em: 02/09/22. 

https://www.youtube.com/watch?v=k8fYLB1M3ho&t=4825s
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finalidade do Interesse Público, a despeito dos custos empregados pela Administração Pública 

encontrarem a solução do litígio jurídico-administrativo perseguido. 

1.2 A força tradicional impeditiva do interesse público em face da evolução jurídica da 

constitucionalização do direito administrativo. 

A hermenêutica tradicional do Interesse público exerce uma influência que tolhe 

conquistas desenvolvidas no âmbito da sociedade em prol da evolução do direito 

administrativo. Para Habermas (1987, p. 63), a pretensão universal do ponto de partida 

hermenêutico só poderia se manter se partisse do ponto de vista de que o contexto da tradição, 

como lugar de verdade possível e do fático estar de acordo e ao mesmo tempo fosse o lugar da 

inverdade fática e da violência duradoura43. 

No final do século passado, Diogo Freitas do Amaral (2006, p. 79) afirmava que o 

Estado constitucional era uma espécie do Estado moderno, característica daquele século em 

que a presença do constitucionalismo não significava um modo de limitação do arbítrio estatal; 

que, apesar de conter o princípio da legalidade, este constitucionalismo cedia às razões do 

Estado. 

Para o administrativista português, ao lado dos direitos, liberdade e das garantias 

individuais surgem os direitos econômicos, sociais e culturais. Não obstante, enquanto para os 

democratas estes complementam os primeiros, para os totalitários são uma justificação da 

limitação ou supressão dos direitos, liberdades e garantias individuais. (AMARAL, 2006, p. 

82). 

Neste contexto, percebe-se que mesmo com a tentativa de evolução dos institutos 

proporcionados pela constitucionalização do direito administrativo, há uma força tradicional 

hermenêutica que permeia todo o campo jurídico-administrativo, a qual impede a expressão 

evolutiva de conquistas já testadas, aprovadas e absorvidas pelo constitucionalismo 

continental. 

Os casos do consensualismo e da boa administração pública são exemplos da 

evolução jurídica continental. Que apesar da sua existência no velho mundo, sofrem resistência 

 
43 Albrecht Wellmer apontou para o fato de que na tradição do Iluminismo foi generalizada a noção contrária às 

tradições. O iluminismo exige, apesar de todo interesse pelo acordo, que se faça valer a razão como o princípio 

da comunicação isenta de violência frente à realidade experimentada de uma comunicação distorcida pela 
violência: o Iluminismo sabia o que a hermenêutica esquece. WELLMER, Albrecht. Kritiche Gesellschafttheorie 

und Positivismus. Frankfurt, 1969, p. 48. 
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extracontinental. Isso também se refere ao consensualismo, o qual teve conquistas importantes, 

como o caso da Lei de Mediação, o método adequado de resolução de conflito do Código de 

Processo Civil de 2015 e a Justiça Multiportas propalada pela doutrina administrativista. Há, 

porém, a percepção, que a completude desse ideário levará um tempo maior que se imaginava, 

devido a força hermenêutica tradicional impactada pelo sentido enviesado de Interesse Público. 

Para Diogo Figueiredo Moreira Neto (2008, p. 69), haveria a necessidade de se 

interpretar e construir o direito administrativo para além do positivismo jurídico, a destacar as 

mutações oriundas do constitucionalismo pós-moderno, continuando a tão ansiada completa 

constitucionalização do direito administrativo ocasionadas pela Constituição Federal de 1988. 

Para uma efetiva e completa constitucionalização dos direitos fundamentais do 

cidadão, representada nesta dissertação pela Eficiência da Administração Pública, faz-se mister 

a internalização pela comunidade jurídico-administrativa do significado democrático de 

Interesse Público, intensificado pela doutrina. 

Com o objetivo de melhor entender o conceito de Interesse Público, é importante 

visitar alguns autores da atualidade para verificar as construções teóricas utilizadas para 

produção do conhecimento de Interesse Público vinculado à ideia de prerrogativas inerentes à 

Administração Pública. 

Juliano Heinen (2022, p. 276) pontua que, para se determinar o conteúdo do 

Interesse Público, devem ser ponderados os interesses ligados ao caso concreto, sejam eles 

públicos ou privados, o que importa uma visão sistêmica sobre a realidade que transcorre o 

caso concreto administrativo. 

Para esse exercício interpretativo do Interesse Público, Juliano Heinen (2022, p. 

276) identifica que há casos nebulosos, incertos, em que se faz necessária a ponderação de 

valores para a correta mensuração do significado de Interesse Público. O óbice é exigir esse 

exercício de hermenêutica em áreas do Poder Público que não são cognitivamente treinadas ou 

capacitadas para esse esforço cognitivo. 

Essa realidade distorcida, identificada pelo autor, pode ser considerada invisível 

porquanto não é visualizada pelos órgãos internos, como possível risco de ameaça à integridade 

do sistema— ou, melhor dizendo, é esquecida pelas linhas de defesa que protegem os atos 
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administrativos produzidos pelas autoridades administrativas, deixando-os sujeito a medidas 

de controle dos órgãos de fiscalização da atuação administrativa.  

Não sem razão, o pensamento em voga pelos administradores públicos brasileiros, 

que há uma ausência de bons quadros de pessoal, para realizar despesas administrativas 

motivadas, porquanto a decisão final seria um somatório de decisões intermediárias 

antecedentes, no qual o administrador que emita a decisão final tem receio de ratificá-la44. 

Segundo Eduardo Wunder Hachem (2011, p. 29), o Princípio do Interesse Público 

faz parte de um complexo jurídico que pode ser dividido em dois subprincípios, o da 

Supremacia do Interesse Público sobre o Privado e o da Indisponibilidade do Interesse Público. 

O autor ensina que um princípio não pode ser compreendido sem o entendimento do outro, 

com o prejuízo do desvirtuamento da essência do sistema jurídico. 

Acerca do Princípio da Supremacia do Interesse Público sobre o Privado, este 

confere à Administração Pública um instrumento para assegurar a prevalência do interesse 

público sobre o privado; enquanto o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, em 

contrapartida, impõe obrigações que garantem uma atuação administrativa ligada à realização 

dos interesses da sociedade, pois estes não estão à livre disposição do administrador. Essa 

construção, fundada no interesse público, ao acentuar o dever estatal de servir aos anseios da 

coletividade, objetivou imprimir uma roupagem democrática ao direito administrativo, o qual, 

mesmo nos primeiros anos após o advento da Constituição de 1988, ainda ostenta traços 

autoritários. (HACHEM, 2011, p. 29). 

Diante dessa construção biunívoca do conceito de Interesse Público, a doutrina 

posiciona-se na direção de conferir maior preponderância ao Princípio da Supremacia do 

Interesse Público sobre o Interesse Privado, restando ao Princípio da Indisponibilidade um 

papel de coadjuvante nessa construção principiológica. 

 
44 O administrador público vem, aos poucos, desistindo de decidir. Ele não quer mais correr riscos. Desde a edição 

da Constituição de 88, que inspirou um modelo de controle fortemente inibidor da liberdade e da autonomia do 

gestor público, assistimos a uma crescente ampliação e sofisticação do controle sobre as suas ações. Decidir sobre 

o dia a dia da Administração passou a atrair riscos jurídicos de toda a ordem, que podem chegar ao ponto da 

criminalização da conduta. Sob as garras de todo esse controle, o administrador desistiu de decidir. Viu seus riscos 

ampliados e, por um instinto de autoproteção, demarcou suas ações à sua “zona de conforto”. Com isso, instalou-

se o que se poderia denominar de crise da ineficiência pelo controle: acuados, os gestores não mais atuam apenas 

na busca da melhor solução ao interesse administrativo, mas também para se proteger. GUIMARÃES, Fernando 

Vernalha. O direito administrativo do medo: a crise da ineficiência pelo controle. Direito do Estado, Salvador, n. 

71, 2016. Disponível em: http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-

administrativo-do-medo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-controle. Acesso em: 13 ago. 2022. 
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Constata-se que há nessa definição de Interesse Público, como em outras 

apresentadas pela doutrina, uma vagueza e imprecisão porque está carreada por conceitos 

metafísicos, dificultando sobremaneira a função do operador do direito, o qual, diante da sua 

utilização corriqueira perante a práxis administrativa, provoca uma influência interpretativa 

nas diversas decisões que utilizam o Interesse Público como fundamento. 

Essa grande amplitude do acolhimento do interesse público, provocado pela 

inclusão de Supremacia e Indisponibilidade nos meios administrativistas, foi desenvolvida 

conceitualmente e identificada no direito positivo brasileiro pelo labor doutrinário. Sua 

utilização começou a se tornar cada vez mais frequente na práxis administrativa, sofrendo, 

contudo, determinadas distorções no momento de sua aplicação. (HACHEM, 2011, p. 29). 

Mesmo com essa construção doutrinária, não se impediu que a distorção provocada 

pela imprecisão, vagueza e a falta de cognição verificada pela interpretação jurídico-

administrativa, sem accountability45, deixasse de provocar malefícios à hermenêutica jurídico-

administrativa, proporcionando uma sobreposição do Interesse Público sobre demais 

princípios, entre eles o da Eficiência. 

Essa vagueza e imprecisão da noção de Interesse Público o tornariam suscetível, 

por vezes, a manipulações discursivas, o que pode resultar na perversão do sentido do princípio 

do Interesse Público. Isso se passa quando o seu manuseio não observa os contornos precisos 

que lhe são traçados pelo sistema normativo. (HACHEM, 2011, p. 29). 

Segundo Luzardo Faria (2019, p. 304), Celso Antônio Bandeira de Mello, por meio 

de um artigo pioneiro publicado em 196746, demonstrou as características do regime jurídico 

administrativo e seu valor metodológico. Naquele momento, Bandeira de Mello descreveu o 

conceito de interesse público, antevendo o que viria a ser a base da potestade do direito 

administrativo brasileiro. 

 
45 Para Arlindo Carvalho Rocha (2011), a concepção de Accountability no modelo do Novo Serviço Público é 

multifacetada, pois reconhece que as funções desempenhadas pelos administradores públicos nas sociedades 

contemporâneas são complexas. Não descarta que medidas de controle de eficiência e de resultados são 

importantes, mas, destaca que elas são insuficientes para abranger todas as expectativas que a sociedade projeta 

em relação aos administradores públicos. ROCHA, Arlindo Carvalho. Accountability na Administração Pública: 

modelo teóricos e abordagem. Contabilidade, Gestão e Governança. Brasília. V. 14. N. 2. P. 82-97. Maio/ago 

2011, disponível em: http://www.revistacgg.org/index.php/contabil/article/view/314/pdf_162, acesso em 

27/08/2022. 
46 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo do regime jurídico-administrativo e seu valor metodológico. 

Revista de Direito Público, São Paulo, n. 2, p. 44-61, out./dez. 1967. 

http://www.revistacgg.org/index.php/contabil/article/view/314/pdf_162
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Essa teoria elaborada por Celso Antônio Bandeira de Mello foi inspirada na Teoria 

Pura do Direito de Hans Kelsen, que tinha a proposta de criar um sistema próprio de regime 

jurídico administrativo, cujo fundamento era o Interesse Público e que visava isolar a disciplina 

das influências políticas e demais áreas extrajurídicas. (SANTOS, 2018, p. 278). 

Para Celso Antônio Bandeira de Mello (1967), o interesse público é a dimensão 

pública dos interesses individuais, ou seja, dos interesses de cada indivíduo partícipe da 

sociedade, de modo que ele (i) não se confunde e não é contrário ao interesse dos indivíduos e 

(ii) não se identifica, sempre, com o interesse do Estado enquanto pessoa jurídica. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2015, p. 77), as principais 

consequências jurídicas da indisponibilidade do interesse público são: (i) o princípio da 

legalidade e suas decorrências com a finalidade, a razoabilidade e a proporcionalidade, a 

motivação e a responsabilidade; (ii) a obrigatoriedade do desempenho da atividade 

pública/continuidade dos serviços públicos; (iii) o controle (interno e externo) dos atos 

administrativos; (iv) o tratamento isonômico dos cidadãos em face da Administração; (v) 

publicidade; (vi) inalienabilidade dos direitos concernentes a interesses públicos. 

Essa categoria jurídica definida como Interesse Público é considerada pela doutrina 

majoritária o eixo central de todo o regime jurídico-administrativo, decorrendo desse núcleo 

central os dois princípios fundamentais de todo o Direito Administrativo brasileiro: o da 

supremacia do interesse público e o da indisponibilidade do interesse público. (FARIA, 2019, 

p. 303). 

Como todo poder, o que faz com que essa potestade regimental do Interesse Público 

se mantenha e que seja aceita é simplesmente o fato de que ele não é somente peso como a 

força que diz não, mas também o fato de que permeia a sociedade, produz coisas, induz ao 

prazer, forma saber, produz discurso. (FOUCAULT, 1979, p. 8). 

Como poder que permeia toda sociedade, Interesse Público é de difícil 

conceituação porque, ao longo da história, diversas definições já lhe foram atribuídas — sendo, 

no início, uma conceituação mais abstrata, ligada a ideias filosóficas de bem comum. 

Posteriormente, a noção de Interesse Público adaptou-se à realidade jurídica, econômica e 

social dos formatos de Estado que surgiram no decorrer da história. Como resultado, o conceito 

de Interesse Público do Estado liberal não é o mesmo do Estado social. (FARIA, 2019, p. 303). 
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Não sem razão, Luasses Gonçalves Santos (2018, p. 279) questiona se o conceito 

de interesse público possui caráter generalista e especulativo, no sentido de que supõe a 

igualdade entre as pessoas como uma pretensão de generalidade, isto é, o interesse público 

como síntese dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido, no Estado liberal, calcado em uma visão restritiva do Princípio da 

Legalidade Administrativa, atribuiu-se ao Interesse Público uma função de proteger as 

liberdades individuais e a propriedade privada, enquanto no Estado social esse conceito se 

humaniza, vinculando-se, também, aos valores essenciais da existência digna de todos os 

cidadãos. Por isso, o conceito de interesse público é respaldado pela Constituição Federal de 

1988. (FARIA, 2019, p. 303). 

Assim, diante dessa falta de conceituação precisa do instituto, permite-se que ele 

seja utilizado em diversas acepções pela legislação, pela doutrina e pela jurisprudência. Esse 

fato, por si só, é causa das críticas desferidas contra o Interesse Público. Não se nega a 

existência do Interesse Público no Direito brasileiro, mesmo que possua utilização corriqueira 

perante os operadores do direito e esteja na Constituição Federal e na legislação 

infraconstitucional. (FARIA, 2019, p. 303). 

Diante dessa questão semântica, Luzardo Faria (2019, p. 303) acredita que é tarefa 

da doutrina do direito administrativo perquirir um caminho conceitual da natureza jurídica do 

Interesse Público, com a finalidade de aperfeiçoar a utilização dele pela Administração Pública 

e demais atores que com ela se relacionam. 

Conclui-se que o conceito de Interesse Público continua pujante no âmbito do 

direito administrativo, com repercussões no exercício da atividade administrativa. Assim, o 

interesse público constitui-se fundamento permanente nas decisões administrativas do Poder 

Legislativo, Ministério Público, Tribunais de Contas (SANTOS, 2018, p. 279), da Advocacia 

Pública e do Poder Executivo. 

O conceito de Interesse Público se trata de uma escolha político-normativa, ou seja, 

aquilo que o legislador define como tal. Porém, particulares também podem ostentar interesses 

públicos. Por exemplo, quando um particular age em defesa de um interesse que seja próprio e 

que está protegido pelo Ordenamento Jurídico. (FARIA, 2019, p. 304). 
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Esse resultado incompreensivo da conceituação decorre do isolamento do direito 

administrativo como vertente científica sem vinculação aos aspectos políticos e concretos da 

sociedade. Por esse motivo, o conceito de Interesse Público se apresenta limitado e fantasioso, 

pois rejeita a relação com o todo, com a sociedade e seus conflitos. (SANTOS, 2018, p. 279). 

Essa semântica de Interesse Público não se revela por simples entendimento, pois 

em diversas ocasiões o ordenamento jurídico não define com exatidão qual direção 

interpretativa deve seguir a Administração Pública para deslindar determinada situação 

concreta de difícil solução ou paradoxal. 

De acordo com Faria (2019, p. 304), o Interesse Público é um conceito jurídico 

indeterminado e, por esse motivo, confere possibilidade de o intérprete aplicá-lo de diferentes 

maneiras, conforme a exigência do caso concreto. Há, nesse sentido, uma relação intrínseca 

entre a aplicação prática da categoria jurídica do interesse público pela Administração com a 

discricionariedade administrativa.  

Por essa razão, se demonstra a importância de a aplicação do interesse público ser 

sempre acompanhada da devida observância ao princípio da motivação dos atos 

administrativos, a fim de que se possa controlar a adequação da utilização dessa categoria com 

os demais princípios do regime jurídico-administrativo. (FARIA, 2019, p. 304). 

Porém, nessa tentativa de adequação aos princípios jurídico-administrativos, como 

motivar decisões jurídico-administrativas nas quais o Interesse Público esteja implícito, 

transmutado, por exemplo, em Indisponibilidade? Assim, essa proposta do autor, apesar de 

consentânea aos requerimentos do controle, não abrange toda o fenômeno da indeterminação 

do Interesse Público. 

Por todo esse consenso doutrinário acerca do conteúdo principiológico de interesse 

público, apesar de que a doutrina administrativista entender que a Indisponibilidade do 

interesse público seja um princípio cuja rigidez interpretativa a faça preponderar sobre outras 

formas exegéticas, há ainda obstáculos a serem deslindados em direção à busca pela Eficiência. 

Por exemplo, na doutrina de Faria (2019, p. 307) citam-se algumas formas de 

indisponibilidade do interesse público, entre elas, a que está relacionada a finalidade legal, ao 

dever de agir, aos bens e serviços públicos e às competências administrativas. Toda essa 
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conceituação, porém, tendem a esse ponto comum, da sua preponderância interpretativa de 

outras tentativas de demovê-las do seu império. 

E, assim, se erige o conteúdo interpretativo do Princípio do Interesse Público, a 

representar o dever inafastável da Administração Pública de envidar toda a sua atividade em 

prol da satisfação do interesse público juridicamente definido. E, diante dessa força 

principiológica, não poderia haver ato administrativo que se destine a realização de qualquer 

objetivo que não coincida com o Interesse Público. Pois, se assim não o fizer, deve ser 

decretado inválido. 

Outra perspectiva do Interesse Público é dada por Mariana de Siqueira (2015, p. 

250), que entende o fato do interesse público se tratar de expressão aberta e plurissignificativa 

exige atenção aos limites de preenchimento de suas lacunas e da sua efetivação diante das 

situações concretas verificadas pela Administração Pública. 

Para Luzardo Faria (2019, p. 307), dessa disputa entre a força tradicional em prol 

do interesse público e a pressão da sociedade em trazer evolução ao Princípio do Interesse 

Público, em sentido lato, torna-se crucial entender os critérios existentes no direito brasileiro 

para definir determinada norma como um princípio jurídico. Nesse sentido, dois critérios 

seriam os que mais se destacam, o que considera a fundamentalidade e o que considera a 

estrutura lógico-normativa da norma. 

Acerca do critério da fundamentalidade da norma, é pacífico o entendimento da 

doutrina no sentido de que a indisponibilidade se apresente como regra jurídica, porque a trata 

como norma central do direito administrativo que, ao lado da supremacia do interesse público, 

constitui os esteios do regime jurídico-administrativo. Por esse motivo, Celso Antônio 

Bandeira de Mello considera a indisponibilidade um princípio jurídico-administrativo. 

(FARIA, 2019, p. 307). 

1.2.1 A coadjuvação da Indisponibilidade do Interesse Público: princípio ou regra? 

Até o presente momento, percebe-se que a supremacia do Interesse Público sobre 

o privado apresenta uma carga valorativa de predominância no conceito final de Interesse 

Público, porém há divergência doutrinária em considerar o Interesse Público como princípio 

ou uma regra. 
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Certos questionamentos podem surgir quando se pretende analisar a natureza 

jurídica da indisponibilidade do interesse público à luz do critério que classifica as normas 

jurídicas a partir de sua estrutura lógico-normativa. Em geral, a partir desse critério 

consideram-se como princípio jurídico as normas veiculadas na forma de mandados de 

otimização, aplicadas em maior ou menor grau, de modo diferente diante de cada situação 

fática, enquanto as regras seriam normas aplicadas pela famosa lógica do “tudo ou nada”. 

(FARIA, 2019, p. 307). 

Com um entendimento divergente ao de Bandeira de Mello, Faria (2019, p. 307) 

entende que até o momento não foi feita pela doutrina qualquer análise categórica acerca do 

sentido do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público. O autor entende, entretanto, 

que, com base no critério da estrutura lógico-normativa a indisponibilidade do interesse público 

apresentar-se-ia como uma regra. 

Para o autor, se a indisponibilidade do interesse público for vista como mandado 

de otimização, isso poderia levar à conclusão de que, dependendo das situações fáticas e 

jurídicas do caso concreto, a Administração Pública poderia estar mais ou menos vinculada à 

realização do interesse público. Admitir-se-ia, nesse sentido, que em alguns casos a 

Administração deliberadamente deixasse de atender ao interesse público, o que vai exatamente 

na contramão daquilo que se reputou como o conteúdo jurídico da indisponibilidade. (FARIA, 

2019, p. 308). 

Esse pensamento do autor não corresponde à atividade legislativa administrativa 

do poder executivo, como exemplo, do caso em que ocorreu a flexibilização relativa ao 

processamento das multas ambientais, conferindo uma maior flexibilidade ao Princípio da 

Indisponibilidade do Interesse Público quando o assunto são as infrações ambientais, conforme 

o Decreto nº 9.760, de 11 de abril de 2019, que por conta da possibilidade de conciliação no 

âmbito ambiental, flexibilizou a indisponibilidade do interesse público. 

Segundo Faria (2019, p. 309), a presença da norma indisponibilidade do interesse 

público no ordenamento jurídico pátrio encontra-se de modo não expresso, como ocorre, por 

exemplo, na Constituição Portuguesa de 1976 ou a Constituição Espanhola de 1978. Porém, 

está implícito na Constituição Federal brasileira, a partir de diversos dispositivos normativos 

que atrelam a atividade administrativa à consecução do interesse público. 
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Nesse cenário, a norma implícita mais relevante seria a constante do art. 1º da 

Constituição Federal, que define o Estado brasileiro como uma República, no sentido de que a 

atividade dos agentes administrativos, representantes da sociedade e detentores de poderes, 

deve ser pautada por critérios de impessoalidade, sem aplicar prerrogativas disponibilizadas 

pela Administração Pública em prol de pessoas ou grupos sociais específicos. (FARIA, 2019, 

p. 309). 

Segundo Faria (2019, p. 309), outra norma que vincula a atividade administrativa 

à obtenção do interesse público é o art. 3º, IV da Constituição Federal, onde se verifica, 

também, a determinação de que a Administração Pública deve promover o bem comum. E, 

como já mencionado, nessa ordem constitucional o interesse público possui uma inegável 

faceta social, a qual vincula o Estado à redução das desigualdades e à promoção do 

desenvolvimento nacional. 

Também a nível constitucional, o §1º do art. 66 da Constituição Federal é outro 

dispositivo que também fundamenta a existência do Princípio da Indisponibilidade do Interesse 

Público. Esse dispositivo dispõe que, se o Presidente da República considerar o projeto de lei 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, poderá vetá-lo. Disso extrai-se que a 

vinculação a atividade administrativa à realização do interesse público é tamanha que o 

Presidente da República está autorizado a vetar uma lei aprovada regularmente pelos 

representantes democráticos do povo, caso considere que a norma importará afronta ao 

interesse da coletividade. (FARIA, 2019, p. 309). 

Há ainda outros dispositivos constitucionais, o inciso II do §6º do art. 57, o qual 

trata da convocação do Congresso Nacional em caso do interesse público e o inciso VIII, do 

art. 93, nos casos em que o Conselho Nacional de Justiça deve fundamentar a remoção ou a 

colocação da disponibilidade do magistrado com fundamento no interesse público. No caso do 

inciso II do art. 95, que dispõe sobre o direito de inamovibilidade do magistrado, respeitado o 

interesse público. E, por fim, o §6º do art. 231, que dispõe sobre a ocupação, o domínio à posse 

das terras indígenas quando houver o interesse público para tal. (FARIA, 2019, p. 309). 

Por fim, além desses instrumentos constitucionais, há em sede infraconstitucional 

inúmeros outros dispositivos legais que vinculam a Administração Pública à realização do 

interesse público. Citam-se, como exemplo, o art. 2º, “e)” e parágrafo único, “e)” da Lei nº 

4.717/65, ao vedar o desvio de finalidade da atividade administrativa. (FARIA, 2019, p. 309). 
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Diante dessa discussão teórica e normativa, depreende-se que o conceito de 

interesse público, no qual o direito se expressa em uma dimensão elevada, sugere um conceito 

aberto, indeterminado, sujeito a concretizações pontuais, à luz de determinada situação 

concreta. E que, a partir da análise de cada caso concreto, em seu mais amplo espectro em 

confrontação com a realidade social, ele definirá para qual direção aponta, para que 

interpretação pende o interesse público em determinada circunstância no tempo e no espaço 

contingente, histórico e social. (GUERRA, 2021, p. 39). 

Segundo Guerra (2021, p. 39), as modernas formas do interesse público, nas esferas 

doutrinário e jurisprudencial, não são mais consideradas prevalentes e absolutas face aos 

direitos individuais; devem formular e fomentar projetos, mediar interesses e implementar 

políticas estratégicas para suas respectivas sociedades, tanto no sistema social, quanto no 

campo científico e tecnológico, ambos umbilicalmente atados aos sistema econômico, para 

proteger e assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos. 

Para a concretização dessa interpretação de interesse público que assegure os 

direitos fundamentais do cidadão, haveria a necessidade de a discussão adentrar na dinâmica 

reflexiva do Estado, cujo modelo e as instituições estão sendo alteradas ao longo dos tempos. 

Exemplo dessa dinâmica evolutiva constata-se na segunda metade do século XX, na qual 

verificou-se, em diversos Estados, uma forte aspiração por uma democracia material, 

destacando-se após a crise da década de 70 e o início da década de 90 um sucessivo processo 

de mutação das instituições públicas. (GUERRA, 2021, p. 39). 

Segundo Guerra (2021, p. 46), o desafio vai além dos meros debates ligados à 

discussão sociopolítica; passaria pela compreensão de que, no estágio atual, no qual se destaca 

o multilateralismo social, há um conjunto de valores conflituosos, com numerosas aporias e 

dependências recíprocas, de modo que a escolha administrativa em determinado aspecto do 

conjunto social refletirá, nem sempre de forma positiva, em outros segmentos. 

Então, diante dessa exposição, constata-se que a indisponibilidade do interesse 

público se configuraria como princípio a regular ou compor o Interesse Público junto à 

supremacia do interesse público sobre o particular. 

1.2.2 Ecos da exasperação do Interesse Público no sancionamento administrativo 

Uma exasperação do Interesse Público não pode se apresentar de maneira insidiosa, 

o que desvelaria todo um conteúdo moralizante que desencadearia reações de bloqueios 
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intersistêmicos prejudicando elementos característicos do sistema político, que é o Interesse 

Público. 

Nesse cenário, a chegada da Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 

Lei nº 14.133/2021, poucas novidades trouxe para a tipologia das sanções administrativas, 

mantendo a estrutura sancionatória já informada pela Lei nº 8.666/1993. O tema sanções 

administrativas no novel diploma legal, está topograficamente localizado no Capítulo I do 

Título IV (Das irregularidades), agora acompanhado do termo “infrações”, formando o 

conjunto “Das infrações e sanções administrativas”, que proporciona uma melhor identificação 

e técnica legislativa, a facilitar uma melhor abordagem do tema pelos agentes públicos. 

Essa caracterização demostra uma melhor distribuição dos assuntos da novel Lei 

14.133/2021, com os seus cinco títulos e 50 capítulos, seções ou subseções, não representou, 

numa primeira avaliação, um avanço significativo no campo das sanções administrativas, como 

esperava a doutrina—, por exemplo, incluir soluções que trouxessem uma maior 

responsividade47 aos dispositivos no trato com as empresas. Porém, manteve-se a mesma 

estrutura redacional, com as sanções de advertência, multa, impedimento de licitar e contratar 

e a declaração de inidoneidade para licitar e contratar. 

Diante desses novos temas, uma das novidades trazidas pela Lei nº 14.133/2021 é 

a presença do instituto da prescrição das sanções administrativas, por meio do §4º do art. 158, 

qual proclama que a prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos contados da ciência da infração pela 

administração. 

Esse referido dispositivo que, de certa forma, pacifica posições doutrinárias 

pretéritas e divergentes que prosseguiam na interminável discussão sobre a prescrição das 

sanções administrativas, porque entendiam haver prazos diferenciados para a prescrição de 

sanções administrativas, a depender da razão do jus puniendi administrativo. 

Dentro dessa crise hermenêutica, uma posição doutrinária que se mantém influente 

há quase 30 (trinta) anos, é o de considerar a prescrição da pretensão da sanção de advertência 

 
47 Como afirma Voronoff (2019), não se trata de importar acriticamente modelos de conjunturas econômicas, 

sociais e políticas diferentes, porém de modelo mais simplificado que seja exequível para a realidade brasileira. 

VORONOFF, Alice. Direito administrativo sancionador: justificação, interpretação e aplicação. Belo Horizonte: 

Fórum, 2019. 
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na dependência do prazo de vigência do contrato48. A indicar haver alguma relação entre prazo 

prescricional e a vigência do contrato. 

Esse posicionamento doutrinário de considerar haver um liame relacional entre a 

aplicação da sanção de advertência e a vigência contratual, influencia doutrinadores, advogados 

públicos e agentes do Estado há mais de 30 (trinta) anos e ainda apresenta uma pujança a 

privilegiar a doutrina e os precedentes administrativos ao revés do dispositivo legal. 

Para compreender a natureza jurídica da prescrição sancionatória administrativa, é 

importante entender o sentido do termo, que, pela doutrina de Di Pietro (2020), possui 3 (três) 

sentidos, a perda do prazo para recorrer de decisão administrativa, a perda do prazo para que a 

Administração Pública reveja os próprios atos e a perda do prazo para aplicação de penalidades 

administrativas. (DI PIETRO, 2020). 

A razão da incongruência pela escolha da vigência como motivo estipulador da 

prescrição sancionatória da advertência, consta na doutrina de Eduardo Rocha Dias (1997, p. 

108), que ensina que as faltas sancionadas com advertência somente podem ser punidas durante 

a vigência do contrato, porque, findo este, não mais poderá ser aplicada, por haver falta de 

interesse da Administração. 

Ocorre que compulsando a obra do autor, encontra-se como fundamento teórico a 

obra de Costa (1981), doutrinador de direito administrativo disciplinar, área sujeita a potestade 

disciplinar enfrentando questões relativas ao funcionalismo público. 

Nesse sentido, a prescrição decorrente de uma falta disciplinar, faz com que ocorra 

o poder-dever da Administração Pública de promover a responsabilização do servidor faltoso, 

mas essa responsabilização não ocorre dentro do lapso de tempo previsto no regulamento, 

advém a prescrição e, consequentemente, não pode mais ser punido o funcionário transgressor. 

(COSTA, 1981). 

Eis o possível fundamento teórico de Dias (1997), a construir o entendimento de 

que a prescrição da pretensão sancionatória da sanção de advertência, de origem na potestade 

 
48 Dias, Eduardo Rocha (1997). O autor em seu livro Sanções Administrativas Aplicáveis a licitantes e contratados, 

São Paulo: Dialética, 1997, utiliza como fundamento para o entendimento da prescrição da sanção de advertência 

para os contratos com término de vigência vencido, a doutrina de COSTA, José Armando da. Teoria e prática do 

direito disciplinar. Rio de Janeiro: Forense, 1981. 
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disciplinar também possa ser utilizada no âmbito da potestade policial administrativa que 

abriga licitações e contratos administrativos. 

Há também doutrinadores que acreditam que a sanção de advertência não se aplica 

à inexecução total ou parcial do contrato como Fleury (2016). Sob sua análise, o legislador 

incorreu em flagrante equívoco, pois não mais se revela cabível a Administração Pública 

advertir o contratado, uma vez rescindido o contrato em virtude da sua inexecução. 

Parte da doutrina considera não ser possível sancionar o particular com sanção de 

advertência, como previsto na Lei de Licitações, por causa do contrato já estar vencido. Esse 

entendimento é decorrente de hermenêutica doutrinária da advocacia pública, que defende que 

pelo fato de o contrato estar vencido, não há possibilidade de se advertir o infrator. 

Acontece que em há Orientação Normativa49 da Advocacia Pública federal que 

entende ser possível sancionar o particular com sanção de advertência, em casos de 

inadimplência devido à não apresentação da garantia de execução do contrato, porque orienta 

tratar-se de cláusula desvinculada ao contrato. 

Se uma parte da doutrina considera que não é possível sancionar o particular com 

a sanção de advertência, porque o contrato já se encontra expirado, há no mínimo, um problema 

de lógica, porque como a exigência de garantia de execução contratual é uma cláusula 

continente ao contrato administrativo, a inadimplência por não prestação da referida garantia, 

uma vez já vencido o contrato, tornaria o entendimento além de impossível, irrazoável de 

aplicação por lhe faltar lógica jurídica. 

O que precisa ser assentado, é a quem a prescrição de pretensão sancionatória da 

advertência beneficia, ao Estado ou ao particular? Isso porque a doutrina que considera que a 

inércia da Administração Pública em imputar a sanção de advertência durante a vigência do 

contrato poderia prejudicar o particular e não visualiza a outra vertente da intelecção dos fatos 

e normas, no sentido de que se o particular for sancionado em fato sancionável por sanção de 

advertência, seria justo sancioná-lo em sanção diversa da prescrita na lei? 

 
49 ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU Nº 51, de 25 de abril de 2014: A garantia legal ou contratual do objeto 

tem prazo de vigência próprio e desvinculado daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de 

penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência 

contratual. Editada pela Portaria AGU nº 124, de 25 de abril de 2014, publicada no DOU I 2/5/2014, p.2-3, 

disponível em: https://antigo.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/1256062, acesso em 17/09/22. 

 

https://antigo.agu.gov.br/page/atos/detalhe/idato/1256062
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Quando a Lei de Licitações classifica as sanções administrativas passíveis de serem 

aplicadas ao particular, ela as estipula numa ordem de gradação crescente, advertência, multa, 

suspensão temporária/impedimento de licitar/contratar e declaração de inidoneidade. 

Geralmente, essas sanções são cumuladas, oportunidade em que o particular é advertido e 

multado, ou somente multado, ou suspenso e multado, ou ainda, impedido e multado. 

O que o entendimento da doutrina e da advocacia pública não visualiza é que 

quando o particular pratica uma inexecução parcial do contrato, pela primeira vez, com a 

possibilidade de ser imputado por sanção de advertência, a Administração Pública, é forçada a 

seguir o entendimento da advocacia pública, a proibir a advertência diante da prescrição, e 

escolher uma sanção mais gravosa, por exemplo, a multa. 

Nesse caso, o particular que foi imputado pelo fiscal da Administração Pública por 

um fato infracional por uma sanção de advertência, e com o término da vigência contratual, o 

entendimento da Advocacia Pública é a de que ocorrerá a prescrição da punição de advertência, 

pois ocorreu término da vigência do contrato. 

Esse entendimento, porém, se mostra ilógico e sem razão, como se alterasse o 

sentido legal, a se prestigiar entendimento normativo infralegal, permitindo uma decisão 

administrativa sem contraditório e ampla defesa, baseada apenas em fontes doutrinárias, ao 

arrepio da legislação específica sobre a matéria. 

Chegar-se-ia à seguinte teratologia, de se permitir a substituição da punição legal 

de advertência, por um entendimento infralegal de prescrição da pretensão punitiva, a admitir 

de maneira reflexa a sanção de multa, porque o transgressor, na impossibilidade de ser 

advertido, haverá de ser multado. 

Com o advento da Lei nº 14.133/2021, positivou-se o entendimento que a 

prescrição quinquenal é a mais consentânea na proteção, tanto ao Interesse Público quanto aos 

direitos dos particulares que litigam em face da Administração Pública. Oportunidade a qual a 

novel legislação terá de pacificar o entendimento sobre a matéria. 

A doutrina de Daniel Ferreira (2001) defende que a prescrição quinquenal da 

infração administrativa sancionada com advertência é a mais consentânea aos princípios 

constitucionais, porque primeiro acredita que, nos contratos firmados há mais de 5 (cinco) anos, 

pode-se erroneamente parecer que não se aplica o princípio da legalidade; e segundo, refere-se 
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à finalidade da sanção em desestimular infrações, que em nada poderia se reportar ao interesse 

da administração. 

Nessa linha de entendimento, José Eduardo Figueiredo de Andrade Martins (2013) 

refutou a hipótese de haver um privilégio histórico em favor da Administração Pública, já que, 

apesar de inúmeras normas anteriores preverem um prazo diferenciado e mais benéfico, tal 

reiteração não possui força normativa o bastante para fazer prevalecer o atual Código Civil. O 

que prevalece é o próprio fundamento do instituto da prescrição, que é o interesse social na 

estabilidade das relações jurídicas, e não uma proteção ao devedor ou punição ao credor como 

anteriormente já se cogitou na doutrina. 

Para dirimir essa divergência trintenária, a Nova Lei de Licitação e Contratos 

Administrativos, Lei nº 14.133/2021 definiu, por meio do §4º do art. 158, que a prescrição da 

pretensão sancionatória da Administração Pública ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da 

ciência da infração: 

Art. 158. (...) §4º A prescrição ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência 

da infração pela Administração, e será:  

I – interrompida pela instauração do processo de responsabilização a que se 

refere o caput deste artigo;  

II – suspensa pela celebração de acordo de leniência previsto na Lei nº 12.846, 

de 1º de agosto de 2013;  

III – suspensa por decisão judicial que inviabilize a conclusão da apuração 

administrativa. 

De fato, com essa positivação da pretensão sancionatória, o prazo prescricional da 

pretensão em dupla face50, fica estabelecido em 5 (cinco) anos, pouco importando, se nesse 

intervalo o contrato possa expirar sua vigência contratual, ou ocorra outro fato superveniente 

que demore a resolução do direito. 

A novel legislação teria um papel de reduzir uma interpretação normativa 

exacerbada porque vige nesses momentos históricos da vida dos órgãos públicos uma 

exasperação de imputação das potestades sancionadoras pela Administração, que no fundo se 

referem ao aumento dos órgãos dotados legalmente das faculdades sancionatórias e o 

consequente aumento da lesividade das sanções que eles podem aplicar. Trata-se de um 

fenômeno que se justifica pela nova conformação da sociedade pós-moderna. (CORDERO, 

2007). 

 
50 Ocorrendo uma dupla proteção, ao Interesse Público e quanto ao interesse de particulares. 
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Ocorre que determinados órgãos públicos de controle, no afã de proteção a todo 

custo do Interesse Público, amplificaram a potestade sancionatória da advertência, no sentido 

antagônico, como afirma Beltrán (2005), o qual afirma que constitui princípio fundamental do 

direito público aquele que pode impor as sanções administrativas autorizadas expressamente 

pela lei, de acordo com a constituição. 

Essa realidade, exige uma mudança paradigmática nessa interpretação 

administrativa, porque no decorrer desses 30 (trinta) anos de vigência da Constituição, se existe 

um domínio do regime jurídico-administrativo que tem, progressivamente, sofrido forte 

transformação, expansão, reconfiguração e revigoramento, este é, inequivocamente, o 

denominado Direito Administrativo Sancionador. (OLIVEIRA e GROTTI, 2020). 

Isso é crível, que no dizer de Alice Voronoff (2019), a dimensão moral intrínseca 

ao direito administrativo sancionador alude a uma moralidade constitucional, e não à 

moralidade retributiva. Um modelo pautado nos elementos finalístico, instrumental e funcional 

que atribuem notas próprias ao direito administrativo sancionador e à sanção administrativa, 

expressado pela gramática dos direitos fundamentais e dos valores republicanos e democráticos 

inscritos na Constituição. 

Nessa quadra, as sanções administrativas são assuntos ainda não totalmente 

consolidados no direito brasileiro, mas, a exemplo do ocorrido há pouco com o Direito Penal, 

vivenciam, no momento, um forte movimento de pragmatismo e consensualismo. Destarte, há 

razões justificadoras para seu estudo, dentre as quais podemos arrolar o significativo 

crescimento da atividade sancionatória atribuída a órgãos e entidades da Administração Pública 

nos últimos anos. (GROTTI, 2019). 

Por fim, a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei nº 14.133/2021, 

pacifica a questão, que há anos atormenta a doutrina, os administrados, os particulares e a 

Administração Pública. Os particulares que solicitavam a interpretação conforme a Lei de 

Licitações para serem imputados pela sanção de advertência, tinham suas alegações indeferidas 

pela Administração que se fundamentava nos pareceres doutrinários e jurisprudenciais da 

advocacia pública. 

Tal discussão improdutiva apenas trazia insegurança jurídica, principalmente para 

os particulares que solicitavam a aplicação da Lei, porém a Administração entendia que a forma 
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de proteger o Interesse Público, seria por meio de da prescrição da sanção de advertência devido 

à expiração da vigência contratual. 

Felizmente, a Lei nº 14.133/2021, por meio da inclusão da prescrição sancionatória 

do §4º do art. 158, trará maior segurança jurídica para administrados e Administração Pública, 

para celebrarem contratos com cláusulas previsíveis, de modo a realizarem os seus papéis. De 

um lado, particulares preocupados com a integridade de seus negócios privados e, do outro, a 

Administração Pública, preocupada com a gestão, anseio de toda uma sociedade, ávida pela 

melhoria da eficiência dos serviços públicos. 

1.3 Teubner e o raciocínio jurídico por meio da analogia 

 Uma outra categoria hermenêutica que pode atenuar a preponderância do elemento 

Interesse Público sobre a o elemento Eficiência, é o raciocínio analógico, que foi trabalhado na 

obra de Günther Teubner. 

 Nessa busca desse diálogo procedural entre a Eficiência e o Interesse Público, a 

análise da analogia pode parecer novidade, porém é interessante notar que quando se aduz que 

o Interesse Público é indisponível no ordenamento jurídico, a expressão “analogia” parece fazer 

sentido quando se observa o que acontece com o bem de uso comum do povo, descrito 

constitucionalmente, que é o meio ambiente.51 

Para Günther Teubner (2020), a analogia52 não é apenas um raciocínio jurídico do 

similar ao similar, e sim um duplo movimento, que abrange uma generalização responsável e 

uma reespecificação responsável. Não se trata de qualquer generalização, e sim algo que 

proporciona justiça aos casos. 

A analogia tampouco se trata de uma operação lógica de generalização qualquer, 

porque é preciso concluir o raciocínio em determinado momento, para evitar que ele seja 

infinito, ou seja, uma identidade do problema. Não se pode agir como se estivesse diante de 

 
51 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. BRASIL (1998). Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, acesso em 

17/09/22. 
52 Para PEIRCE (1935), a Analogia é a inferência de que uma coleção não muito grande de objetos que concorda 

em vários aspectos pode muito provavelmente concordar em outro aspecto. Por exemplo, o planeta Terra e o 

planeta Marte concordam em tantos aspectos que não parece improvável que eles concordem que eles sejam 

habitados. PEIRCE, Charles Sanders. The collected of Charles Sanders Peirce. Cambridge, MA: Harvard 

University Press, 1931-1935, p. 69. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm


69 
 

 

um problema analítico e lógico. Há necessidade de se agir lidando com problemas jurídicos e 

suas possíveis soluções. (TEUBNER, 2020). Portanto, não há o que se falar em casos idênticos 

apenas no que se refere à identidade entre os problemas, mas também à identidade entre as 

soluções. 

Há algo diferente no raciocínio jurídico, que é a confiança na analogia. Um 

argumento analógico pode ser descrito como um raciocínio que encontra uma solução para um 

problema por referência a outro problema semelhante à sua solução. 

Nesse sentido, se a reparação de um dano ambiental que é um direito fundamental 

indisponível53 pode ser processado por meio de um método alternativo de resolução de conflito 

por meio de conciliação, o que dirá outros bens jurídicos que possuem uma menor deferência 

valorativa. 

Não há lógica jurídica em se conceder a conciliação como um bem jurídico, bem 

de uso comum do povo, que interfere na saúde da coletividade e das pessoas em suas 

individualidades, e não conceder conciliação em inadimplências contratuais decorrentes de 

licitações e contratos, cuja valoração é de menor matiz. 

Esse entendimento da indisponibilidade do Interesse Público somente ratifica a 

pergunta desse trabalho, que questiona a dominação do Interesse Público sobre a Eficiência, a 

demonstrar mais uma vez, que, nesse caso específico, há uma preferência moral pelo Interesse 

Público em face da Eficiência. 

 
53 Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. 

DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer 

o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou 

se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que 

beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. 

A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico 

reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo 

prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão 

ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral 

proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser 

direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais 

protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma 

afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente 

é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à 

recomposição dos danos ambientais. 6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio 

de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 

2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual é imprescritível a 

pretensão de reparação civil de dano ambiental. (RE 654833, Relator(a): Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, 

julgado em 20/04/2020, Processo Eletrônico DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020) 
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1.3.1 A (in)disponibilidade do Interesse Público nas sanções da lei de licitações 

Embora para alguns autores encontra-se superada a discussão da indisponibilidade 

do interesse público em face de direitos subjetivos fundamentais de particulares, conforme 

descrito por Justen Filho (2020), gestores públicos, administradores e controladores internos e 

externos da Administração Pública continuam perpetuando a cultura de não transigir em 

direção a uma mudança paradigmática de disposição do interesse público que se encontra em 

curso. 

Segundo Schwind e Kukiela (2015), desde a entrada em vigor do art. 174 do 

CPC/201554, as pretensões em litígio da Administração Pública são passíveis de resolução 

consensual. Esse dispositivo acolhe a noção de que nem todas as pretensões ativas ou resistidas 

da Administração Pública constituem direitos indisponíveis. Ou seja, essas pretensões podem 

ser resolvidas por meio de conciliação, de modo que a Administração ceda em relação ao que 

era a sua pretensão a fim de pacificar um determinado conflito. 

Essa perspectiva de indisponibilidade do interesse público é flexibilizada por 

Bacelar Filho (2007) que expõe que a Administração Pública pode celebrar acordos e 

transacionar a fim de evitar litígios despropositados que somente prejudicam o bom andamento 

das atividades públicas. A conciliação pressupõe a existência de um espaço de conformação 

que a Lei outorga ao administrador para valorar, no caso concreto, as medidas necessárias para 

a proteção do interesse público, sem excluir a participação dos particulares interessados na 

solução da contenda. 

Nesse sentido, é o que Sílvia Maria Costa Brega (2020) descreve como a existência 

de um interesse público na adoção da consensualidade para o acertamento de conflitos com os 

particulares e consequentemente restabelecimento da normalidade da relação jurídico-

administrativa. 

 
54 Art. 174. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios criarão câmaras de mediação e conciliação, 

com atribuições relacionadas à solução consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como: I - dirimir 

conflitos envolvendo órgãos e entidades da administração pública; II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de 

resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; III - promover, quando 

couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta. BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. 

Código de Processo Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-

2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 17/09/22. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
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1.3.2 O delineamento institucional e procedimental do núcleo de conciliação ambiental é 

adequado ao ramo de licitações e contratos? 

 Um delineamento institucional e procedimental de procedimento, por meio da 

cooperação e colaboração dos instrumentadores da ação comunicativa, proporciona uma 

perspectiva de se teorizar uma solução que atenda aos anseios de maior equilíbrio entre os 

paradigmas, reduzindo a insegurança normativa nesse âmbito do conhecimento social. 

 Nesse propósito, o modelo institucional e procedimental regulado pelo núcleo de 

conciliação previsto no Decreto nº 9.760/2019, pode ser utilizado como desenho a ser 

empregado como instrumento analógico a um futuro núcleo de conciliação em licitações e 

contratos administrativos. 

 Como explicita Sílvia Helena Picarelli Gonçalves Johonsom di Salvo (2018), a 

efetivação da conciliação no âmbito da Administração Pública, exige um delineamento 

institucional e procedimental desses métodos adequados de resolução nos conflitos 

administrativos em concreto. 

 A discussão que se faz é se a criação dos núcleos de conciliação ambiental para os 

litígios ambientais, cujos bens sabidos indisponíveis, por excelência, poderiam ser utilizados 

como modelagem aos núcleos de licitações e contratos no âmbito da nova lei de licitações, a 

se efetivar a inauguração da cultura da conciliação no âmbito da Administração Pública sem a 

necessidade de um rito hermético exigido pela Lei nº 9.784/1999. 

O modelo conferido pela Administração Pública federal de conciliação ambiental 

é o da manutenção do controle dos bens indisponíveis, indicando o Decreto nº 9.760/2019 o 

seu estreito limite de possibilidades, para desconto para pagamento de multas, parcelamento e 

recuperação da qualidade do meio ambiente e, no caso do descumprimento do acordado, a 

obtenção de um título extrajudicial para execução. (SOUZA, 2020). 

Essa sugestão de criação do núcleo de conciliação em licitações e contratos poderia 

ter como arquétipo o núcleo de conciliação ambiental, e num segundo momento, evoluir o seu 

delineamento institucional específico, com a proposição sempre clara de prazos a serem 

cumpridos, para atingir a celeridade, a economicidade, a eficácia e a eficiência preconizadas 

pelo sistema de controle externo. 
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Nesse ideário, destaca-se o importante papel desempenhado pelo Estado mediador 

(OLIVEIRA, 2008), que não mais dita e impõe o interesse público, mas atua como agente de 

promoção do consenso mediante um processo de colaboração e negociação entre as partes 

(GUERINE e RAINER, 2020) ou, na dicção de Schmidt-Assman (2003), de um processo de 

convencimento e persuasão das partes relacionadas, previamente à própria execução forçosa 

do Estado. 

1.4 O papel da proceduralização para a reflexividade da aprendizagem produzida entre 

o paradoxo da eficiência e do interesse público. 

Um dos objetivos deste trabalho é verificar o papel da proceduralização para a 

regulação reflexiva produzida no paradoxo entre Eficiência e Interesse Público. Para Galvão 

(2012, p. 200), para atingir esse desiderato, os cidadãos pretendem uma regulação reflexiva 

crítica sobre esse paradigma, a fim de obterem um conhecimento acerca de como os agentes 

públicos irão interpretar as normas jurídicas. 

Com efeito, Ladeur (2007) já havia observado uma deficiência do conhecimento 

do Poder Público para intervir em âmbitos sociais, a qual trata-se de um tema recorrente dentro 

do direito administrativo e constitucional. O autor discute o conceito de prerrogativa de 

avaliação (Einschätzungsspielraum), a qual parte da constatação de que o legislador, às vezes, 

não goza da plenitude de autonomia cognitiva para o exame de âmbitos sociais complexos. 

Por essa razão, cada vez mais, verifica-se a necessidade de que as inseguranças 

normativas nesses âmbitos de conhecimento sociais sejam internalizadas em procedimentos, 

de forma a propiciar uma concepção de um conhecimento contemporâneo sobre o tema, a 

facilitar a abordagem a casos concretos de complexa subsunção. (LADEUR, 2007). 

Essa forma de regulação reflexiva evoluiu com base no movimento da chamada 

regulação responsiva. Ambas surgiram como uma reação à regulação tradicional baseada 

principalmente em instrumentos de comando e controle. No entanto, enquanto a regulação 

responsiva e suas formas mais recentes — como a regulamentação inteligente, regulamentação 

centrada no problema e regulação realmente reativa — foram construídas como forma de 

equilibrar ou aplicar os modelos de dissuasão e conformidade das normas regulatórias, a 

regulamentação reflexiva surge como uma maneira de se concentrar a atividade regulatória na 

cooperação e arranjos colaborativos com uma importância essencial para a gestão de 

informações no campo de observação. (ROLIM, 2019, p. 224). 
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Diante dessas características, a regulamentação reflexiva tem ampla aplicação no 

campo administrativo e ambiental, áreas integrantes da terceira geração de direitos humanos, 

caracterizadas pela utilização de processos colaborativos e participativos, com seleção de 

procedimentos baseada em resultados, com a utilização de princípios jurídicos reflexivos, com 

a abordagem a questões de justiça distributiva, com a utilização de princípios de 

desenvolvimento sustentável e a gestão adaptativa de ecossistemas. (ROLIM, 2019, p. 224). 

Na opinião de Maria João C. Pereira Rolim (2019, p. 225), por meio da regulação 

reflexiva ocorre a adoção de informações estratégicas sobre a tomada de decisão, que abre 

possibilidade de alinhar o princípio da segurança energética com as demandas ambientais, 

permitindo, assim, que cada princípio considere as necessidades e objetivos do outro princípio 

por meio de uma forma cooperativa e colaborativa. 

Por meio da cooperação e colaboração perante os dilemas concretos, o direito 

assume a proceduralização como tecnologia jurídica para solucionar o paradoxo existente entre 

o princípio da segurança energética e ao princípio da proteção ao meio ambiente. (ROLIM, 

2019, p. 225). Conhecimento de utilidade aos propósitos planejados e hipotetizados nessa 

dissertação, que pretende solucionar o paradoxo existente no âmbito da Administração Pública, 

entre Eficiência e Interesse Público. 

Se por meio da regulação reflexiva e a proceduralização, tecnologias a deslindar o 

paradoxo entre a demanda energética e a proteção ao meio ambiente, conseguiu-se chegar a 

um bom termo, conforme a pesquisa empreendida por Maria João C. Rolim (2019), há uma 

perspectiva de teorizar uma solução que atenda aos anseios de maior equilíbrio no dilema 

Eficiência e Interesse Público. 

Esse estudo sobre o paradoxo, existente entre dois princípios, envolveu uma 

estruturação das instituições relacionadas ao processo e organização participativa dos atores 

envolvidos no conhecimento da regulação da atividade energética. Definiu como foco o 

problema de como o direito pode estruturar processos e procedimentos racionalmente — tanto 

do próprio sistema jurídico quanto de outros sistemas sociais — em vista da complexidade da 

sociedade e seus problemas. (ROLIM, 2019, p. 225). 

Para os objetivos dessa dissertação, de modo a alcançar um maior equilíbrio entre 

Eficiência e Interesse Público, fundamenta-se que a lei e a regulação possam desempenhar um 
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papel ao longo de uma via de proceduralização que tenda a promover um processo de tomada 

de decisão progressiva e integrada aos objetivos políticos. (ROLIM, 2019, p. 23). 

Diante dessas razões, a lei construída sobre a influência da regulação reflexiva se 

concentraria em canalizar esforços para os processos de tomada de decisão. E esse achado pode 

ter um papel relevante, considerando o seu objetivo, que é regular o nexo entre os dois 

princípios que se encontram em situação de paradoxos Eficiência e Interesse Público. (ROLIM, 

2019, p. 225). 

Acerca da proceduralização das regras jurídicas, essa tecnologia jurídica pode ser 

compreendida como uma tendência contemporânea de compreensão da lei e dos desafios cada 

vez mais complexos impostos pela sociedade, dos problemas regulatórios e de tomada de 

decisão advindos dessa relação paradoxal. (SHEPLYAKOVA, 2018). 

Segundo Tatjana Sheplyakova (2018), o desenvolvimento do conhecimento 

contemporâneo é marcado por meio de uma mudança de controle da lei para procedimentos 

materiais, caracterizado por um aumento das formas indiretas de controle (em contraste com 

as formas clássicas de controle por meio da lei). 

Para Sérgio Guerra (2021, p. 276), a doutrina contemporânea destacada pelos 

estudos de Günther Teubner e Eduardo de Faria traduzem a reflexividade e o direito reflexivo 

como a capacidade de um determinado sistema tematizar sua própria identidade, de perceber 

como, em seu meio, operam outros sistemas e relações de interdependência. É a relação que 

um objeto tem consigo mesmo. 

Nesse sentido, o direito produz o seu modelo interno a partir do mundo externo, de 

acordo com o qual orienta as respectivas operações, por meio de informações internamente 

selecionadas. Por outro lado, interferências externas entre o direito e a sociedade são 

responsáveis pelo estabelecimento de uma relação de articulação estrutural. E essa é a 

combinação desses dois mecanismos que torna possível a regulação social por meio do direto, 

ainda que sob formas extremamente indiretas e até incertas. Tornando-se o direito reflexivo, 

no sentido de orientar as respectivas normas e processos em função dessa situação social, 

portanto, o direito aumenta a sua eficácia regulatória. (GUERRA, 2021, p. 277). 

Essa eficiência regulatória ocorre diante de toda essa tendência contemporânea de 

atualização dos instrumentos jurídicos, e malgrado toda a reflexividade possível, o direito 
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mantém-se num sistema autopoiético operando num universo de sistemas autopoiéticos 

fechados, reciprocamente autolimitados, sendo por isso impossível pensar em romper com este 

fechamento estrutural. (GUERRA, 2021, p. 277). 

Para Sydney Guerra (2021, p. 277), a reflexividade percorre seu conhecimento no 

sentido de viabilizar a autonomia regulada dos sistemas, facilitando a maximização de sua 

racionalidade interna mediante adequados procedimentos de formação do consenso e tomada 

de decisão coletiva. 

Para Günther Teubner, com base nas teorias de Luhmann e Habermas, no estudo 

da reflexividade (processualização dos processos) do direito como sistema autopoiético há uma 

nova autorreferencialidade do direito, de modo diverso do sistema fechado (de viés positivista) 

e do sistema aberto (sob bases axiológicas). Teubner utiliza a reflexividade como uma das 

partes da leitura autopoiética do direito, na qual as observações sistêmicas de comunicação 

hermeticamente fechadas e autônomas são recíprocas. (GUERRA, 2021, p. 278). 

Para Stanford E. Gaines (2003, p. 239), o termo direito reflexivo foi criado pelo 

sociólogo alemão Günther Teubner, em um artigo de 198355 que analisou a evolução do direito 

no final do século XX. Na visão de Teubner, o primeiro estágio evolutivo do direito moderno 

foi o direito privado formal do início do século XX, que reivindicou a liberdade de ação pessoal 

e serviu principalmente para estabelecer regras que regem as relações entre partes privadas 

autônomas. 

Em relação à sua segunda etapa evolutiva, que teve início na década de 1930 e 

culminou no Estado de bem-estar social de meados do século, o direito tornou-se substantivo 

ou proposital, buscando direcionar a ação privada e a ação estatal para assegurar resultados 

específicos para a sociedade. (GAINES, 2003, p. 239). 

Porém, com a revolução política liberal de Ronald Reagan e Margareth Thatcher, 

no início dos anos 1980, houve um ceticismo sobre a capacidade esse direito substantivo56 de 

 
55 Gunther Teubner, Substantive and Reflexive Elements in Modern Law, volume 17, Nr 2, Law & Society Review 

(1983). 
56 Segundo Teubner, uma vez que o direito substantivamente racional é projetado para atingir objetivos específicos 

em situações concretas, ele tende a ser mais geral e aberto, mas ao mesmo tempo mais particularista, do que o 

direito formal. [...] Estudiosos europeus chamaram essa tendência de afastamento da formalidade de 

rematerialização do direito. Eles a veem tanto como uma parte inerente do programa do Estado regulador do bem-

estar quanto como um desenvolvimento que leva à dissolução da racionalidade formal. Alguns veem a nova 

materialização da lei como uma ameaça a importantes valores sociais. A tendência também pode ameaçar a 

individualidade ao enfraquecer as proteções que a lei formal oferece contra a ação arbitrária do Estado e, ao 
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fornecer os resultados de bem-estar. O direito não estava pronto para retornar às políticas 

anteriores do laissez-faire. Por isso, Teubner verificou a possibilidade da existência de uma 

terceira via emergente. Segundo ele, a reflexividade representava um aprimoramento 

normativo sobre as duas primeiras etapas do direito para mediar a feição do mundo 

contemporâneo. (GAINES, 2003, p. 239). 

Nesse cenário, Teubner (1993, p. 32) acredita que somente por meio de auto-

observação e referência ao direito propriamente considerado, seria possível fazer com que os 

sistemas continuassem a se organizar e se reproduzir como tais, como sistemas distintos do 

respectivo meio envolvente. É o que o autor alemão considera como próprias operações 

sistêmicas que, em uma dinâmica circular, produzem seus elementos, suas estruturas e 

processos, seus limites e sua unidade essencial. 

Para Peer Zumbasen (2008, p. 269), os teóricos do direito na Europa ocidental 

postularam uma reconceitualização do direito regulatório, enfatizando a necessidade da 

reflexividade do direito, para permitir sua capacidade de responder às condições mutáveis da 

implementação regulatória e da proceduralização do direito. 

Por essa razão, o direito reflexivo promoveu a abertura do direito às diferentes, 

variadas e concorrentes racionalidades de uma sociedade altamente diferenciada em linhas 

funcionais. À medida que o projeto do direito reflexivo foi formulado no contexto das 

capacidades regulatórias de um estado de bem-estar esgotado, a natureza do envolvimento do 

direito nos processos sociais ainda estava no centro de uma investigação crítica sobre o papel, 

a função e o status do direito. (ZUMBASEN, 2008, p. 269). 

Dessa forma, o direito reflexivo emergente do interior de um estado de bem-estar 

social, em rápida decadência, foi criado à luz de uma longa geração de direitos civis negativos 

e positivos57, por meio de uma interconexão entre a deliberação sobre a política social, por um 

 
mesmo tempo, remover barreiras à intervenção burocrática no que até agora eram domínios amplamente 

localizados ou privados da interação humana. Gunther Teubner, Substantive and Reflexive Elements in Modern 

Law, volume 17, Nr 2 Law & Society Review (1983), p. 240. 
57 Para J. J. Gomes Canotilho (2000, p. 1.258), na perspectiva dos direitos fundamentais como direitos subjetivos, 

direitos negativos possuem uma triplo sentido, direito ao não impedimento por parte do entes públicos de 

determinados ato, direito à não intervenção do entes públicos em situações jurídico-subjetivas e o direito à não 

eliminação de posições jurídicas; enquanto direitos a ações positivas, o direito a uma ação positiva de natureza 

fática quer garantindo o direito a um ato positivo de natureza normativa. CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito 

constitucional e teoria da constituição. 7 ed. Almedina: Coimbra, 2000. 
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lado, e a interação do direito administrativo e do direito constitucional. (ZUMBASEN, 2008, 

p. 769). 

A autora Julia Black pontua essa questão da reflexividade do direito, ao afirmar 

que, segundo o pensamento de Teubner, o objetivo de fundo do direito reflexivo ou 

procedimental é a democratização dos subsistemas. No lugar de o subsistema repetir a mesma 

função, a reflexividade faz com que ele construa suas operações de modo a informar o futuro 

desenvolvimento de suas próprias operações. (GUERRA, 2021, p. 280). 

Assim, os subsistemas político, econômico e jurídico asseguram a integração de 

seus sistemas parciais diferenciados e desenvolve laços com a realidade social. Por isso, a 

norma procedimental não se destaca pela imperatividade, e sim pela reflexividade, pois não é 

capaz de atuar como um comando vinculado a ameaças de sanções punitivo-repressivas com o 

objetivo de prescrever comportamentos obrigatórios. (GUERRA, 2021, p. 280). 

Segundo José Eduardo Faria (2004, p. 185), essa reflexividade é compatível com a 

escolha regulatória, porque há uma maleabilidade do direito administrativo econômico e, 

consequentemente, com a deslegalização das estruturas jurídicas. Por meio desse direito 

reflexivo há possibilidade de entendimentos, estímulo às negociações e viabilidade de soluções 

adaptáveis ao caso concreto, introduzindo assim na ordem jurídica uma flexibilidade inédita e 

desconhecida aos padrões legais tradicionais, tanto no Estado liberal quanto no Estado 

intervencionista. (FARIA, 2004, p. 185). 

Nesse sentido, a reflexividade considerada como novo paradigma jurídico é 

concebida como base do postulado que identifica que a hipercomplexidade da sociedade 

contemporânea a impede de ser regulada pelos instrumentos normativos tradicionais. Por isso, 

trabalha com standards, e não consegue estabelecer as regras à sociedade contemporânea. 

(FARIA, 2004, p. 185). 

Para os objetivos desse trabalho, reflexividade administrativa não implica apenas 

na reflexão feita pelo regulador sobre as questões postas diante de si para a construção da 

escolha administrativa. A reflexividade administrativa, como nova fórmula que pretende ser 

juridicamente viabilizadora da escolha regulatória, deve adequar a capacidade de o regulador 

pensar a situação concreta em si mesma para estabilizar o subsistema complexo e minimizar a 

insegurança. (GUERRA, 2021, p. 282). 
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Segundo Sérgio Guerra (2021, p. 282), o regulador deve, por meio de um 

isolamento do subsistema, permitir que surja, de modo cíclico, a produção de encaminhamentos 

decorrentes das próprias condições originárias de produção do subsistema. O regulador deve 

deixar de fazer suas escolhas com base no que entende ser, sob sua ótica, conveniente e 

oportuno, encarando a situação (o caso concreto) em si mesma, sistemática e 

transparentemente, ao longo de uma interpretação analítica e empírica, examinando custos e 

benefícios para além de suas experiências pessoais, de difícil verificação por terceiros. 

Para Alexandre dos Santos de Aragão (2007, p. 366), diante dessa busca incessante 

dos fins normativos, o direito, para ter eficácia diante da realidade prática do setor regulado, 

deve tentar compreender os códigos do sistema social regulado, buscando, por meio da 

capilaridade das fronteiras dos subsistemas jurídico e econômico, o acoplamento de suas 

respectivas lógicas. 

O agente econômico atua para alcançar objetivos do subsistema social econômico 

(lucro-prejuízo), não por ditames do subsistema do Direito (legal-ilegal). Para ele o 

cumprimento ou o descumprimento da norma jurídica é um dos elementos das relações custo-

benefício com as quais lida na condução dos seus negócios. Assim, podem existir atos 

contrários ao direito que não apenas sejam admitidos, como às vezes até se imponham do ponto 

de vista da economia. Nesses casos, há uma contradição entre o que é verdadeiro no subsistema 

jurídico e o que é imposto pelo subsistema econômico. (ARAGÃO, 2007, p. 367). 

Assim, essa hipercomplexidade da sociedade contemporânea a impede de ser 

regulada apenas por categorias normativas tradicionais cunhadas no liberalismo e no 

intervencionismo, com racionalidades, respectivamente, formal e material. Mais do que a 

existência de regras originais, ocorre a necessidade de se descobrir novas noções que parecem 

caracterizar principalmente o direito administrativo econômico atual. Assim, o direito 

administrativo deve perseguir uma atuação pública por meio da escolha regulatória reflexiva, 

que construa espaços abertos pela deslegalização e uma espécie de “ciência das perguntas” em 

vez de uma “ciência das respostas.” (BECK, 1997). 

Por isso Teubner insiste em que o foco de proceduralização da autopoiese não 

significa abolir as normas jurídicas substantivas, embora as normas jurídicas substantivas 

permaneçam indispensáveis. Trata-se apenas de um processo de produção e justificação, que 

deve ceder lugar à proceduralização socialmente adequada. O que significa que a regulação se 
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dará por meio de mecanismos descentralizados de autorregulação, ou seja, a lei do Estado 

regula apenas as condições contextuais. (GAINES, 2003). 

Por meio dessa nova fórmula, a reflexividade administrativa pretende que seja 

possível e controlável (i) a observância de mecanismos de prevenção de riscos, e (ii) a 

articulação e a mediação de interesses com vistas ao planejamento dos limites entre os 

subsistemas. Assim, sob uma transparente proceduralização, com a participação da sociedade 

na definição das principais pautas sociais e econômicas em permanente interlocução com as 

corporações contemporâneas, haja vista que normas de prevenção, emitidas pelo legislador, 

somente conseguem regular parcialmente programas de ação tão complexos e dinâmicos que 

antecipam o futuro e dependem de prognóstico e autocorreção. (HABERMAS, 1997, p. 176). 

À vista dessa discussão, em que se busca descortinar o paradoxo existente entre o 

Princípio da Eficiência e o Princípio do Interesse Público em relação ao neoconstitucionalismo, 

a reflexão sobre a proceduralização permitirá a percepção dos caminhos cognitivos para a 

produção de conhecimento que solucione o dilema do presente trabalho. 

1.4.1 Teubner e os paradoxos 

Para Teubner (2020), a jurisprudência dos valores (Wertungsjurisprudenz) informa 

que a sociedade necessita de valores por meio de valorações normativas, às quais resolveriam 

todos os conflitos de valores. Porém, há um problema que termina no chamado “Trilema de 

Münchhausen”58, que em resumo é composto por regressão infinita, ruptura arbitrária ou 

circularidade. 

E aqui Günther Teubner (2020) se refere a uma justiça auto-subversiva em seu 

artigo chamado Self-subversive justice: contingency or transcendence formula of law59 que 

 
58 Para ALBERT (1985), se, no entanto, nosso princípio deve ser levado a sério, o seguinte problema surge 

imediatamente: se alguém exige uma justificativa para tudo, deve-se exigir também uma justificativa para a 

conhecimento ao qual se remeteu as visões inicialmente exigindo fundamento. Isso leva a uma situação com três 

alternativas, todas as quais parecem inaceitáveis: em outras palavras, a um trilema que, pela analogia existente 

entre nosso problema e que esse célebre e mentiroso barão uma vez teve que resolver, eu gostaria de chamar o 

Münchhausen trilema. Pois, obviamente, deve-se escolher aqui entre 1. uma regressão infinita, que parece surgir 

da necessidade de ir cada vez mais para trás na busca de fundações, e que, sendo na prática impossível, não oferece 

base segura; 2. um círculo lógico na dedução, que surge porque, no processo de justificação, são usadas 

declarações que foram caracterizados antes como carentes de fundamento, que eles não podem fornecer uma base 

segura; e finalmente, 3. a interrupção do processo em um ponto específico, que, reconhecidamente, sempre pode 

ser feito em princípio, mas implica uma suspensão arbitrária do princípio da justificação suficiente. ALBERT, 

Hans. Treatise on critical reason. Translated by RORTY, Mary Varney. New Jersey: Princeton University Press, 

1985, p. 18. 
59 Em meados do século XVI, vivia nas margens do Havel um negociante de cavalos chamado Michael Kohlhaas, 

filho de um mestre-escola, um dos mais retos e ao mesmo tempo um dos homens mais terríveis de sua época... 
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começa abordando esse problema da inexistência sob a ótica de um critério de justiça, a 

normatividade da justiça como um projeto político e não como um projeto legal. 

A justiça não é uma supernorma e não tem nenhum conteúdo. A justiça é, isso sim, 

um processo comunicativo, ou, pode-se dizer, um diálogo entre juristas em uma situação em 

que as regras não funcionam corretamente. Quando eles se voltam para essa questão do 

paradoxo jurídico, surge esse diálogo da justiça, que começa como uma rebelião interna contra 

o precedente, contra a regra da regra, em uma busca por novas relações. Portanto, isso se 

desenvolve por meio de distinguishing, overruling, e não de uma conformação ao precedente. 

(TEUBNER, 2020). 

Se os juristas são confrontados pelo paradoxo jurídico, e esse é o caso dos hard 

cases, com os quais se lida na realidade jurídica, há possibilidade de dois caminhos, um deles 

apresentado por Niklas Luhmann e o outro por Jacques Derrida. (TEUBNER, 2020). 

Quando Niklas Luhmann diz: “Quando você vir o paradoxo jurídico, fique com 

medo, pois ele irá te paralisar. Apenas vá embora e teste rapidamente uma nova distinção, a 

qual o conduza de volta à dogmática”. (TEUBNER, 2020). 

Porém, Derrida diz exatamente o oposto: “Encare o paradoxo. Adentre-o. Entre no 

seu mundo de confusão, horror, abismo, disrupção, experiência de contradição, caos dentro do 

direito”. Por essa razão, Teubner entende por tais questões de paradoxalidade encontram-se os 

hard cases. (TEUBNER, 2020). 

Então, isso refere-se aos Hard Cases, onde há uma situação de autotranscedência 

do direito, na famosa indeterminação do direito, com a qual o povo do critical legal studies 

está, a todo momento, preocupado, dizendo “este é o fracasso do direito.” Sim, eles estão certos, 

mas eles não vão longe o suficiente. Eles não são radicais o suficiente. Não é apenas política o 

que você tem que fazer quando você vê o paradoxo, e sim muito mais, pois você está correndo 

em direção ao muro dos sentidos do direito e dos sentidos da política. (TEUBNER, 2020). 

 
mundo … teria todos os motivos para abençoar sua memória, se ele não tivesse carregado uma virtude ao excesso. 

Mas seu senso de justiça o transformou em bandido e assassino. TEUBNER, Günther. Self-subversive justice: 

contigency or transcedence formula of law? Modern law review 72, 2009, 1-23. 
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1.5 Sinopse do Capítulo 1 

 Nesse Capítulo 1, pretendeu-se demonstrar que a Eficiência descrita pela 

Constituição Federal de 1988 encontra desafios quando se depara com as prerrogativas 

regimentai administrativas, especificamente quando enfrenta o Interesse Público em 

contraponto com a Eficiência. Sob tal ótica, de entender esse paradoxo, o tratamento 

preponderante dispensado pelo ordenamento jurídico à prerrogativa do Interesse Público que 

inibe a completude da expressão da Eficiência. 

 Para atingir tais conclusões parciais, verificou-se que mesmo com a previsão 

constitucional da Eficiência, há desafios impostos à Administração Pública para conquistar a 

efetividade desse paradigma, que sofre a influência direta da tradição da interpretação 

preponderante em favor do Interesse Público. 

 Nesse cenário, demonstrou-se que o conceito de Eficiência comporta significados 

ligados ao direito fundamental à boa administração e à legalidade que o fortalecem frente ao 

paradoxo. Também, verificou-se que o princípio da Eficiência mesmo presente no texto 

constitucional desde a EC nº 19/1998, ainda não possui uma pujança interpretativa que demova 

o seu próprio simbolismo constitucional. 

 Essa força tradicional interpretativa do direito, em favor do Interesse Público tem 

o potencial de influenciar a incompletude da constitucionalização da Eficiência, por meio da 

utilização dos princípios da indisponibilidade do interesse público sobre o privado e a 

exasperação de interpretações que reduzem o conteúdo normativo de direitos individuais em 

favor das prerrogativas administrativas. 

 Outro diagnóstico desse Capítulo 1, foi destacar a subutilização do raciocínio 

analógico para dirimir questões hermenêuticas no âmbito administrativo, entre elas da 

impossibilidade da disponibilidade das sanções administrativas e uma ausência de 

delineamento institucional e procedimental para solucionar litígios administrativos. 

 Por fim, empregou-se a tecnologia da proceduralização permeada pelos 

conhecimentos de Teubner, que a utiliza como ferramenta a proporcionar uma reflexividade da 

aprendizagem produzida entre o paradoxo da Eficiência e do Interesse Público. 
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2. A CIRCULARIDADE DOS SISTEMAS ECONÔMICO E POLÍTICO NO 

ENTORNO E PARA ALÉM DO ACOPLAMENTO ESTRUTURAL DO SISTEMA 

JURÍDICO 

“A Regulação Baseada em Princípios - PBR é, portanto, uma forma de 

regulação altamente complexa, desmentindo sua retórica de 

simplicidade. Sua atratividade para os políticos está em sua 

maleabilidade e na visão que evoca; por acadêmicos, está de acordo 

com todas as mensagens do(s) paradigma(s) da “nova governança”. A 

retórica da PBR mascara, ou deliberadamente confunde, suas várias 

formas. PBR pode existem apenas na forma; pode existir em substância 

sem a forma; ou onde ambos estão presentes pode existir em sua forma 

completa. Além disso, PBR pode ser policêntrico onde um uma gama 

de atores que não sejam o regulador e a empresa regulada estão 

inscritos na produção de significados e interpretações”. 

Julia Black, 2008. 

 

 Para Othon de Azevedo Lopes (2018, p. 164), um dos motivos da crise do direito 

refere-se a uma incompatibilidade lógica dos diferentes sistemas sociais. Nesse Estado de bem-

estar social, o direito é fracamente adaptado à racionalidade e padrões dos sistemas político e 

econômico e do entorno do mundo concreto. O direito assim identificado é inefetivo ou quando 

intervém, dissolve modelos tradicionais da vida social. Por isso é necessário recuperar o 

modelo circular entre o direito, a política e a economia, atualmente, influenciado por um 

modelo preponderantemente moralizante do Poder hierárquico. 

 Nesse cenário, a regulação no âmbito do paradoxo entre Eficiência e Interesse 

Público está localizada de forma limítrofe intersistêmica conforme a Teoria dos Sistemas. No 

sentido de que o Interesse Público se refere a um objeto relacionado ao sistema político e a 

Eficiência refere-se a um objeto da relação situada no sistema econômico. E nessa tensão, o 

paradoxo Eficiência-Interesse Público é gerido pela sociedade, ou sistema social. 

 Para compreender o paradoxo Eficiência – Interesse Público na teoria dos sistemas, 

é importante localizar esses elementos como integrantes do sistema econômico e do sistema 

político, respectivamente. Além disso, identificar o posicionamento desses sistemas fechados 

com o seu entorno, com destaque para o sistema jurídico que se acopla aos sistemas econômico 

e político. 

 Dessa forma, avaliar o paradoxo entre Eficiência e Interesse Público significa 

aprofundar-se nos sistemas sociais, entre eles os sistemas autônomos, autorreferenciados e 

autopoiéticos, os sistemas econômico e político, respectivamente, ambos permeados pelo 
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sistema jurídico que os ressignifica neste próprio sistema e os influencia nos sistemas de 

origem. 

 Em sentido lato, Niklas Luhmann (2016, p. 18), concebe os sistemas por meio de 

suas características cujas ausências colocariam em risco o caráter do objeto como sistema. 

Ocasionalmente, uma unidade da totalidade de tais características pode ser designada como 

sistema. 

 O sistema, assim, expõe fragmentos do mundo e orienta a experiência com base 

nesses fragmentos, deslocando o interesse pela superabundante quantidade do possível para 

conexões delimitadas por ações sociais. Essas conexões produzem um efeito ilusório, mas 

necessário para orientar a ação, de que o mundo seja expresso no projeto elaborado pelo 

sistema, que a complexidade a ser enfrentada seja aquela já reduzida no sistema (GIORGI, 

2016). 

 Dessa forma, o sistema cria e mantém, uma profunda ilusão sobre a complexidade 

do mundo porque mantém latente o grau real dessa complexidade e dos problemas que dela 

podem surgir. A maior contribuição do sistema consiste justamente nessa sua capacidade de 

latência dessa complexidade real, de se criar uma profunda ilusão sobre a complexidade do 

mundo, e, portanto, de efetuar reduções e simplificações que permitem ao comportamento 

humano se orientar. (GIORGI, 2016). 

 Para Niklas Luhmann (1998, p. 155), a noção de sistema refere-se a ideia de que o 

sistema não pode operar fora dos limites que o constituem como tal, que o designa como 

unidade. O autor destaca que o conceito de autorreferência pode ser compreendido como 

elemento de um sistema voltado para si mesmo. (LUHMANN, 1998). 

 Cada sistema tem a tarefa de preservar sua identidade por intermédio do 

desempenho de uma função indispensável à sociedade como um todo, por exemplo: a regulação 

da escassez na economia, produção de novos conhecimentos sobre a ciência, estabilização 

congruente no direito, tomada de decisões coletivamente vinculantes na política etc. Essa é a 

base da diferenciação funcional da sociedade. (BACHUR, 2020). 

 Para Rodrigues e Neves (2017, p.49), tudo que não for sistema econômico ou 

político observados, nesse paradoxo Eficiência-Interesse Público, será entorno, ambiente, 

mesmo que os diferentes tipos de sistemas que coexistem em uma mesma dimensão espaço-
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temporal, ou seja, o sistema jurídico será considerado entorno quando não selecionado, pelo 

sistema que está em observação. 

 Nesse ideário sistêmico, expectativas são condensações de referências de 

significado que indicam como determinada situação é delineada. Elas possuem a função de 

orientar a comunicação e o pensamento de forma estável que reduza a complexidade e a 

contingência do mundo. Neste sentido, constituem as estruturas dos sistemas sociais e sistemas 

psíquicos, uma vez que tornam estável e de forma contínua a seletividade de tais sistemas e os 

mantêm abertos para um horizonte de possibilidades. (CORSI et al., 1996, p. 79). 

 Para Raffaele di Giorgi (2016, p. 230), a generalização das expectativas no interior 

de um sistema significa que, em referência a este sistema, não obstante a transformação de 

determinadas circunstâncias, há possibilidade que determinadas expectativas, possam ser 

imunizadas que não sejam aquelas selecionadas pela estrutura, significa para o sistema, 

permanecer indiferente em relação a diversidades materiais e temporais, ou seja, significa 

reunir uma elevada capacidade de abstração e um alto grau de invariabilidade relativa. O 

processo de generalização permite ao sistema reunir uma indiferença estável contra aquilo que 

é possível, e, portanto, contra as diversidades, e lhe permite, assim, reunir um elevado grau de 

simplificação para fins de comportamento, e, portanto, um grau correspondente de redução da 

complexidade. 

 Para Luhmann (1976, p. 56), esse processo de generalização desenvolve-se 

segundo três possíveis direções ao longo das quais o sistema organiza instrumentos e 

mecanismos que produzem segurança para ele. Na dimensão temporal, a generalização das 

expectativas busca segurança para o sistema contra os desvios e frustrações individuais; na 

dimensão material, o processo de generalização é, para o sistema, segurança contra incoerência 

e contradições; enquanto, na dimensão social, o sistema generaliza as expectativas de 

comportamento para se assegurar contra o dissenso. 

 Sob um aspecto regulatório, Mateus Perigrino Araújo (2022, p. 184), entende que 

haja uma impossibilidade, do ponto de vista da observação dos sistemas, de uma inexistência 

de autonomia tanto do direito quanto da economia, na medida em que esta compõe o mesmo 

ambiente e existem de forma conjunta para terem autonomia individual; em decorrência das 

condições de regulação na teoria dos sistemas, em que necessariamente será uma regulação da 

autorregulação, que possui tantos problemas quanto a regulação direta e instrumental proposta 

tanto pela tradição do direito econômico quanto pela análise econômica do direito, mas que 
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não se demonstra impossível, uma vez que hoje já se observam experiências concretas nas 

quais essa regulação da autorregulação se mostra viável, mediante um processo de contínua 

aprendizagem; além da regulação via acoplamentos estruturais em que diferentes subsistemas 

alinham expectativas com um objetivo comum de regular determinado subsistema. 

 Nessa percepção sistemática, Luhmann (1990, p. 22) citado por Fernando Rister de 

Sousa Lima (2007, p.31) dividiu o sistema social em sistemas ou subsistemas, a exemplo de 

sistema econômico, sistema político e sistema jurídico. Cada um deles com os seus princípios 

intrínsecos e a sua própria capacidade comunicacional que gera uma redução da complexidade 

da sociedade. 

 A interação intersistêmica é identificada por Guilherme Leite Gonçalves e Orlando 

Villas Boas Filho (2013, p. 120), em que os subsistemas não podem influir diretamente uns 

sobre os outros nem se determinarem mutuamente. Não obstante, isso não significa que não 

seja possível um inter-relacionamento entre eles. Entretanto, partindo-se dos pressupostos da 

teoria dos sistemas autopoiéticos, esse inter-relacionamento será algo bastante delicado e 

particularmente problemático no que concerne, sobretudo, à regulação social a partir de um 

direito, concebido como essencialmente reflexivo, pois há que se lembrar que uma tal regulação 

não pode ser descrita como algo que ocorre de forma direta. 

 Para Gunther Teubner (1989, p. 143), todos esses componentes sistêmicos 

autoproduzidos são ciclicamente constituídos na teoria dos sistemas, em que os subsistemas 

sociais vivem em fechamento operacional, mas também em abertura informacional-cognitiva 

em relação ao seu entorno. Assim, há um problema nessa autonomia intersistêmica quando se 

reúne as seguintes condições: i) fechamento autopoiético do direito; ii) fechamento 

autopoiético do sistema social regulado; 3) pretensões intervencionistas por parte de um 

sistema político também ele autopoieticamente fechado. 

 Para melhor entender essa interação entre sistemas, é importante entender do que 

se trata de fechamento operativo de um subsistema social que se verifica no âmbito da função 

e do código comunicativo que se presta à execução da respectiva função. Nenhum sistema pode 

exercer primariamente função já exercida por outro sistema, trata-se de critério de 

diferenciação entre os subsistemas da sociedade moderna. (GONÇALVES e VILLAS BOAS 

FILHO, 2013, p. 61). 

 A interação entre sistemas ocorre por meio do código comunicativo que se localiza 

no domínio da compreensão da comunicação, por meio da fase da aceitação ou rejeição da 
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informação. Por essa razão, organiza-se conforme uma binariedade: um sim ou um não. O 

código é o elemento que distingue Alter do Ego60. Cada subsistema é dotado de um código 

comunicativo próprio cuja utilização primária é vedada ao outro. Uma desdiferenciação 

funcional ou corrupção dos códigos são hipóteses que reduzem abrupta e autoritariamente a 

complexidade. Isso ocorre, por exemplo, nas ditaduras, quando o sistema político determina o 

código e a função do direito, da economia, da educação etc. (GONÇALVES e VILLAS BOAS 

FILHO, 2013, p. 62). 

 Para Marcelo Neves (2021, p. 248), a grande contribuição da teoria dos sistemas 

foi apontar para o fato de que a complexidade da sociedade torna infrutífero um modelo 

simplista que descreva a sociedade. Por isso, insiste que os sistemas sociais parciais, como o 

direito, a economia e a política, reproduzem-se de forma unitária e generalizada de acordo com 

os códigos-diferença (lícito/ilícito, ter/não ter e poder/não poder, respectivamente). 

 Assim, de acordo com os objetivos dessa dissertação de deslindar o problema se as 

decisões administrativas sancionadoras, influenciadas pelo Interesse Público, são eficientes. 

Mister desvelar que há uma tensão entre três sistemas sociais, econômico, político e jurídico, 

representados pelos elementos da Eficiência, Interesse Público e o entorno jurídico, 

respectivamente. 

2.1 O sistema econômico 

 A Eficiência integrante do paradoxo Eficiência-Interesse Público pode ser 

entendida como elemento do sistema econômico, o que significa que a sociedade obtém o 

máximo que pode de seus recursos escassos. Com efeito, a Eficiência de mercado é o momento 

em que o excedente do consumidor e o excedente do produtor são as ferramentas básicas para 

verificar o bem-estar dos compradores e dos vendedores no mercado. Caso uma alocação de 

recursos maximiza o excedente total, há uma Eficiência. Se uma alocação não é eficiente, então 

 
60 Para todo ego, alter é um alter ego cujo comportamento é imprevisível e passível de variação. Tanto o ego 

quanto o alter determinam seu próprio comportamento autoreferencialmente dentro de seus próprios limites. Cada 

um é uma caixa preta para o outro, pois seus critérios de seleção não podem ser observados a partir do fora. A 

única coisa visível para o ego é a seletividade resultante da escolha do alter. fechamento operacional: todos 

observam todos os outros como um sistema em um ambiente e podem observar apenas as entradas e saídas de e 

para o ambiente e não as próprias operações autorreferenciais. Todo Sistema mostra aos outros a indeterminação 

de sua própria autorreferência, juntamente com a determinação de suas próprias seleções. BARALDI, Claudio; 

CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena. Unlocking Luhmann: a keyword introduction to systems theory. 

Translation by Katherine Walker. Bielefeld University Press: Bielefeld, 2021, p. 76. 
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parte dos ganhos potenciais do comércio entre compradores e vendedores não está sendo 

obtida. (MANKIW, 2013). 

 Então, o problema da economia é a escassez de bens, ou seja, o fato de que certas 

mercadorias só estão disponíveis em uma quantidade limitada. Assim, uma pessoa acessando 

esses bens exclui a possibilidade de outras pessoas acessá-los. O problema se intensifica em 

perspectivas de longo prazo, porque tanto o “alter” quanto o “ego” tentam para garantir no 

presente o que eles podem precisar no futuro. Essa escassez é a base para paradoxos específicos 

na economia, que tentando resolver a escassez através do acesso aos bens cria o problema da 

escassez. (BARALDI et al., 2021, p. 80). 

 Esse paradoxo da escassez é desdobrado pelo código de propriedade (que se baseia 

na distinção propriedade/não propriedade) e pode então tornar-se operativo. Para todos os bens 

que podem ser possuídos, os participantes da economia têm duas alternativas: ser proprietário 

ou não proprietário, tê-los ou não os ter. A circularidade do paradoxo se transforma em uma 

distinção onde o ego escassez não é escassez de alter, uma vez que a propriedade de uma pessoa 

é inevitavelmente a não propriedade de todos as outras pessoas. (BARALDI et al., 2021, p. 80). 

 No propósito desse estudo, com foco na tensão do paradoxo Eficiência-Interesse 

Público. A eficiência termo econômico apresenta uma relação paradoxal com o Interesse 

Público, termo político, em um entorno de outro sistema, o jurídico, por meio de um 

acoplamento estrutural entre os sistemas considerados. 

2.2 O sistema político 

 O sistema político é um subsistema dentro da sociedade funcionalmente 

diferenciada, cuja função é garantir a capacidade de tomar decisões coletivamente vinculantes. 

O sistema político está intimamente ligado à posse e uso do poder. No entanto, nem todas as 

comunicações políticas são usos ou ameaças de poder, por exemplo, em debates parlamentares 

e discussões dentro de partidos políticos. No entanto, um sistema político só se diferencia 

quando o poder é capaz de motivar a aceitação de decisões que fossem vinculativas. 

(BARALDI et al., 2021, p. 171). 

 Para Gustavo Gozzi (1983, p. 408), o sistema político reduz a complexidade do 

sistema social, com o fim de garantir a própria estabilidade. Para Niklas Luhmann, é o sistema 

político, por exemplo, que define os temas sobre os quais se deverá formar a opinião pública; 
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mas é sobretudo o poder político que orienta a ação social, controlando e transmitindo as 

informações necessárias para agir de um extremo a outro do sistema social. 

 Na visão de Gianfranco Pasquino (1983), o Interesse Público é elemento 

constitutivo da teoria dos grupos de interesses ou de pressão que designa as atividades 

informais desenvolvidas por vários grupos da sociedade. Considerando que esses grupos de 

interesses desempenham funções úteis à manutenção e adaptação dos sistemas sociais. Assim, 

o Interesse Público é elemento integrante do sistema político. 

2.3 O sistema jurídico e as generalizações das expectativas 

 Quanto ao sistema jurídico, trata-se de um subsistema funcionalmente diferenciado 

na sociedade moderna, que funciona para manter as expectativas estáveis mesmo que os atores 

políticos estejam decepcionados com a política traçada. Tais expectativas são normas que 

permanecem estáveis independentemente de sua possível desconformidade. O código que 

orienta as operações da lei distingue o que é certo do que é errado no caso de uma disputa legal. 

Uma comunicação codificada nos termos da lei refere-se aos casos de conflito em que os 

direitos são reivindicados e decisões devem ser tomadas – em referência a normas válidas – 

sobre quem está certo e quem está errado. O sistema jurídico, portanto, resolve conflitos, mas 

também gera ao mesmo tempo esses conflitos, porque podemos invocar a lei sempre que não 

se quer sucumbir à pressão ou obedecer a comandos de grupos de interesse ou de pressão. 

(BARALDI et al., 2021, p. 126). 

 O fato de o conceito de generalização das expectativas de comportamento ser 

unitário e das vantagens que o sistema obtém três dimensões do processo de generalização 

serem paralelas não exclui que se criem discrepâncias entre os mecanismos de generalização. 

Esses mecanismos são heterogêneos, podem generalizar expectativas de comportamento 

diversas e incompatíveis entre si, criando impedimentos ou interferências e distúrbios entre as 

dimensões do processo de generalização. (GIORGI, 2016, p. 235). 

 Portanto, para os sistemas sociais, uma vez desencadeados os mecanismos de 

generalização de expectativas, coloca-se o problema de superar as discrepâncias que 

inevitavelmente surgem entre esses mecanismos e de buscar proteger generalizações de 

expectativas que sejam congruentes nas três dimensões. (GIORGI, 2016, p. 235). 

 Nesse sentido, a Constituição pode ser tratada como uma espécie de acoplamento 

estrutural mediante a qual as comunicações tanto da política quanto do direito possam receber 
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um melhor endereçamento, permitindo menores graus de irritação entre os diferentes 

subsistemas. Assim, a política e o direito podem receber limitações recíprocas com relação às 

suas próprias pretensões, o código de poder típico da política precisa dar passagem ao código 

do lícito, o qual só realiza sua comunicação mediante a possibilidade da sua institucionalização 

pelo próprio poder político. (ARAÚJO, 2022, p. 140). 

 Assim, mesmo com um acoplamento estrutural entre os sistemas econômico, 

político e jurídico, discrepâncias podem existir, por exemplo, entre as dimensões temporal e 

social do processo de generalização das expectativas. Observa-se, por um lado, o fato de que 

na sociedade se operam mais expectativas normativas do que aquelas que podem ser 

efetivamente institucionalizadas, ou seja, há uma superprodução de normas na sociedade. 

(LUHMANN, 1972, p. 95). 

 Essa superprodução de normas seria um indício da discrepância entre os processos 

de normatização e de institucionalização, trata-se da condição de evolução dos sistemas sociais, 

na medida em que comporta a necessidade de desenvolver mecanismos seletivos capazes de 

reduzir a quantidade de expectativas existentes, ou seja, na medida em que coloca em 

movimento, ao mesmo tempo, processos que tendem a generalizar a expectativa de maneira 

congruente. (GIORGI, 2016, p. 235). 

 Essa concepção jurídica é o resultado da análise sociológica que Luhmann entende 

como forma seletiva e funcional, porque o direito é uma prestação seletiva congruente pela 

qual se constrói uma estrutura dos sistemas sociais. Assim, o direito não seria apenas um 

ordenamento coercitivo, do comportamento humano que tenha a função de manter e fazer 

respeitar determinados modelos de comportamento; não é regulação de conflitos; nem é uma 

qualidade originária do dever ser, assim como o direito não é a sanção, ou seja, um mecanismo 

puramente fatual que emana do Estado. (GIORGI, 2016, p. 237). 

 Na verdade, o direito seria uma facilitação das expectativas; uma facilitação que 

consiste na disponibilidade de caminhos de expectativas congruentemente generalizadas, ou 

seja, de indiferença altamente inoculada contra outras possibilidades, que reduz notavelmente 

o risco da expectativa contra fática. Portanto, a função do direito consiste nessa prestação 

seletiva de sua estrutura, que opera uma escolha de expectativas de comportamento que se 

deixam generalizar de maneira congruente nas três dimensões – temporal, material e social – 

com base em mecanismos de generalização altamente compatíveis entre si. (GIORGI, 2016, p. 

237). 
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2.4 O direito positivo e a construção de expectativas 

 Como norma, o direito estabiliza expectativas de comportamento, tornando-as 

resistentes à frustração; não disponíveis ao aprendizado contra fáticas. Nesse sentido, o direito 

é uma estrutura seletiva que se constitui por força de uma escolha operada entre possibilidades 

diversas. (GIORGI, 2016, p. 238). 

 A positivação do direito realiza essa situação paradoxal na qual estruturas de 

expectativas de comportamento são institucionalizadas, ao mesmo tempo, como invariáveis e 

variáveis, como expectativas normativas de comportamento e como expectativas cognitivas de 

comportamento. De fato, a grande conquista evolutiva da positivação do direito consiste na 

estabilização de estruturas das expectativas normativas paralelamente à legalização de sua 

transformabilidade; e na fixação resistente às frustrações das expectativas, e, ao mesmo tempo, 

mantém constantemente presentes, como possíveis, as outras possibilidades temporariamente 

excluídas pela seleção operada. (GIORGI, 2016, p. 240). 

 A positivação do direito, diz Luhmann, tem a função de efetuar a construção de 

estruturas de expectativas que são, em medida crescente, arriscadas, e, no plano evolutivo, 

improváveis: e isso em conformidade com o desenvolvimento social. A positivação do direito 

apresenta este tratamento contraditório de estruturas operadas com fundamento na 

diferenciação do sistema, a qual realiza, assim, simultaneamente, um imenso aumento da 

complexidade e da contingência do direito, que se adequam à necessidade do direito por uma 

sociedade com alto grau de diferenciação. (GIORGI, 2016, p. 240). 

 Esse direito positivo significa, portanto, uma decidibilidade e uma 

transformabilidade de estruturas que selecionam expectativas normativas de comportamento. 

Portanto, é a legalização da transformabilidade do direito. A positividade na medida em que 

significa presença contínua do diverso como possível, ou seja, é a sua contingência. O direito 

positivo, diz Luhmann, caracteriza-se pela consciência da contingência. (GIORGI, 2016, p. 

240). 

 Essa contingência significa incerteza, insegurança; numa outra forma de dizer, a 

contingência é presença contínua do diverso como possível; é a disponibilidade para aprender 

que este diverso é isolado como real; é não se fechar às suas próprias expectativas. A 

positividade do direito não elimina a insegurança nas expectativas de comportamento. Ao invés 

disso, ela cria uma estrutura que se estabiliza com alto grau de incerteza sobre o tipo de 

expectativas que precisará aprender a sustentar, uma estrutura que torna suportável e aceitável 
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o limiar do medo do diverso, constantemente presente, na medida em que se pode ter certeza 

de que as expectativas isoladas da quantidade do possível serão tornadas resistentes contra a 

frustração da expectativa não atendida. (GIORGI, 240). 

 Assim, o sistema do direito, como todo sistema, tende à estabilização; ou seja, tende 

a se afirmar e resistir em um universo mutável. Essa estabilização significa consolidação de 

uma estrutura contingente cuja invariabilidade consiste na legalização da variabilidade das 

escolhas sobre as quais a própria invariabilidade se constitui. (GIORGI, 2016, p. 252). 

 Nessa posição, é oportuno caracterizar alguns elementos fundantes da teoria dos 

sistemas para melhor compreensão dos significados dos sistemas econômico, político e jurídico 

com a finalidade de tecer possíveis conclusões sobre o paradoxo objeto dessa dissertação entre 

Eficiência e Interesse Público. 

2.4.1 Contigência 

 Para Niklas Luhmann (1977), no plano formal, a contingência é definida como 

negação da impossibilidade e da necessidade. O contingente é tudo aquilo que é possível, mas 

não é necessário. Assim, a norma não é contingente. A contingência é a possibilidade do 

diferente, uma contínua potencialidade imanente de transformação, uma hipótese sobre o real, 

uma elisão da necessidade. É a incerteza, a dúvida, um produto da diferenciação, da separação 

e da ruptura. O direito positivo, portanto, seria essa contingência alçada ao plano normativo. 

(GIORGI, 2016, p. 29). 

 A epistemologia jurídica pode superar o obstáculo da contingência se conseguir 

predispor os instrumentos de legitimação da própria contingência. Por isso, ela constrói dois 

sistemas separados: o da teoria do direito e o da ciência do direito. A teoria do direito deve 

executar essencialmente duas funções: (i) elaborar hipóteses sobre o direito, partindo do fato 

de que a validade do direito positivo é ligada à contingência, e (ii) legitimar a contingência 

como relação não contingente de sentido e valor. Já, a ciência do direito deverá, ao invés, 

construir um sistema de direito positivo no qual se organize a racionalidade interna para a 

contingência, ou seja, no qual a contingência seja colhida e exposta de maneira a se articular 

segundo uma estrutura unitária, orgânica, da qual surja a coerência interna do direito positivo. 

(GIORGI, 2016, p. 31). 

2.4.2 Coerência 

 Para Eduardo de Figueiredo Andrade Paz (2020, p.20), coerência é a interconexão 

logicamente estabelecida entre os elementos, integridade, como ideia de pertencimento ao 
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sistema considerado em sua globalidade e consistência, como correlação abrangente entre as 

decisões por ele proferidas. 

 Para Ronald Dworkin ao contrário de MacCormick e outros teóricos – a coerência 

não é apenas um padrão interpretativo, mas constitui um certo sentido, o núcleo duro de sua 

teoria do direito. Em outro ponto, há uma conscientização da impossibilidade de separar as 

reflexões de Dworkin sobre a coerência de sua teoria do direito fundamentada no conceito de 

integridade. (SCHIAVELLO, 2001). 

 Para que o sistema jurídico opere dentro de sua função, é preciso que conte com 

mecanismos especializados para tanto, razão pela qual diferencia estruturas internas que 

orientam as suas seleções dentro dos limites sistêmicos, mantendo sua coerência, que são as 

estruturas de legitimação. Esses mecanismos de autolegitimação também representam uma 

conquista evolutiva, dependentes do que se encontram da configuração social de cada época. 

Sua diferenciação não atende a nenhum princípio: simplesmente aparecem evolutivamente. 

(ROCHEFORT, 2005, p. 301). 

 A teoria dos sistemas de Luhmann, ao mesmo tempo em que impede que o sistema 

jurídico utilize ferramentas que lhe são estranhas, posto que pertencentes a outros sistemas 

sociais, confere-lhe coerência e coesão, possibilitando sua manutenção como sistema social 

operativamente fechado e cognitivamente aberto, em contato permanente com o seu entorno, 

mas fechado em suas operações. (CAMPILONGO, 2011, p. 103). 

 Conforme a metáfora do décimo oitavo camelo de Heinz von Foerster61,62, os 

princípios existem no sistema porque não existem no sistema. A prova disto é que o sistema 

 
61 É a história de um religioso islâmico que, cavalgando com seu camelo no deserto, avista, à distância, três 
homens e alguns camelos. Ao encontrá-los saúda-os e, percebendo-os tristes, indaga-lhes o porquê de tanta 
aflição, ao que lhe respondem: "Nosso pai morreu". "Isto é muito triste, mas seguramente Allah o aceitou. Deve 
haver-lhes deixado alguma coisa". "Deixou-nos aquilo que possuía, estes 17 camelos, que nos pediu que 
repartíssemos entre nós. O irmão mais velho deveria ficar com metade dos camelos; o segundo, com um terço 
dos camelos, e o último com um nono. Tentamos dividi-los, mas, sendo 17 o número de camelos, pensamos que 
seja impossível fazê-lo. O mullah compreende o problema, junta aos 17 seu próprio camelo e, então, começa a 
dividir: a metade de 18 é 9; um terço é 6; um nono é 2. A soma de nove, seis e dois é igual a 17 (9 + 6 + 2 =17). 
Então, salta em seu camelo e segue o seu destino. Heinz VON FOERSTER, Tra física e magia: il cammino di um 
epistemologo, entrevista a Umberta Telfner, in Sistemi che osservano, aos cuidados de Mauro Ceruti e Umberta 
Telfner. Roma: Astrolábio, 1987. p.49. 
62 Embora a maioria da doutrina repercutir a história, como sendo uma história do 12º camelo, Juliana 
Neuenschwander Magalhães descreve a história em sua dissertação, como sendo do 18º camelo, por meio do 
relato que Niklas LUHMANN faz, por meio do manuscrito Die Rückgabe des Zwölften Kamels: Zum Sinn Einen 
Soziologischen Analyse des Rechts. Stuttgart: Lucius & Lucius, manuscrito, 1985, publicado em 2000, como Die 
Rückgabe des Zwölften Kamels: Zum Sinn Einen Soziologischen Analyse des Rechts. Stuttgart: Lucius & Lucius 
Verlagsgeselschaft. A versão do conto dos dezoito camelos trazida por LUHMANN neste manuscrito refere-se a 
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pode usá-los em suas decisões, construindo uma nova realidade. Cada decisão é pressuposta de 

uma decisão posterior, tornando possível que, a partir dela, novas e criativas diferenças sejam 

introduzidas. Porém, o sistema deve realizar tudo isto a partir de um único imperativo - o de 

sua coerência interna. (MAGALHÃES, 1994, p. 173). 

2.4.3 Consistência 

 Para Lahis Pasquali Kurtis (2017, p. 176), a consistência das decisões com respeito 

às normas e ao histórico de sentenças – segurança jurídica – é o que permite que o direito 

mantenha sua função de estabilizar expectativas normativas. A consistência seria o parâmetro 

de qualidade, que impede a corrupção do sistema do direito, a formulação de decisões com 

base em outros valores estranhos ao código lícito/ilícito. 

 No interior dos sistemas sociais, Gabriel Campos Soares da Fonseca (2018), o 

subsistema jurídico ganha consistência e autonomia a partir de sua distinção, especialização e 

seletividade acerca dos demais sistemas sociais. Os princípios ampliam e enriquecem a cadeia 

argumentativa de forma reflexiva em relação às regras e à vista da adequação social do direito. 

Em outra face, as regras servem para fechar a cadeia argumentativa visando dar maior 

consistência jurídica interna. Portanto, a mera principiologia irresponsável e pura leva a um 

particularismo de fundo político-moral e o rígido modelo de regras torna o Direito cego aos 

anseios sociais e o conduz ao formalismo insustentável. 

 O Direito, obviamente, não pode estar alheio às demandas advindas da realidade 

social, entretanto não pode perder sua consistência e coerência interna em face disto. Da mesma 

forma, a Política deve ser o campo legítimo no qual se desenrola uma luta entre grupos sociais 

pela concretização de seus interesses. No entanto, ela não pode estar alheia aos devidos 

procedimentos legais que a dão sustentação e legitimidade. (FONSECA, 2018). 

 Ao mesmo tempo, a prática jurídica pautada em textos (conceitos, dogmas), 

permite uma compreensão diferente do problema da justiça. A justiça pode se relacionar agora 

de forma diferente com a forma de igualdade: na forma de regras que decidem casos iguais 

igualmente (e casos desiguais desigualmente). Dentro uma versão compacta: a justiça pode ser 

designada como consistência da tomada de decisão (LUHMANN, 2002, p. 162). 

 
uma citação de DUPUY feita durante uma conferência em Montpellier, e utiliza, no cálculo, o 12º camelo. No 
entanto, anteriormente a história foi contada por Heinz von FOERSTER, conforme indicado supra, e este utiliza, 
para o cálculo, os dezoito camelos. Estas indicações foram fornecidas pelo Prof. Raffaele De Giorgi, a quem a 
autora agradece a preciosa ajuda na leitura do original, em alemão, de LUHMANN. 
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2.4.4 Autorreferência 

 Para Léo Peixoto Rodrigues e Fabrício Monteiro Neves (2017, p. 42), 

autorreferência de um sistema constitui-se no fato daquilo que pode ser compreendido como 

elemento, parte, aspecto, processo ou interação de um sistema que está voltado e envolvido, 

inexoravelmente, consigo mesmo. 

 Assim, o conceito de autorreferência designa a unidade do sistema consigo mesmo. 

(LUHMANN, 1998, p. 55). Diante disso, a noção de sistema impõe a ideia de que ele não se 

pode operar fora dos limites que o constitui. (RODRIGUES; NEVES, 2017). Um sistema é 

autorreferente quando seus elementos constituintes estão integrados em comunidades de 

função, pequenas relações entre esses elementos correm paralelamente numa remissão à 

autoconstituição. (LUHMANN, 1998, p. 56). 

 O direito, para desenvolver sua função (e se diferenciar como subsistema), não 

deve somente pressupor seu entorno, mas se interrelacionar com ele. No entanto, como os 

demais subsistemas sociais também são autorreferenciais, não lhe é possível uma intervenção 

direta neles a partir do seu exterior (entorno), restando subtraída a possibilidade de uma 

regulação externa pelo direito. Do mesmo modo, essa afirmação também é válida no sentido 

inverso, isto é, dos outros subsistemas sobre o subsistema jurídico (GONÇALVES; VILLAS 

BÔAS FILHO, 2013, p. 133-134), porque os outros subsistemas não podem impor influxos ou 

interferências diretas sobre o direito, senão estimulá-lo para que, a partir de suas próprias 

estruturas, se autorreproduza. (KARNOPP, 2017, p. 105). 

 A diferenciação sistêmica funcional pressupõe que a autorreferência dos 

subsistemas seja preservada, o que gera a pressão por autonomia do direito em relação às 

investidas de outros sistemas que poderiam instrumentalizá-lo. Porém, por outro lado, a 

autorreferência dos demais sistemas impede que o direito os regule diretamente 

(GONÇALVES; VILLAS BÔAS FILHO, 2013, p. 135). 

2.4.5 Acoplamento estrutural 

 Para o Léo Peixoto Rodrigues e Fabrício Monteiro Neves (2017, p. 137), a forma 

atual da diferenciação dos sistemas funcionais autopoiéticos provocam o surgimento de 

problemas que não concernem aos relacionamentos internos dos sistemas, ou seja, observa-se 

não a uma relação sistema-entorno, mas a relação sistema- sistema (LUHMANN, 2007, p. 

475). 
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 Por meio do chamado acoplamento estrutural não ocorre a determinação do sistema 

pelo seu entorno, mas ocorre uma simples irritação ou perturbação de um pelo outro. Ao 

revisitar a construção do biólogo chileno Humberto Maturana63, Luhmann afirma que os 

conceitos de acoplamento estrutural e autodeterminação dos sistemas autopoiéticos se 

encontram numa relação ortogonal, no sentido de que, embora se pressuponham, não podem 

se determinar reciprocamente. Assim, o acoplamento estrutural não é normativo ou prescritivo, 

ele simplesmente produz irritações que são, elas próprias, construções internas dos sistemas 

autopoiéticos. A partir de tais irritações os sistemas são capazes de se abrir cognitivamente ao 

seu entorno, sem que com isso seja afetado seu fechamento operacional. O acoplamento 

estrutural gera um canal privilegiado de irritações. Cabe ao sistema reagir a elas, aceitando-as 

ou rechaçando-as. (GONÇALVES; VILLAS BOAS FILHO, p. 140). 

 Para Rômulo Figueira Neves (2005, p. 54), pelo acoplamento estrutural um sistema 

empresta elementos característicos de um outro sistema, que é visto como parte do entorno 

daquele primeiro, as estruturas necessárias para realizar as suas próprias operações.  

 Para João Paulo Bachur (2009, p. 147), de forma concreta, todos os sistemas 

funcionais são ligados uns com os outros por acoplamentos estruturais que, dessa maneira, 

sustentam a sociedade. Essa integração expressa o grau de acoplamento estrutural entre 

sistemas sociais parciais, quando se encontram acoplados de maneira forte, numa situação de 

pouca mobilidade para os sistemas. 

 Agora quando os sistemas estão acoplados de maneira mais fraca, é possível 

identificar uma maior liberdade. Há que se ressaltar que esta liberdade significa, uma maior 

complexidade e, por conseguinte, maior dificuldade para reduzir essa complexidade, ou seja, 

maior dificuldade para construir e estruturar a complexidade interna do sistema. (BACHUR, 

2009, p. 147) 

 Os sistemas jurídico e político são integrados de maneira forte, pois ambos estão 

sujeitos a operar sob a regra da constitucionalidade. Assim, a margem de manobra para ambos 

é reduzida pela constituição; porque ela reduz complexidade tanto para o direito quanto para a 

 
63 Diversas vertentes influenciaram a obra de Luhmann. Entre outras correntes, foi influenciado pela teoria 

biológica da autopoiese, formulada pelos chilenos Humberto Maturana e Francisco Varela. NEVES, Marcelo. 

Niklas Luhmann: eu vejo o que tu não vês. In: ALMEIDA, Jorge de; BADER, Wolfgang (Orgs). Pensamento 

alemão no século XX: grandes protagonistas e recepção das obras no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2021. 
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política. Por outro lado, a Arte e a política, por sua vez, são muito pouco integradas. É claro 

que essa integração tem de ser temporalizada. (BACHUR, 2009, p. 147) 

 A partir de certo ponto, as operações do sistema jurídico pressupõem a consonância 

com a constituição; não seria possível rever a cada momento a constitucionalidade de todas as 

operações jurídicas (e.g., para fechar um contrato, as partes não precisam de uma análise prévia 

dos tribunais para aferir a consonância do contrato com a legislação civil e desta última com a 

constituição). Em uma sociedade altamente integrada, isto é, considerando a diferenciação 

funcional de sistemas sociais acoplados estruturalmente entre si, a dinâmica entre autonomia e 

interdependência entre sistemas parciais é estabilizada pela temporalização dos problemas de 

integração. (BACHUR, 2009, p. 147). 

 Desse detalhamento do sentido de acoplamento, aplicado aos objetivos da presente 

dissertação, entende-se que o acoplamento estrutural entre o sistema político e o sistema 

jurídico por meio do elemento político Interesse Público supera em intensidade o acoplamento 

estrutural entre sistema econômico e jurídico por meio do elemento econômico Eficiência, a 

representar um sistema político caracterizado pelo código binário político Poder versus não 

poder em detrimento do código binário econômico Eficiente / não eficiente do sistema 

econômico. 

 Quer dizer, o código binário político escolhido e acionado descrito como Poder 

político (Interesse Público) no entorno jurídico supera em influência o código binário escolhido 

e acionado descrito como Propriedade (Eficiência), a indicar que o acoplamento estrutural 

Política e Direito prepondera sobre o acoplamento Economia e Direito. 

 Para Luhmann (1995, p. 443), o sistema jurídico está estruturalmente acoplado ao 

sistema político e ao sistema econômico por meio de instituições altamente específicas 

(constituição, propriedade, contrato) não há garantia de coordenação invariável no tempo, mas 

apenas uma garantia de especificidade suficiente de surpresas mútuas. 

 Assim, nesse paradoxo Eficiência-Interesse Público, há representações de códigos 

binários entre economia e política, ambos no entorno do direito, ou seja, códigos ter/não ter da 

economia, acoplam-se aos códigos poder/não poder, juntos aos códigos jurídicos, lega/ilegal. 

A indicar, pela construção dogmática do direito administrativo uma preponderância da 

potestade pública mais forte, por meio de um acoplamento estrutural entre política e direito que 

supera o acoplamento economia e direito, que proporciona Eficiência ao sistema social. 
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2.4.5.1 Acoplamento estrutural entre direito e economia 

 Segundo Niklas Luhmann, o acoplamento estrutural entre o sistema jurídico e o 

sistema econômico é obtido por meio da propriedade e do contrato. No sistema jurídico, a 

conformidade, entre o lícito e o ilícito, que mutuamente se excluem, devem ser diferenciáveis. 

No sistema econômico, deve-se sempre determinar quem tem e quem não tem capacidade de 

disposição em relação a certos bens (no sentido mais amplo do termo, que inclui dinheiro a 

serviços). (LUHMANN, 2016, p. 359). 

 O acoplamento entre economia e direito permite que as operações econômicas 

próprias sejam eficazes como irritações do sistema do direito e que as operações jurídicas 

próprias o sejam como irritações do sistema econômico. Mas isso em nada modifica o caráter 

de fechamento de ambos os sistemas e não altera em nada o fato de que a economia busque 

lucros ou inversão rentável de capital e que o sistema do direito, sob condições dificultadas 

pela economia, busque a justiça ou decisões casuísticas suficientemente consistentes. 

(LUHMANN, 2016, p. 361). 

 o acoplamento estrutural entre direito e economia, ao permitir a irritação recíproca 

desses dois sistemas, possibilita que o direito não fique simplesmente encapsulado em si 

mesmo sem poder influenciar seu ambiente, a não ser de modo metafórico, como propugna 

Habermas. Ao contrário, pode-se observar que o acoplamento estrutural fornece um canal de 

mútuas irritações que permite articular esses dois sistemas para além de um mero monadismo64. 

É bem verdade que as irritações são construtos internos dos sistemas, de modo que os 

acoplamentos estruturais não oferecem nenhuma garantia de coordenação invariável entre os 

subsistemas, mas apenas garantia de uma especificidade suficiente para o reconhecimento de 

surpresas multifacetadas (LUHMANN 1995, citado por GONÇALVES; VILLAS BÔAS 

FILHO, p. 142). 

2.4.5.2 Acoplamento estrutural entre direito e política 

 A relação entre o sistema político e o sistema jurídico produz outros problemas. 

Diante disso, com o estabelecimento do Estado territorial moderno começa-se a distinguir, com 

 
64 Os sistemas autopoiéticos são, portanto, sistemas autorreferencialmente fechados. Eles produzem 

recursivamente os elementos dos quais eles existem pelos elementos dos quais eles existem. Os sistemas vivos 

não importam vida de seu ambiente, mas precisam produzir seu próprio estar vivo. Isso não implica que os 

sistemas autopoiéticos sejam “mônadas” sem janelas (Leibniz). Isso significa que os sistemas autopoiéticos usam 

o ambiente de acordo com seus próprios padrões. Fatores externos não interferem diretamente o funcionamento 

de um sistema; eles precisam ser “traduzidos” em elementos internos. Bactérias, por exemplo, podem provocar a 

produção de anticorpos em organismos vivos. VANDERSTRAETEN, Raf. Luhmann on socialization and 

education. Education theory. Winter 2000. Volume 50. Number 1. University of Illinois. 2000 Board of Trustees. 



98 
 

 

muito mais clareza do que antes, os subsistemas direito privado e direito público. A situação, 

de todo diferente, do sistema político em relação ao sistema jurídico pode ter sido provocada 

pela circunstância segundo a qual a diferenciação estratificada de Estados territoriais, em que 

pese o enfraquecimento político destes, limitaram mais seu desenvolvimento político do que o 

econômico. (LUHMANN, 2016, p. 371). 

 Para esse contexto, portanto, o importante é a ideia de que os problemas de 

autorreferência e dos paradoxos sejam postos de maneira diversa em cada sistema, e, no sistema 

político, de maneira diferente de como o faz no sistema jurídico. Essa é a verdadeira razão pela 

qual o desenvolvimento das autorreferências correlativas e a resolução dos respectivos 

paradoxos sejam mediados pelo mecanismo dos acoplamentos estruturais e não por metarregras 

ou soluções lógicas descobertas pelos próprios sistemas. Isso também significa que, para a 

transparência, o sistema tenha fornecido uma incomunicabilidade e, para uma 

incomunicabilidade, a impossibilidade de tematizar o problema e a sua solução, representando 

o que se poderia chamar de sentido metaconstitucional da Constituição. (LUHMANN, 2016, 

p. 377). 

 Tendo isso em vista, a constituição separa os sistemas ao mesmo tempo que lhes 

acopla estruturalmente, ou seja, os distingue ao mesmo tempo que não os isola. É nesse sentido 

que Luhmann afirma que a constituição desempenha a dupla função de incluir e excluir 

irritações recíprocas das operações políticas e jurídicas. Sua forma de influência a partir de dois 

lados, ou seja, incluem e excluem, mantém a separação dos sistemas e permite a reprodução 

autopoiética separada, sem nenhuma sobreposição confusa. Ela também expressa as maneiras 

pelas quais o sistema jurídico (e no outro lado da forma, o sistema político) evita o isolamento 

(que significaria entropia), construindo em seu âmbito interno o que pode lhe servir de 

informação. (GONÇALVES; VILLAS BOAS FILHO, 2013, p. 143). 

2.5 Sinopse do capítulo 2 

 Nesse capítulo 2, procurou-se verificar o posicionamento do paradoxo Eficiência – 

Interesse Público no âmbito da teoria dos sistemas. Para essa tarefa, realizou a visita aos 

sistemas econômico, político e jurídico no contexto da complexidade dos sistemas 

autorreferenciais e seu entorno. 

 A partir dessa aproximação, com foco nas categorias autopoiéticas, apresentou-se 

os temas, contingência, coerência, consistência e autorreferência, a deslindar suas principais 
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características para entender o paradoxo objeto desta dissertação que analisa os elementos 

Eficiência e Interesse Público dos sistemas sociais. 

 Ao final, desse detalhamento do sentido de acoplamento, aplicado aos objetivos da 

presente dissertação, entende-se que o acoplamento estrutural entre o sistema político e o 

sistema jurídico por meio do elemento político Interesse Público supera em intensidade o 

acoplamento estrutural entre sistema econômico e jurídico por meio do elemento econômico 

Eficiência, a representar um sistema político caracterizado pelo código binário político Poder 

versus não poder em detrimento do código binário econômico Eficiente / não eficiente do 

sistema econômico. 

 Quer dizer, que o código binário político escolhido e acionado descrito como Poder 

político (Interesse Público) no entorno jurídico supera em influência o código binário escolhido 

e acionado descrito como Propriedade (Eficiência), a indicar que o acoplamento estrutural 

Política e Direito prepondera sobre o acoplamento Economia e Direito. 

 Assim, nesse paradoxo Eficiência-Interesse Público, há representações de códigos 

binários entre economia e política, ambos no entorno do direito, ou seja, códigos ter/não ter da 

economia, acoplam-se aos códigos poder/não poder, juntos aos códigos jurídicos, lega/ilegal. 

A indicar, pela construção dogmática do direito administrativo uma preponderância da 

potestade pública mais forte, por meio de um acoplamento estrutural entre política e direito que 

supera o acoplamento economia e direito, que proporciona Eficiência ao sistema social. 
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3. UMA ARTICULAÇÃO REGULATÓRIA ECONÔMICA EM BUSCA DA 

EFICIÊNCIA NO SANCIONAMENTO ADMINISTRATIVO NAS LICITAÇÕES 

PÚBLICAS 

“Em um mundo em que a Inteligência Artificial estará presente em 

domínios cada vez maiores da vida humana, o debate jurídico sobre o 

assunto pode ser traduzido como a busca por um novo ponto de 

equilíbrio que permita conciliar valores como inovação, eficiência e 

liberdade de modelos de negócios, de um lado, e proteção de direitos 

fundamentais, responsabilidade e accountability, de outro. O uso e o 

desenvolvimento responsável da Inteligência Artificial requerem, 

portanto, que seja construído e mantido esse almejado ponto de 

equilíbrio que, em movimento pendular, oscilará sempre entre dois 

extremos: o da utopia tecnológica da superinteligência e o da distopia 

orwelliana do Grande Irmão.” 

Miriam Wimmer, 2019. 

 

Uma forma de realizar uma articulação entre o problema dessa pesquisa, que se 

trata de conhecer se as decisões administrativas, influenciadas pelo Interesse Público, são 

eficientes, é por meio da tecnologia regulatória econômica que serve de delineamento para 

encontrar as hipóteses que serão elencadas na conclusão. 

O conhecimento a demonstrar a pertinência dessa temática é que a regulação, uma 

forma de intervenção do Estado na economia, trata-se de uma tecnologia utilizada para que 

decisões da iniciativa privada, tomadas no âmbito de mercado, passem pelo filtro do Interesse 

Público. Por outro lado, esse modelo estadunidense de regulação gera debates que 

proporcionam o surgimento de teorias contestatórias da regulação, a privilegiar o mercado 

como ambiente de distribuição eficiente de bens na sociedade. (LOPES, 2018, p. 170). 

Inicialmente, a regulação elucidada como uma tecnologia por Márcio Iório Aranha 

(2019), é conceituada por Othon de Azevedo Lopes (2018) como um mecanismo técnico de 

intervenção do Estado na economia, em que decisões de iniciativa privada, tomadas no âmbito 

do mercado, experimentem o controle pelo Interesse Público. 

Agregando-se regulação à palavra economia, Richard A. Posner (1974) conceitua 

regulação econômica como uma terminologia que se refere a impostos e subsídios de todos os 
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tipos, bem como aos controles legislativos e administrativos explícitos sobre taxas, receitas e 

demais características da atividade econômica. 

Sob a perspectiva político-econômica, existem 3 (três) teorias da regulação: do 

interesse público, do interesse privado e a institucionalista. De forma genérica, a teoria do 

interesse público considera que os reguladores buscam atingir fins coletivos e promover o bem-

estar da comunidade, com ênfase em aspectos prescritivos. Por outro lado, a teoria do interesse 

privado apresenta ênfase em aspectos descritivos, por isso são céticas em relação ao interesse 

público. Por fim, as teorias institucionalistas misturam elementos descritivos e prescritivos. 

(LOPES, 2018, p. 170). 

As sanções administrativas previstas nas leis licitatórias, do ponto de vista 

econômico, podem ser consideradas ameaças à alocação de recursos da atividade produtiva, 

com o seu poder de proibir, compelir, de tomar ou dar recursos financeiros das empresas para 

o Estado. (STIGLER, 2004). 

George Stigler (2004) demonstra que a regulação pública do mercado provoca 

desequilíbrio no tratamento de empresas quando o assunto é regulação econômica, inferindo 

que as empresas com condições econômicas recebem impactos diferenciados em relação aos 

seus recursos. 

O que se constata do estudo de Stigler (2004), utilizada com supedâneo para a 

pesquisa empreendida por esta dissertação é que a análise das sanções do tipo multas 

moratórias ou compensatórias65, aplicadas às empresas, não possuem um papel de afetação 

econômica dessas empresas. Em outras palavras, as multas conferidas às empresas com maior 

capacidade econômica não possuem o mesmo efeito quando multas são aplicadas a empresas 

com menor capacidade econômica. 

 
65 Segundo Heinen (2022), a pena de multa do art. 156, inciso II, da Lei nº 14.133/21 possui natureza 

compensatória, e se diferencia da multa moratória do art. 162 da mesma legislação. São penalidades pecuniárias 

distintas, mas ambas têm a finalidade coercitiva. A segunda objetiva coibir o atraso no cumprimento do contrato, 

e a primeira tem por meta evitar a inexecução do contrato. A multa é penalidade que tem sua gênese no contrato. 

Possui natureza endocontratual e seus efeitos irradiam-se ao contratado faltoso e somente a ele. Vale dizer que, 

por se tratar de um ato administrativo ablativo, a aplicação da sanção reclama a observância do devido processo 

legal, ou seja, garantindo-se ao contratado o direito à ampla defesa e ao contraditório. HEINEN, Juliano. Curso 

de direito administrativo. 3 ed. ver., atual e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p. 1299-1301.  
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Assim, o efeito econômico de multas sancionatórias possui efeitos diferentes sobre 

a razão Multa/RRGF66 (razão multa imputada à empresa e recursos recebidos pelos Governo 

Federal) e sobre a razão Multa /Contrato (razão multa imputada à empresa e valor do contrato 

celebrado entre Estado e empresa) indicativos de invasão regulatória sobre a capacidade 

econômico-financeira das empresas. 

Segundo a tese de George Stigler (2004), a regulação seria adquirida pelas 

empresas e operadas fundamentalmente em seus benefícios. No caso particular dessa 

dissertação, essa concepção requer temperamentos, porquanto a presença de cláusulas penais 

em contratos administrativos tenha a finalidade de imposição de comportamentos. 

Na atual conjuntura da regulação licitatória, os benefícios percebidos pelas 

empresas de maior capacidade econômica, significaria dizer que as multas sancionatórias 

possuem uma baixa capacidade de preventividade, porquanto o quantum dispendido para o 

pagamento das multas não representa uma coerção efetiva. Por isso, as empresas poderiam 

eleger entre o pagamento da sanção administrativa imposta ou reincidir o contrato estabelecido 

ou mesmo permanecer na inadimplência, pois os efeitos econômicos sobre as contas das 

empresas são insignificantes, por isso permanecem em reincidência. 

Além desse fato, as multas sancionatórias por não gerarem uma real coercitividade 

em face das empresas e nem efeitos de prevenção de reincidência, como prometidos pela 

legislação de licitações, não têm o condão de atingir o seu desiderato de provocar dissuasão; 

ao contrário, beneficiam, no sentido de permitirem que a inadimplência seja repetida, porque 

não há uma verdadeira inibição da prática transgressora por parte das empresas. 

3.1 O mercado de compras públicas 

Para se entender o ambiente macroeconômico ao qual a dissertação está inserida, 

localiza-se em um tipo de mercado, fortemente regulado pelo Estado, que diante desse descaso 

histórico com esse tipo de mercado, permitiu antes da Constituição de 1988, a prática de 

malversações dos recursos públicos, por ausência de institutos adequados para impedir práticas 

ilícitas como a corrupção. 

 
66 A sigla RRGF, refere-se a recursos recebidos pelas empresas pelo governo federal, encontra-se localizado no 

portal da transparência do governo federal, disponível no link: https://www.portaltransparencia.gov.br/, dados que 

foram utilizados para se aferir a razão multa / RRGF e multa / contrato para se verificar se as sanções 

administrativas previstas nas leis de licitações cumprem o seu papel de prevenção do cometimento das 

inadimplências pelo setor produtivo. 

https://www.portaltransparencia.gov.br/
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Com a mudança paradigmática do advento da Constituição Federal de 1988, 

surgiram inúmeros institutos de direito administrativo, associados a uma doutrina 

administrativista pujante e participação dos órgãos de controle, como o Ministério Público e a 

Advocacia Pública a incrementar o arcabouço cognitivo de melhores práticas licitatórias. 

Esse mercado de compras públicas, descrito por Gabriela Verona Pércio e Cristina 

Fortini (2021) na apresentação do seu livro Inteligência e Inovação em Contratação Pública 

proporciona mudanças nas contratações públicas brasileiras, que são reguladas por uma 

legislação insuficiente para atender às demandas de uma Administração Pública moderna, de 

uma sociedade cada vez mais exigente e de um mundo globalizado e em transformação. 

As características desse mercado de compras públicas também são pontuadas por 

Ricardo Barretto de Andrade (2017, p. 20), no sentido de que por sua dimensão nacional e pelas 

implicações sociais que representa, o mercado de compras governamentais deve funcionar de 

modo eficiente, equilibrado e competitivo, além de atender ao interesse geral. Por essa razão 

propõe que as aquisições públicas deixem de ser percebidas como procedimentos isolados, 

decorrentes da mera concatenação formal de atos administrativos exigidos pelo ordenamento 

jurídico como requisitos para a compra de bens e serviços pelo Estado. 

Assim, ao promover aquisições, o Estado atua como agente econômico, mas não 

como um agente econômico qualquer. A dimensão dos agentes estatais e de suas contratações, 

as formalidades dos mecanismos de acesso via licitações públicas e o regime jurídico próprio 

dos contratos administrativos conformam um mercado próprio, aqui denominado de mercado 

de aquisições públicas. (ANDRADE, 2017, p. 21). 

 Esse mercado de aquisições públicas possui algumas complexidades que 

incorporam custos em sua aplicação, conforme afirmam Bradson Camelo, Marcos Nóbrega e 

Ronny Charles L. Torres (2022, p.231), os autores comentam que é oportuna a reflexão de que 

as peculiaridades jurídicas e econômicas de o ente público criar ou utilizar o mercado de 

compras, indicam que o legislador faz uma opção genérica pelo lado burocrático ou formalista, 

ou seja, tem compreensão de que suas rotinas impõem custos e, de certa forma, podem 

prejudicar a eficiência do processo de contratação pública. 

 Nesse sentido, o mercado de compras públicas nacional se caracteriza pela 

utilização de uma plataforma, chamada compras.gov.br, em que a licitação eletrônica é definida 

como uma compra B2G (Business to Government) por meio da tecnologia da internet. Esse 
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procedimento é aplicado para ganhar eficiência e agilizar os processos de aquisição e podem 

envolver muitas partes externas, como fornecedores, distribuidores, prestadores de serviços 

financeiros, seguradoras e vários tipos de intermediários. (CAMELO; NÓBREGA; TORRES, 

2022, p. 232). 

 Para destacar a importância desse mercado de compras públicas, no período 

compreendido entre 2007 e 2017, as compras do Governo Federal que utilizaram a Plataforma 

Comprasnet, atual Compras.gov.br, movimentaram recursos da ordem de R$ 510 bilhões, 

indicando uma trajetória de crescimento no gasto público, que representa um aumento de cerca 

de 280% no período (BRASIL, 2018).67 

 Atualmente, esse mercado de compras públicas apresenta inovações para 

proporcionar maior eficiência ao atendimento das necessidades públicas, como a utilização do 

“Taxigov”, do Sistema de Compras de Passagens Aéreas (SCDP)68, no sentido de proporcionar 

maior celeridade e transparência às aquisições públicas governamentais. 

 Para Virgínia Bracarense Lopes e Isabela Gomes Gebrim (2021), a cada objeto a 

ser adquirido pelo Estado, há a possibilidade de realizar estudos de inteligência interna e 

externa junto ao mercado fornecedor e consumidor, para avaliar as oportunidades de novas 

sistemáticas de aquisição que, coerentes com a legislação vigente, sejam capazes de tornar o 

processo de aquisição mais transparente, ágil, eficiente, econômico e sustentável. 

 Com essas novidades de inovação das compras públicas permite-se que a 

administração utilize seu poder de compras para ganhos qualitativos ou quantitativos; viabilize 

a execução de políticas que fortaleçam o desenvolvimento regional, as microempresas e as 

 
67 BRASIL. Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Boletim de compras públicas. ENAP. Rede 

nacional de compras públicas. Brasília: ENAP, 2018. 
68 Nesse novo formato, o primeiro objeto implantado foi o Taxigov, que, com foco na eficiência do gasto, melhoria 

dos serviços prestados aos usuários, uso de tecnologia da informação, maior controle e transparência no serviço 

de transporte, substituiu os carros alugados e próprios por táxis, com adoção de soluções de tecnologia de 

informação e comunicação para os usuários e para gestão dos serviços, pagando-se apenas pela efetiva utilização. 

O Sistema de Concessão de Diárias e Passagens caracteriza-se por ser um processo de compra de passagens mais 

transparente, ágil, eficiente e econômico, permitindo à Administração Pública federal utilizar o seu poder de 

compra para lhe assegurar benefícios e redução de gastos. LOPES, Virgínia Brancarense; GEBRIM, Isabela 

Gomes. A centralização de compras como fator de estímulo à inovação em compras públicas: o caso da central 

de compras do governo federal e suas iniciativas da compra direta de passagens aéreas e do Taxigov. In: PÉRCIO, 

Gabriela Verona; FORTINI, Cristiana (Coord.). Inteligência e inovação em contratação pública. Belo Horizonte: 

Fórum, 2021, p. 136-137. 
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empresas de pequeno porte; e que contribua para uma melhor qualidade da despesa pública. 

(LOPES; GEBRIM, 2021). 

 Assim, há a necessidade de uma inteligência inovadora, que avance sobre o método 

tradicional e que veja o mercado de contratações públicas como parceiro de negócios apto a 

oferecer soluções inovadoras e, entender a função social das licitações e o seu papel na 

execução de políticas públicas. (PÉRCIO; FORTINI, 2021). 

3.2 Análise econômica das sanções administrativas 

 A análise econômica das sanções administrativas das compras públicas seria uma 

forma de verificar se o comportamento do caso empírico dessa dissertação, a análise das 

Sanções Administrativas imputadas por um Setor de Processos Administrativos Sancionadores, 

em face de empresas licitante e contratadas, é compatível com a teoria de regulação econômica 

de George J. Stigler, no âmbito da prerrogativa sancionatória que regula o mercado de compras 

públicas caracterizado pela unilateralidade e imperatividade das sanções administrativas. 

 Segundo Juliana Bonarcosi de Palma (2010), existem vários institutos jurídicos à 

disposição do Estado para intervir no domínio econômico por meio da regulação. Entre eles, 

as sanções administrativas, que são fundadas na potestade sancionatória, com a finalidade 

prevenir as inadimplências do setor produtivo. 

 As finalidades teleológicas das sanções administrativas são a repressão do 

inadimplente, a recomposição da legalidade, a prevenção de infrações, a proposição de eficácia 

às políticas regulatórias pela afirmação do regulador perante os regulados e a persuasão nos 

acordos consensuais. (PALMA, 2010). 

 Para Egon Bockmann Moreira (2004), o ciclo regulatório das sanções 

administrativas é composto pelas seguintes fases: o regramento das infrações e sanções 

administrativas, a fiscalização dos serviços concedidos, permitidos ou autorizados e a aplicação 

e a execução de sanções administrativas. 

 Sob essa ótica, é objetivo deste trabalho verificar se as sanções administrativas 

aplicadas às empresas contratadas pelo Poder Público cumprem seu papel de prevenção de 

novas infrações/inadimplências, se as sanções imputadas às empresas têm o potencial de 

reduzir a reincidência de novas infrações. Também é importante verificar se em vez de inibir a 
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novas infrações administrativas, as sanções administrativas nesse campo administrativo, na 

realidade têm um efeito oposto, ou seja, o setor privado, na verdade, realiza uma influência ou 

uma leve captura do poder público, como indica a teoria da regulação econômica. 

 Para verificar a análise econômica das sanções administrativas, serão utilizados 

dois índices, o índice multa aplicada à empresa sobre o valor do contrato administrativo e o 

índice multa aplicada à empresa sobre recursos recebidos pelas empresas pelo Governo 

Federal, para ao final hipotetizar que, na verdade, as empresas licitantes influenciam ou 

capturam levemente o poder público, em vez de receberem uma dissuasória repressão 

sancionatória. 

3.2.1 “Influência” ou “captura leve” na regulação econômica das sanções administrativas 

 Para entender o significado dessa influência das sanções administrativas pelas 

empresas licitantes ou contratantes compatíveis com a Teoria da Regulação Econômica de 

George J. Stigler, impende identificar essa influência como uma subespécie de teoria privada 

da regulação. 

 Para Joel S. Hellman, Geraint Jones e Daniel Kauffmann (2000), em artigo 

publicado pelo Banco Mundial para investigar empiricamente o que caracteriza os diferentes 

tipos de relações entre empresas e o Estado, e como afetam o desempenho da empresa, o papel 

desse Estado na economia e o desenvolvimento de um setor empresarial dinâmico, propuseram 

três tipos de relações econômicas entre empresas e o Estado. 

 Os autores distinguiram três tipos de relações marcadas por diferentes 

relacionamentos econômicos entre empresas e o Estado. A captura do Estado, a influência e a 

corrupção administrativa. A captura seria definida como uma moldura à formação das regras 

básicas do jogo (ou seja, leis, regras, decretos e regulamentações) por meio de pagamentos 

privados ilícitos e não transparentes a funcionários públicos69. Já o termo Influência refere-se 

à capacidade da empresa realizar um impacto na formação das regras básicas do jogo, sem a 

utilização de pagamentos por meio de recursos privados a funcionários públicos (como 

 
69 Importante pontuar que as empresas não são as únicas organizações que podem capturar o Estado. No entanto, 

os autores estão principalmente interessados na relação entre as empresas e o Estado como base para a 

compreensão da dinâmica política da reforma econômica. HELLMAN, Joel S.; JONES, Geraint; KAUFFMANN, 

Daniel. 2000. Seize the State, Seize the Day: State Capture, Corruption, and Influence in Transition. Policy 

Research Working Paper. No. 2444. World Bank, Washington, DC. © World Bank. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/19784 License: CC BY 3.0 IGO, p. 3. 
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resultado de fatores como tamanho da empresa, laços de propriedade com o Estado e interações 

repetidas com funcionários do Estado). E por fim, A corrupção administrativa, que é definida 

como a realização de pagamentos privados a funcionários públicos para distorcer a 

implementação prescrita de regras e políticas oficiais. (HELLMAN; JONES; KAUFFMANN, 

2000, p. 3). 

 Nesse artigo, os autores consideraram que a captura, a influência e a corrupção 

administrativa são examinadas sob duas perspectivas, ao nível das empresas e ao nível do 

Estados. Em primeiro lugar, tentou-se mensurar e comparar a extensão desses fenômenos em 

diferentes países. Em seguida, procurou-se determinar os fatores das empresas que moldam o 

grau de influência da empresa no Estado e sua propensão a envolver-se na captura. Finalmente, 

avaliou-se os custos e benefícios privados de diferentes formas de influência para a empresa e 

contrastá-los com os custos sociais no nível dos Estados. (HELLMAN; JONES; 

KAUFFMANN, 2000, p. 3). 

 A medida de influência é baseada na avaliação da própria empresa de sua 

capacidade de afetar o conteúdo de leis, normas, regulamentos ou decretos emanados de várias 

instituições estatais que teria um impacto substancial em seus negócios. Essa medida não se 

refere a quaisquer pagamentos privados a funcionários públicos ou outras formas explícitas de 

corrupção. As empresas que relataram alguma influência ou mais em qualquer um dos ramos 

do governo listados - executivo, legislativo, ministérios ou agências reguladoras - foram 

classificados como influentes. (HELLMAN; JONES; KAUFFMANN, 2000, p. 12). 

 Pode-se esperar alguma sobreposição entre captura e influência do Estado, pois 

ambas representam esforços para moldar o conteúdo do quadro legal e regulamentar, embora 

através de diferentes métodos. No entanto, uma tabulação cruzada de empresas captoras e 

empresas influentes em toda a amostra revela surpreendentemente pouca sobreposição. Nesse 

estudo estadunidense, das 343 empresas captoras e influentes na amostra, apenas 21 empresas 

relatam que se engajam tanto na captura do estado quanto têm influência na formação de 

políticas estatais. Isso sugere que a captura e a influência são estratégias alternativas de 

interagir com o Estado para uma pequena parcela de empresas com capacidade de impactar 

moldando o ambiente legal e regulatório. (HELLMAN; JONES; KAUFFMANN, 2000, p. 12). 

 Daniel Carpenter e David A. Moss (2014) propõem outra forma de classificar o 

fenômeno da interação empresa e Estado, em vez de classificar essa interação como influência, 
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captura e corrupção. Os autores classificam esse fenômeno interativo entre empresas e Estado, 

como captura leve e captura forte. 

 Os autores afirmam que na medida em que a captura existe, ela prevalece em graus 

e não por sua presença ou ausência. Um efeito crítico desse argumento é que a existência da 

captura não precisa se traduzir em uma lógica para o desmantelamento da regulamentação. 

Embora um nível suficientemente elevado de captura (o que se chama de captura forte) pode 

viciar os propósitos e a lógica da regulação, grande parte da captura é provavelmente da forma 

mais fraca, de tal forma que sua a existência pode e coincide com o funcionamento regulatório 

saudável. Isso não é negar que, onde existe uma captura fraca, seria melhor para a política e 

para a economia para reduzir sua gravidade (CARPENTER; MOSS, 2014, p. 11). 

 A captura forte viola o Interesse Público a tal ponto que o público seria mais bem 

servido por nenhuma regulamentação da atividade em exame – porque os benefícios da 

regulamentação são superados pelos custos de captura, ou a substituição da política e agência 

em questão. Por exemplo, se a regulamentação capturada reduzisse o bem-estar do consumidor 

(na rede) bloqueando completamente a entrada em uma indústria, este seria um caso de captura 

forte – precisamente o tipo que Stigler e seus discípulos viram como um fato inevitável da vida 

na regulação, tanto nas economias desenvolvidas quanto nas em desenvolvimento. Nos escritos 

de Stigler, a existência de captura é suficiente para rejeitar completamente a teoria de regulação 

do Interesse Público. Esta rejeição não significa apenas que a democracia não está funcionando 

como anunciado, mas também que a resposta política adequada é enfraquecer ou remover 

totalmente a regulação. É claro que é possível que a reforma da regulação capturada seria 

melhor do que a não regulação, mas para fins de definição, define-se que pode existir uma 

forma de captura tão robusta e incorrigível que não pode ser reformado e, portanto, abandonar 

a regulamentação resultante serviria melhor ao Interesse Público. (CARPENTER; MOSS, 

2014, p. 12). 

 Para Hauke Brunkhorst (1997, p. 50) citada por Marcelo Neves (2021, p. 248), há 

uma referência à corrupção sistêmica como um mecanismo em que um código sistêmico (por 

exemplo, o código econômico) sobrepõe-se a outro (o código jurídico), em que não há 

consequências desses problemas em relação aos países periféricos. Que no caso do direito, a 

corrupção sistêmica, em certos contextos sociais põe em dúvida a autonomia operacional do 

sistema considerado. 



109 
 

 

 Para Novak (2014, p. 26), os contornos básicos da história intelectual da tese da 

captura regulatória são bastante claros e amplamente aceitos. De fato, uma das mais 

surpreendentes coisas sobre essa genealogia é o seu grau extraordinário de consenso sobre 

captura regulatória para um amplo espectro de economistas, historiadores, estudiosos de 

direito, política e Administração Pública. Nos estudos jurídicos e econômicos, é costume iniciar 

discussões sobre a teoria da captura com a Escola de Chicago e a tese apontada de George J 

Stigler de que em regra, a regulação é adquirida pela indústria e é projetada e operada 

principalmente para seu benefício. 

 Assim, o termo captura regulatória refere-se à subversão das agências reguladoras 

pelas empresas que as regulam. Isso deve ser distinguido das leis regulatórias confeccionadas 

pelo Poder Legislativo, que o promulga para servir aos Interesses Privados das firmas 

reguladas. A captura implica conflito, e a captura regulatória implica que as firmas reguladas 

têm, por assim dizer, feito guerra à agência reguladora e que quem venceu a guerra foram as 

empresas, transformando a agência em seu vassalo. (POSNER, 2014, p. 49). 

 A captura regulatória é o resultado ou o processo pelo qual a regulação, em lei ou 

aplicação, é consistente ou repetidamente direcionada para longe do Interesse Público e para 

os interesses da indústria regulada, pela intenção e ação da própria indústria. Essa definição se 

baseia em vários termos críticos, especialmente Interesse Público, intenção e indústria 

regulamentada. (CARPENTER; MOSS, 2014, p. 13) 

 Para Carpenter e Moss (2014, p. 14), o Interesse público é capturado, para começar, 

porque afasta a regulação do serviço de um objetivo (Interesse Público) e em direção a outro 

objetivo (o Interesse Privado). Para compreender a captura, portanto, há necessidade de uma 

compreensão desses dois conceitos ou variáveis e quando eles divergem. 

 A medição do Interesse Público capturado é um problema complexo tão antigo 

quanto a própria democracia. Alguns sustentam que as ações democráticas repetidas das 

maiorias cidadãs democráticas constituem uma medida mais legítima do Interesse Público. 

Outros argumentam que os cálculos enraizados na economia do bem-estar deveriam servir 

como medida. Ocorre que Carpenter e Moss (2014, p. 14) não identificam essas possibilidades, 

mas observam que em vez de uma capacidade de perceber e mensurar diretamente o Interesse 

Público, deve-se construir modelos que inibam o Interesse Público para fins de se avaliar se 

um determinado regulamento foi capturado ou influenciado. 
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 Por essa linha de raciocínio, chega-se à conclusão de que o Interesse Público é 

influenciado na origem da confecção das leis, pela internalização dos seus efeitos sobre as 

legislações confeccionadas por influência do pool de legisladores que constroem a legislação. 

O que resulta em uma legislação pronta e cujo Interesse público influenciado, acarreta ao 

intérprete de forma automática não ter escolhas, a não ser repercutir um Interesse Público 

atenuado de público interesse e influenciado, na origem, pelas ideias do Interesse Privado no 

mercado de compras públicas. 

 Então, o que faz pensar que uma influência dure tanto tempo, por exemplo, como 

as sanções administrativas da Lei nº 8.666/1993 estão há tanto tempo imutáveis, durem quase 

30 (trinta) anos, sem nenhuma perspectiva de atualização normativa. O que se viu, foi que a 

nova lei de licitações e contratos administrativos, Lei nº 14.133/2021, praticamente, trouxe a 

mesma estrutura sancionatória da legislação anterior. 

 Por isso que essa estabilidade de qualquer lei ou regulamento e a falta de oposição 

dessas políticas, talvez se deva à influência do Interesse Privado, mas devido a essa inércia, as 

instituições dificultam a mudança da política, ou para um amplo apoio público aos 

regulamentos. No entanto, Viscusi destaca que o argumento de captura é bem estabelecido — 

por meio de incentivos para criar ou preservar barreiras em face da entrada dos concorrentes. 

(CARPENTER; MOSS, 2014, p. 8). 

 Um exemplo famoso de captura foi o ocorrido com as companhias aéreas que foram 

regulamentadas pelo Conselho de Aeronáutica Civil (CAB) nos Estados Unidos de 1940 a 

1978. As grandes companhias aéreas da época, como American Airlines e Delta Airlines, 

tinham naturalmente, um forte incentivo para tentar impedir que novas companhias aéreas 

entrassem no mercado. Como aliado do setor aéreo, o CAB não aprovou uma nova companhia 

aérea interestadual durante esse período por quase 40 anos. Muitas companhias aéreas entraram 

no setor quando o Presidente Jimmy Carter aboliu o CAB, e algumas das antigas companhias 

aéreas, como Pan Am e Eastern, encerraram suas operações porque não conseguiram se ajustar 

a um ambiente competitivo. (BECKER; POSNER, 2011). 

 Assim, nesse cenário de captura, segundo Carpenter e Moss (2014, p. 11), há dois 

tipos de captura, a captura forte e a captura fraca, e à medida que a captura existe, ela possui 

gradações. Um corolário desse argumento é que a existência da captura não precisa significar 

uma lógica para o desmantelamento de um regulamento. 
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 Apesar disso, um nível elevado de captura, chamada de captura forte, pode viciar 

os propósitos e a lógica da regulação. Uma forma de existência que coincide com o 

funcionamento regulatório é a captura fraca. Onde há captura fraca é o local para a política e 

para a economia. Reduzir a captura ou impedir a sua ação é uma forma de responder à ameaça 

da regulação. (CARPENTER; MOSS, 2014, p. 11). 

 A captura forte viola o interesse público a tal ponto que o público seria mais bem 

servido por (a) nenhuma regulamentação da atividade em questão – porque os benefícios da 

regulamentação são superados pelos custos de captura, ou (b) substituição abrangente da 

política e agência em questão. Por exemplo, se a regulamentação capturada reduzisse o bem-

estar do consumidor bloqueando completamente a entrada em uma indústria, este seria um caso 

de forte captura — precisamente o tipo que Stigler e seus discípulos viram como um fato 

inevitável da vida na regulação, tanto nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento. 

(CARPENTER; MOSS, 2014, p. 12) 

 Nos escritos de Stigler, a existência de captura é suficiente para rejeitar 

completamente a teoria de regulação do Interesse Público. Esta rejeição não significa apenas 

que a democracia não está funcionando como anunciado, mas também que a resposta política 

adequada é enfraquecer ou remover totalmente a regulação. É claro que é possível que a 

reforma de regulação capturada seria melhor do que não regulação, mas para fins de definição, 

assume-se que pode existir uma forma de captura tão robusta e incorrigível que não possa ser 

reformada e, portanto, o abandono e a regulamentação resultante serviriam melhor ao interesse 

público. (CARPENTER; MOSS, 2014, p. 12) 

 Para Carpenter e Moss (2014, p. 12), a captura fraca, por outro lado, ocorre quando 

a influência do interesse especial compromete a capacidade da regulação em aumentar o 

interesse público, mas o público ainda está sendo atendido por regulamentação, em relação à 

linha de base de nenhuma regulamentação. Em outras palavras, a captura fraca prevalece 

quando os benefícios sociais líquidos da regulação são diminuídos como resultado da 

influência de interesses especiais, mas os benefícios permanecem, de forma geral, positivos. 

 Carpenter e Moss (2014, p. 12) sugerem um conjunto de padrões para declarar que 

a captura ocorreu no caso de um determinado regulamento ou agência. Há três padrões 

empíricos gerais que seguem diretamente a definição de captura. Para reivindicar a captura, um 

argumento deve:  
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1. fornecer um modelo de contestação do Interesse Público; 

2. mostrar uma mudança de política longe do Interesse Público e em direção às empresas 

(interesse especial); 

3. mostrar ação e intenção da indústria (interesse especial) em busca desta mudança de política 

suficientemente eficaz para ter causado uma parte apreciável da mudança. 

 Se há argumento de que a captura ocorreu, há necessidade de se comprovar esses 

componentes necessários. Portanto, se pesquisadores fazem alegações sobre a captura, devem 

demonstrar considerável circunspecção sobre o que foi exatamente estabelecido. Identificando 

todos os três componentes, ou seja, obedecidos os três componentes, se atingirá o padrão-ouro 

para um diagnóstico de captura.70 

 Existe também um outro tipo de captura, conhecida como captura corrosiva, de 

difícil definição. É importante notar que em um processo político há a produção de uma 

regulação mais lucrativa, como Stigler imaginou. Um processo político capturado também 

pode resultar em menor Interesse Público para servir à regulamentação e reduzir ou eliminar 

custos que recaem sobre a indústria. A captura, em outras palavras, pode impulsionar a 

desregulamentação tão prontamente quanto impulsiona a regulamentação. Isso se chama de 

captura corrosiva, que pode desmantelar a regulamentação mesmo na ausência de apoio público 

ou de uma forte razão de bem-estar para fazê-lo. (CARPENTER; MOSS, 2014, p. 17). 

 A captura corrosiva ocorre se as empresas organizadas tornam a regulação menos 

robusta do que o pretendido na legislação ou do que o Interesse Público recomendaria. Por 

menos robusto, quer-se dizer que o regulamento é tornado, em sua formulação, aplicação ou 

execução, menos rigoroso ou menos custoso para as empresas regulamentadas. A consequência 

 
70 No contexto americano, o caso que parece mais próximo desse padrão-ouro, em que a demonstração é 

provavelmente o regulamento de entrada do transporte aéreo como realizado pela agora extinto Conselho de 

Aeronáutica Civil (CAB), em que todas as três reivindicações foram avançadas. Além de alegações amplamente 

avançadas de que o interesse público não foi atendido pela regulamentação das companhias aéreas, afirmou-se 

abertamente em audiências no Congresso em 1975 que a agência se comportou de maneira conforme a captura 

refletida ou “cartelismo”. Como Donald Baker, então vice-procurador-geral assistente na Divisão Antitruste do 

Departamento de Justiça, observou ao pedir uma mudança no estatuto, “a culpa é da discricionariedade da agência 

e do uso dela. Agora isso não é uma situação única com o CAB. De fato, a história das agências reguladoras 

geralmente foi que lhes foi concedido ampla discrição, eles geralmente foram influenciados fortemente pelas 

pessoas que deveriam regular, e elas geralmente exerceram a discricionariedade em favor das pessoas que 

deveriam regular.” Oversight of Civil Aeronautics Board: Practices and Procedures, vol. 1 (Hearings before the 

Subcommittee on Administrative Practice and Procedure of the Committee on the Judiciary, United States Senate, 

February 14, 1975), 666, accessed December 4, 2012, http://archive.org/stream/ 

oversightofcivil01unit/oversightofcivil01unit djvu.txt. 
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da captura corrosiva é capaz de reduzir regras onerosas e ações de fiscalização que reduzem os 

lucros. (CARPENTER; MOSS, 2014, p. 17). 

 Segundo Carpenter e Moss (2014, p. 17), embora a captura corrosiva possa ocorrer 

num contexto legislativo ou administrativo, é bastante plausível que a desregulamentação, por 

meio de mecanismos sancionados eleitoralmente, seja menos plausível para atender à definição 

de captura do que a desregulamentação iniciada por um regulador. Isso porque a corrosão da 

regulação dentro de um órgão administrativo ocorre não com a sanção expressa dos eleitores 

em reiteradas eleições, mas sim (em muitos casos) como resultado de uma maior independência 

do regulador em relação ao legislador e reduzida fidelidade às suas obrigações legais. 

(CARPENTER; MOSS, 2014, p. 17). 

 Agora, quando essa regulação se relaciona com a Eficiência, Tennyson (2007, p. 

18), ao discorrer sobre o papel da Eficiência, informa que a literatura acadêmica sobre 

regulação do mercado de seguros sugere quase um consenso entre os estudiosos de seguros, no 

sentido de que o principal efeito da regulação nas taxas de seguro é impor perdas de eficiência 

em um mercado razoavelmente competitivo.  

 O autor pontua que o regulamento da taxa distorce o funcionamento do mercado 

de muitas maneiras, por meio de tentativas regulatórias para reduzir os preços, na redução dos 

lucros das seguradoras afetas negativamente a disponibilidade do seguro e uma distorção na 

estrutura do mercado. Por fim, relata que os preços regulatórios que estão substancialmente 

abaixo dos baseados em riscos premais para alguns consumidores levou a maiores mercados 

residuais e a custos médios de seguro mais elevados para todos (TENNYSON, 2007, p. 18). 

 Em estudo nacional, corroborando aos objetivos desta dissertação, destaca-se o 

estudo de André Janjácomo Rosilho (2011, p. 113), que verificou a ocorrência da captura da 

Lei de Licitações, como resultado da reforma do modelo antigo para o da Lei nº 8.666/1993, 

assim verificou ser possível afirmar com relativa segurança que houve uma captura do processo 

legislativo por certos grupos setoriais, que foram capazes de aprovar um diploma normativo 

amplamente favorável a seus interesses – afinal, havia quem ganhasse e quem perdesse em um 

sistema de compras governamentais que se diz aberto a todos aqueles que atendam a 

quantitativos mínimos e que amarre o administrador público a critérios legais extremamente 

rígidos e objetivos, obrigando-o, sempre, a optar pelo fornecedor que ofertar o menor preço. 



114 
 

 

 Posteriormente, em tese de doutoramento, o autor amplia a observação da captura 

da Lei nº 8.666/1993 por certos grupos setoriais para captura71 das políticas públicas pelo 

controle legislativo, a partir do comento em que se passa a exercer o controle pelo controle, 

sem a preocupação com propósitos e finalidades, bem como com resultados, de forma que o 

controlador acaba por se apropriar da pauta de políticas públicas que se pretende implementar. 

(ROSILHO, 2016, p. 170). 

 Além disso, Rosilho (2016, p. 170) entende que também há o deslocamento da 

discricionariedade, no sentido de que se o controle é exercido pelo controle e o controlador 

captura as políticas públicas, a discricionariedade do administrador público passa a ser 

substituída pela opção discricionária do controlador. 

3.3 À procura da eficiência: diante da teoria econômica da regulação e da responsividade 

Para a verificação se as decisões administrativas sancionadoras influenciadas pelo 

Interesse Público são eficientes, será analisado nesse tópico a teoria econômica da regulação e 

a teoria da responsividade, para ao final encontrar o posicionamento das teorias em relação à 

Eficiência pretendida pela Constituição. 

Para Othon de Azevedo Lopes (2018, p.170), as teorias da regulação podem ser 

divididas em três grandes categorias, as teorias do interesse público na regulação, as teorias do 

interesse privado na regulação e as teorias institucionais na regulação. Nas teorias do interesse 

público, o poder público e agentes reguladores procuram atingir fins coletivos e a promoção 

do bem-estar da sociedade, com destaque para normas prescritivas. 

Por outro lado, as teorias do interesse privado apresentam uma ênfase no momento 

regulatório impulsionado por grupos ou indivíduos que aspiram maximizar o seu próprio bem-

estar. Por essa razão, desconfiam da efetividade das teorias do interesse público, para fomentar 

normas descritivas. (LOPES, 2018, p.170). 

 
71 O significado de captura para Rosilho (2016, p. 80) é diferente do significado de captura leve de Carpenter e 

Moss (2014, p. 12), enquanto que para Rosilho trata-se de expressão neutra, destituída de juízo de valor, cuja a 

utilização é utilizada para chamar a atenção do leitor para o fato de o legislador ter sido fortemente influenciado 

por uma visão de mundo em específico (a do Tribunal). Esse fato, por si só, não é negativo; Para Carpenter e Moss 

(2014, p. 12), a captura leve por outro lado, ocorre quando a influência do interesse especial compromete a 

capacidade da regulação de aumentar o interesse público, mas o público ainda está sendo atendido por 

regulamentação, em relação à linha de base de nenhuma regulamentação. Em outras palavras, a captura fraca 

prevalece quando os benefícios sociais líquidos da regulação são diminuídos como resultado da influência de 

interesses especiais, mas os benefícios permanecem, de forma geral, positivos. 
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Em terceiro lugar, as teorias institucionalistas se caracterizam pela disputa 

regulatória que se organiza em espaços organizados, por regras, procedimentos e outros 

condicionamentos sociais. Combinam elementos descritivos e prescritivos, enfocando a razão 

do surgimento da regulação e a explicação dos objetivos que ela deveria atingir. (LOPES, 2018, 

p.170). 

Diante dessas teorias da regulação, apreende-se, em tese, que a sanções 

administrativas ligadas à atividade regulatória do Estado no mercado de compras públicas 

podem estar vinculadas à teoria de interesse privado na regulação, pelas características do 

Poder Legislativo brasileiro, local de tensões discursivas na produção legislativa das normas 

púbicas. 

Diante desse quadro, ocorreu o surgimento da teoria da captura, que propugna que 

a regulação era realizada pelo Poder Legislativo para atendimento da própria demanda dos 

fornecedores das compras públicas, que na operacionalização da regulação, os próprios 

regulados assumem o controle da regulação. (LOPES, 2018, p. 179), ou seja, a agência 

reguladora é influenciada ou capturada pelos interesses econômicos a que serve72. 

Para W. Kip Viscusi, Joseph E. Harrigton Jr e David E. M. Sappington (2018), uma 

sinopse dos resultados da teoria econômica da regulação de Stigler fornece quatro conclusões 

principais. Em primeiro lugar, a regulação tende a beneficiar grupos relativamente pequenos 

com fortes preferências por regulamentação favorável ao custo de grupos relativamente 

grandes com fraca preferência por regulamentação favorável. Consequentemente, a 

regulamentação muitas vezes favorecerá os produtores em vez de dos consumidores.  

Em segundo lugar, mesmo quando a regulamentação favorece os fornecedores da 

indústria, a política (em particular, o preço) não será definido de modo a maximizar o lucro da 

indústria. A influência restritiva dos grupos de consumidores obrigará reguladores para definir 

um preço abaixo do nível de maximização de lucro. (VISCUSI; HARRINGTON; 

SAPPINGTON, 2018) 

Em terceiro lugar, a regulação é mais provável em regiões com indústrias 

competitivas ou monopolistas. É nessas indústrias que a regulamentação terá o maior impacto 

no bem-estar de algum grupo de interesse. E por fim, em quarto lugar, a presença de uma falha 

 
72 STIGLER, George J. The Theory of Economic Regulation, Bell Journal of Economics and Management Science 

2 (Spring 1971): 3–21. 
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de mercado torna a regulação mais provável porque o ganho para alguns grupos de interesse é 

grande em relação à perda para outros grupos. Como resultado, os grupos de interesses privados 

terão maior influência no processo legislativo, apesar da artificialidade proposta como teoria. 

(VISCUSI; HARRINGTON; SAPPINGTON, 2018). 

Para os autores Viscusi, Harrington; Sappington (2018), essa teoria da captura, nos 

Estados Unidos, não foi imune a críticas sobre a forma com que o Poder Legislativo é capturado 

a desempenhar uma legislação em favor dos Interesses Privado. Os modelos teóricos de Stigler, 

Peltzman e Becker têm sido questionados pelo motivo de identificarem que os grupos de 

interesses influenciam a política diretamente. 

Na prática, porém, muitos atores desempenham um papel na implementação da 

regulamentação — por exemplo, eleitores e grupos de interesses determinam quais legisladores 

são eleitos, e quais legisladores eleitos especificam o idioma da legislação regulatória, e os 

reguladores determinam os detalhes da política que é implementada. Se os grupos de interesses 

têm um impacto significativo na política regulatória, eles devem ter um forte impacto nos 

resultados das eleições. (VISCUSI; HARRINGTON; SAPPINGTON, 2018). 

Além disso, para os autores Viscusi, Harrington e Sappington (2018), os 

legisladores devem ser constrangidos pela ameaça de perder os grupos de interesse que os 

apoiam e implementam as políticas favorecidas pelos grupos de interesse que os elegeram (e 

presumivelmente são necessários para a reeleição). Ademais, os legisladores devem exercer 

controle suficiente sobre os reguladores para induzir e implementar o regulamento desejado. 

Apesar disso, as teorias de regulação econômica são muitas vezes criticadas por não especificar 

os meios precisos pelos quais os grupos de interesse controlam os legisladores e os legisladores 

controlam os reguladores. (VISCUSI; HARRIGNTON; SAPPINGTON, 2018). 

Essa Teoria da Regulação Econômica tem o papel de ressaltar também o receio dos 

legisladores sobre suas próprias reeleições. A maioria dos legisladores se preocupa 

profundamente em ser reeleitos (e, portanto, querem apaziguar os grupos de interesse que, 

originalmente, os elegeram). No entanto, eles também se importam com outras coisas. Assim 

como os eleitores, os legisladores normalmente têm preferências em uma ampla variedade de 

questões, mesmo que as questões tenham pouco impacto na reeleição. Tais preferências têm 
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sido chamadas de ideologias73. Assim, os grupos de interesse não podem controlar ou monitorar 

perfeitamente todas as atividades dos legisladores, entre elas, o fato de que um legislador pode 

apresentar sua própria ideologia, em vez de promover fielmente o bem-estar dos grupos de 

interesse que foram fundamentais para a reeleição. (VISCUSI; HARRIGNTON; 

SAPPINGTON, 2018). 

Por outro lado, a Teoria da Regulação Econômica tende a entender os reguladores 

como devedores dos legisladores. Na prática, os reguladores podem ser de difícil controle, 

porque eles possuem acesso a informações sobre o setor regulado que não estão disponíveis 

para legisladores e porque é difícil para os legisladores elaborar continuamente nova legislação 

para redirecionar a política regulatória. Com efeito, os reguladores podem ter uma 

discricionariedade considerável ao implementar a política. Nesse caso, o Poder Legislativo 

poderá empregar seus poderes orçamentários para ameaçar reduzir o financiamento de agências 

reguladoras que não implementarem as políticas que os legisladores favorecem. Apesar de tais 

ameaças, porém, os reguladores normalmente possuem uma independência significativa em 

face dos legisladores. (VISCUSI; HARRIGNTON; SAPPINGTON, 2018). 

Quanto ao papel do Poder Judiciário, a Teoria Econômica da Regulação concede 

pouca atenção explícita a esse Poder. Na prática, porém, os tribunais muitas vezes 

desempenham um papel central no processo regulatório: 

O consentimento judicial é necessário quando uma lei deve ser reinterpretada 

para implementar uma mudança. Por exemplo, reinterpretação dos estatutos 

existentes foi necessária para a desregulamentação das companhias aéreas, 

transporte por caminhões, telecomunicações e várias outras indústrias, e a 

desregulamentação de várias normas ambientais, de saúde e segurança. 

Desregulamentação ocorreu somente nos casos que foram homologados pelo 

judiciário. Além disso, onde ocorreu, a oposição de comitês do Poder Legislativo 

era irrelevante. (VISCUSI; HARRIGNTON; SAPPINGTON, 2018). 

Por essa razão, a Teoria da Regulação Econômica não explica em detalhes, os 

objetivos aos quais os grupos de interesse afetam os juízes e de que forma eles podem ser 

capturados pelos grupos de interesses. (VISCUSI; HARRIGNTON; SAPPINGTON, 2018). 

Depreende-se que o ordenamento jurídico nacional transita em direção às teorias 

institucionalistas da regulação, pela influência dos métodos adequados de solução de conflitos 

 
73 Que são conjuntos mais ou menos consistentes de declarações normativas quanto aos melhores ou preferidos 

estados do mundo. (VISCUSI; HARRIGNTON; SAPPINGTON, 2018). 
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para amenizar a grande quantidade de processos judiciais que são instaurados perante a Poder 

Judiciário e seus reflexos administrativos nos Poderes Executivos e Legislativos. 

Um destaque recente desse ideário seria a Lei nº 14.133/2021, Nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos, que prevê ao lado das prerrogativas sancionatórias 

conferidas à Administração Pública a possibilidade de mecanismos de consenso a deslindar 

casos concretos, que futuramente poderão ser solucionadores por uma atividade de construção 

teórica pelo exercício da doutrina, jurisprudência e futuras alterações legislativas. 

Neste cenário, destaca-se a teoria da responsividade de Ayres e Braithwaite (1992) 

que, por meio de estratégias regulatórias e de constrangimento, permite que para cada ambiente 

regulado, haja uma ou mais camadas de regulação. Essas camadas representam um conjunto 

de instrumentos persuasivos a depender do setor regulado, da cultura de negócios, da tradição 

jurídica, enfim, de circunstâncias, cabendo ao regulador desenhar a pirâmide regulatória 

segundo as características do setor regulado, do segmento do setor regulado e mesmo das 

condições próprias a cada regulado. (ARANHA, 2019). 

Essa responsividade, como tecnologia da Teoria da Regulação Econômica 

possibilitou entender que as características dos encontros regulatórios que promovem a 

evolução da cooperação também incentivaram a compreensão da evolução da captura e da 

corrupção nesse cenário regulatório. Para encontrar soluções para os problemas de captura e 

corrupção que limitam a discrição, a participação de várias indústrias, em vez de apenas uma 

única indústria e rotatividade de pessoal, vislumbram aspectos que inibem a evolução da 

cooperação o mercado. (AYRES; BRAIHWAITE, 1992, p. 54). 

Segundo Ayres e Braithwaite (1992, p. 54), um tripartismo74 fortalece os grupos de 

Interesse Público, como uma forma de se resolver este dilema da captura do Poder Legislativo. 

Depreende-se uma justaposição da teoria dos jogos e do tripartismo para empoderamento do 

tripartismo republicano. Surpreendentemente, ambas as formulações levam à conclusão de que 

 
74 O tripartismo é definido como uma política regulatória que fomenta a participação dos Grupos de Interesses 

Públicos (PIG) no processo regulatório de três maneiras. Em primeiro lugar, concede ao PIG e a todos os seus 

membros acesso a toda a informação de que dispõe o regulador. Em segundo lugar, dá ao PIG um assento na mesa 

de negociação com a empresa e a agência quando os negócios são feitos. Terceiro, a política concede ao PIG a 

mesma legitimidade para processamento do estatuto regulatório do regulador. Portanto, o Tripartismo significa 

tanto desbloquear para PIGs as áreas de reunião onde o verdadeiro negócio da regulação é transacionado e permite 

que o PIG possa atuar como um procurador-geral particular. AYRES, Ian; BRAITHWAITE, John. Responsive 

regulation: transceding the deregutation debate. Oxford University Press: London, 1992, p. 57-58. 
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algumas formas de captura são desejáveis. A convergência entre pontos fortes e fracos dessa 

formulação demonstra que o tripartismo podem impedir a captura nociva, incentiva uma 

captura eficiente, com vistas a melhorar a obtenção de metas regulatórias e fortalecer a 

democracia. (AYRES; BRAIHWAITE, 1992, p. 54). 

Bronwen Morgan e Karen Yeung (2007, p. 59) acreditam que a abordagem de 

Ayres e Braithwaite explicitamente visa combinar pressupostos de Interesse Público e Interesse 

Privado sobre a natureza humana. Eles o fazem argumentando que numa determinada 

instituição o tripartismo pode criar um sistema de freios e contrapesos em que interesses 

privados possam trabalhar em favor do Interesse Público.  

Embora Ayres e Braithwaite alertem que sua estratégia se aplique mais claramente 

à implementação de regimes regulatórios, sua abordagem tem sido tão influente no estudo da 

regulação como um todo que é apresentada para explicar o surgimento de um regime 

regulatório. As questões para discussão incentivam ainda mais reflexão sobre se essa extensão 

do escopo original de sua teoria é praticável. (BRONWEN; YEUNG, 2007, p. 59). 

3.3.1 O desenho regulatório responsivo da Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos 

Como afirmam Ayres e Braithwaite (1992), a melhor estratégia regulatória 

depende do contexto, da cultura regulatória e da história corporativa. Por esse motivo, houve 

uma conquista evolutiva na concepção sancionatória da Lei de Licitações e Contratos, Lei nº 

14.133/202175, quando estabeleceu a possibilidade da realização de métodos adequados de 

resolução de conflitos para dirimir conflitos entre Interesse Público e Interesse Privado. 

Assim, no contexto da entrada em vigor da Nova Lei de Licitações e Contratos, 

trata-se de uma mudança paradigmática que acrescenta os métodos de resolução de conflitos, 

em particular a conciliação, para a melhoria da eficiência da gestão dos conflitos público-

privados. 

A cultura regulatória em licitações e contratos marcada pelo hiperativismo do 

controle externo amenizou, historicamente, a malversação da utilização dos recursos públicos. 

 
75 De acordo com a Lei nº 14.133/2021, há o Capítulo XII, Dos Meios Alternativos de Resolução de Controvérsias, 

e que nas contratações regidas por esta Lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de 

controvérsias, notadamente a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e da arbitragem. 
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Contudo, é momento de flexibilização do pensamento do comando e controle em direção à 

regulação responsiva para melhor gerir os conflitos regulatórios, no âmbito de licitações e 

contratos administrativos, e com isso buscar a inovação econômico-administrativa para 

solucionar os litígios prementes entre público e privado. 

 

Figura 1: Pirâmide regulatória líquida da Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 

 O modelo proposto na figura 1 baseia-se na Teoria da Regulação Responsiva de 

Ayres e Braithwaite (1992), com as especificidades da Nova Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos, que positivou os métodos adequados de resolução de conflitos no âmbito das 

aquisições públicas. 

 A partir dessa mudança paradigmática, a pirâmide responsiva representada, tem em 

seu interior um conteúdo líquido76 dialógico, no qual estão localizados faixas de 

responsividade, de acordo com o comportamento do regulado. 

 
76 Utiliza-se o conceito de líquido de Zygmunt Bauman, em Modernidade Líquida (2001): Os fluidos se movem 

facilmente. Eles “fluem”, “escorrem”, “esvaem-se”, “respingam”, “transbordam”, “vazam”, “inundam”, 

“borrifam”, “pingam” são “filtrados”, “destilados” diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos - 
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 Essas faixas podem possuir os seus limites, sólidos e íntegros, como se fossem ilhas 

imersas num mar azul de diálogo, representadas por sanções a serem aplicadas, caso o 

comportamento do regulado não for colaborativo; ou limites permeáveis, como é o caso da 

fiscalização, conscientização, incentivos e da conciliação, que permeiam sua influência por 

todo o fluido no interior da pirâmide. 

 O desenho caracteriza-se por apresentar um conteúdo fluido em seu interior, no 

qual as camadas permeáveis que se encontram na base da pirâmide tem o potencial de se 

disseminarem por todo o conteúdo da pirâmide, no momento regulatório que se caracteriza por 

comportamento do regulado de cooperação e diálogo. 

 Os incentivos serviriam como um modo discricionário, no qual o gestor público, 

poderia atenuar, a depender da vida pregressa do regulado, a sanção de advertência ou a 

utilização de uma alíquota menor de multa para o regulado que possua precedente de incentivos 

conquistados a reduzir uma infração administrativa negativa. 

 O significado dessa permeabilidade das duas faixas inferiores, é a de que a qualquer 

momento o regulador executa fiscalização, proceduralização, persuasão e incentivos ao 

regulado e o mais importante, que a inovação trazida pela Nova Lei de Licitações, propõe 

métodos adequados de resolução de conflitos, no caso, a conciliação como método mais usual 

na atual sistemática da Administração Pública brasileira. 

 Quando o comportamento do regulado é da maior gravidade possível, 

ultrapassando a capacidade do regulador (Administração Pública) em geri-lo, um bloco 

monolítico, que representa a sanção penal, está pronto para ser utilizado como a “big gun” a 

proteger todo o sistema e dissuadir o comportamento transgressor do regulado, que é quando a 

Administração Pública não tem mais como recuperar a responsividade entre público e privado. 

 Nessa perspectiva, o modelo de pirâmide responsiva de conteúdo fluido é uma 

proposta para simplificar o entendimento e a percepção dos gestores públicos a respeito das 

vantagens da aplicação de ferramentas responsivas a serem utilizadas em casos de aplicação 

das sanções regulatórias em um ambiente de licitações e contratos administrativos. 

 O desenho regulatório proposto facilita a interpretação e aplicação por parte dos 

gestores públicos das opções regulatórias administrativas nas várias decisões tomadas durante 

 
contornam certos obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. BAUMAN, Zygmunt. 

Modernidade líquida. Tradução, Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
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o processo administrativo sancionador ou aquele decorrente de processos consensuais de 

resolução de disputas. 

 Ademais, a utilização do desenho regulatório responsivo líquido, juntamente com 

a inserção de incentivos pragmáticos, a favor dos regulados que extrapolam positivamente o 

fiel cumprimento das normas contratuais, é medida que dá maior confiabilidade, 

economicidade e eficiência ao sistema de regulação responsiva a ser implementada pelo 

regulador em licitações e contratos administrativos. 

3.4 Em meio ao penal e ao conciliatório: a preventividade e a legalidade das sanções 

administrativas nas licitações públicas 

 Um dos coadjuvantes do tema desse trabalho trata-se da sanção administrativa 

decorrente da inadimplência de empresas perante a Administração Pública. Por essa razão, 

utiliza-se da conceituação proposta por Gary S. Becker (1974), que observa esse tipo de 

violação como terminologia compatível com o conceito de crime econômico. 

 Utilizando o estudo de Gary S. Becker (1974) como fundamento, os gastos para 

punir empresas são relevantes, porque geram uma necessidade de manutenção de uma estrutura 

administrativa que abranja pessoal técnico especializado, como servidores públicos, militares, 

contadores, administradores, advogados públicos e autoridades públicas que não podem ser 

subestimados. 

 Por meio da abordagem implementada por Becker (1974), uma empresa cometeria 

uma inadimplência suscetível a uma sanção administrativa, avaliando por meios de 

custos/benefícios, se aquela sanção fosse mais útil do que o benefício obtido se tal empresa 

cumprisse a integralidade contratual. 

 Essa compreensão de Becker (1974), foi comprovada nesse estudo, em que 

empresas subestimam a imputação de multas, no sentido de que as multas ficam aquém da 

capacidade de pagamento de multas das empresas, que foi verificada pela porcentagem dos 

lucros obtidos nos contratos, pela intempestividade nas respostas à notificação estatal, 

indicando uma subestimação ao processo administrativo sancionador. 

 Essa teoria dissuasória de justificação da pena é descrita por Alice Voronoff (2018, 

p. 84) como uma escolha conduzida pela análise econômica do direito, como afeto aos custos 

e benefícios do comportamento do transgressor. No sentido de que, em suas atividades, as 

pessoas jurídicas projetam ganhos e custos, e decidem agir apenas se os ganhos superarem os 
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custos. Por isso, é que se acredita que as pessoas físicas ou jurídicas são levadas a infringir a 

norma ou a descumprir contrato sempre que isso valha a pena. 

 A sanção administrativa seria vista como um preço a ser pago pelo inadimplente. 

Por esse motivo, o caráter dissuasório ou preventivo da sanção administrativa. Porquanto o que 

o ato antijurídico impõe custos à sociedade, tanto diretos (em razão dos efeitos da conduta 

antijurídica), quanto indiretos (em razão dos recursos dispendidos para financiar o processo 

administrativo sancionador). (VORONOFF, 2018, p. 85). 

 As sanções não só afetam os infratores como também outros membros da 

sociedade. Além dos custos de cobrança, multas pagas por infratores são recebidas como 

receita por outros entes estatais. A maioria das sanções exigem gastos com pessoal técnico 

especializado para a justificação da gestão das punições, exigência de estrutura física setorial, 

despesas com pessoal e capacitação e demais despesas indiretas. 

 A principal contribuição deste trabalho, nesse aspecto da sanção administrativa, é 

que o comportamento das empresas que praticam inadimplências devido às suas escolhas 

econômicas, na realidade, imputa custos financeiros ao Estado, por meio de um processo 

administrativo, construído pelo Poder Legislativo e repercutido por todo o ordenamento 

jurídico para atender ao Interesse Público. 

 Por outro lado, se houvesse outra opção de regulação das sanções administrativas 

atuais, a eficiência econômica poderia ser atingida com um menor esforço estatal, por meio de 

procedimentos mais céleres e econômicos, o que reduziria a influência ou captura do estado 

pelo poder econômico, possibilitando uma melhor gestão dos contratos administrativos. 

 Para analisar a eficiência da gestão da utilização das sanções administrativas, 

Becker aplica a teoria da escolha racional desenvolvida junto à ciência econômica no qual a 

infração é cometida se o benefício esperado pelo agente com essa ação for maior que o de 

outras atividades – ou seja, se lhe proporcionar uma renda, um montante superior em relação 

ao melhor uso alternativo que possa fazer dos recursos de que dispõe (habilidade, tempo, 

equipamentos etc.). Portanto, do ponto de vista econômico, a diferença entre uma empresa 

inadimplente e um cidadão de bem residiria apenas nas distintas percepções de custos e de 

benefícios do delito para cada um. (ODON, 2018). 

 Para melhor compreensão das sanções, é importante vislumbrar o entendimento da 

doutrina penalista sobre o assunto. Eugenio Raul Zaffaroni e José Henrique Pierangeli (2021) 
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questionam a pena das demais sanções jurídicas, o que distingue a pena das restantes sanções 

jurídicas (reparação civil, multa administrativa, nulidade processual etc.). Considerada em 

geral, a pena deve ser mais grave que as outras sanções jurídicas, mas nos casos concretos pode 

não o ser, como no caso em que uma multa penal é menos grave que uma sanção civil. O 

critério de gravidade não serve, pois, para fazer distinções nos casos concretos, e reduz-se a 

um critério geral sem consequências práticas. 

 Sobre esse aspecto preventivo das sanções administrativas, quando a prevenção, a 

natureza da sanção administrativa revela que ela tem caráter reparador, mas também persegue 

um propósito preventivo especial. Ou mesmo quando se impõe a um sujeito uma multa por 

mora ou inadimplemento, por exemplo, persegue-se com isto o triplo objetivo de receber o 

crédito, reparar o dano que a falta de pagamento oportuno acarreta à administração (tudo o que 

é reparação) e, ademais, infligir uma privação de bens jurídicos a fim de motivar o sujeito para 

que no futuro não volte a repetir esta conduta (prevenção especial). Muito embora a prevenção 

especial somente possa ser orientada a indivíduos, o caráter misto da sanção penal 

administrativa faz com que possa ser sujeito ativo da infração fiscal ou administrativa uma 

pessoa jurídica, o que não é admissível no direito penal, em que a pessoa jurídica não pode ser 

autora de delito. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2021). 

 Por esse entendimento, o direito penal administrativo se caracteriza por prover a 

segurança jurídica por ambas as vias geral e especial. Daí que a dita legislação administrativa, 

por participar parcialmente da função preventiva especial, deve respeitar as garantias que 

vigoram para a legislação penal. Tais garantias devem ser respeitadas por toda lei que participe 

— ainda que parcialmente — da natureza penal e mesmo que não seja, propriamente falando, 

uma lei penal. (ZAFFARONI; PIERANGELI, 2021). 

 No âmbito do neoliberalismo, as sanções administrativas são imputadas ao homo 

oeconomicus, que segundo Michel Foucault (2008) é o que desempenha a atividade 

empresarial, que no sentido amplo é o homo penalis, porque se expõe à lei penal, com o risco 

de cometer um crime na visão neoliberal. 

 O homo oeconomicus é aquele que aceita a realidade. A conduta racional é toda 

conduta sensível a modificações nas variáveis do meio e que responde a elas de forma não 

aleatória, ou seja, sistemática, e a economia poderá, portanto, se definir como a ciência da 

sistematicidade das respostas as variáveis do ambiente. (FOUCAULT, 2008). 
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 Para Zaffaroni e Pierangeli (2003, p. 115), existem dois grandes modelos 

legitimadores do poder punitivo, constituídos a partir das funções da pena: a teoria da 

prevenção geral, o que pretende que o valor positivo da criminalização atue sobre os que não 

delinquiram, as quais se subdividem em negativas (dissuasórias) e positivas (reforçadoras). 

 Gary Becker, citado por Zaffaroni et al. (2003, p. 117), quando descreve a função 

da prevenção geral negativa, ensina que a criminalização da conduta indesejada assume uma 

função utilitária, livre de toda a condição ética, que deveria ser a necessária para intimidar 

aqueles que possam sentir a tentação de cometer delitos, embora tenha a doutrina imposto 

limites mais ou menos arbitrários para tal medida. 

3.4.1 Teorias da prevenção da pena 

 As teorias dissuasórias de justificação da pena alinham-se às ideias da Escola de 

Chicago, tendência da análise econômica do direito que advoga que os indivíduos, antes de 

transgredir uma norma, realizariam uma verificação dos custos e dos benefícios de suas ações. 

Essa lógica de cálculos econômicos permeia as teorias dissuasórias, em que a punição se trata 

de um preço pago a ser pago pelo infrator, que se justifica e se impõe para o deter do 

cometimento do ato ilícito, assim como para coibir terceiros tentados a incorrer na mesma 

infração, daí o caráter dissuasório ou preventivo da pena. (VORONOFF, 2018, p. 85). 

 Para Alice Voronoff (2018, p. 85), existem duas variações das teorias preventivas, 

o modelo de prevenção ótima e o modelo de ganhos ilícitos. O primeiro, também chamado de 

internalização dos custos ou de lesão a terceiros, busca delimitar um nível ótimo de punição. 

Por isso, cabe ao legislador eficiente tipificar os ilícitos e quantificar as penas não com vistas 

a combater a totalidade das infrações, mas somente no grau e na medida em que elas se 

revelarem ineficientes para a sociedade, isto é, quando os custos líquidos gerados para a 

sociedade superarem os benefícios líquidos. 

 O segundo modelo das teorias preventivas, denominada de ganhos ilícitos, 

diferencia-se da primeira ao propor que a detenção seja absoluta e completa, por isso não ótima. 

O pressuposto dessa teoria é de que os prejuízos causados pela conduta ilícita sempre superam 

os benefícios. Com efeito, a redução dos custos sociais depende da completa eliminação da 

conduta infracional. (VORONOFF, 2018, p. 87). 

 Para Gary S. Becker (1974), a análise usual feitas pelos economistas é: quando uma 

pessoa comete um crime, antes ela avalia se a utilidade esperada excede a utilidade que ela 
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poderia obter usando seu tempo e outros recursos em outras atividades. Assim, algumas pessoas 

se tornam criminosas, não porque sua motivação básica difere de outras pessoas, mas porque 

seus benefícios e custos diferem. 

3.4.2 A reincidência na punição administrativa sancionadora 

 Para Carlos Ari Sundfeld e Rodrigo Pagani de Souza (2017), a reincidência é 

definida como uma segunda infração administrativa, no âmbito de um processo administrativo 

sancionador, que tenha ocorrido após a infração administrativa originária se essa primária se 

tornar definitiva, ou seja, uma decisão de sancionar a infração objeto do primeiro processo. 

Logo, não se verifica propriamente reincidência, de direito, se ainda não houver uma decisão 

definitiva acerca da infração paradigma no caso concreto. 

 A Lei nº 9.784/1999, lei do processo administrativo federal, não trata do tema de 

reincidência, razão pela qual o posicionamento da advocacia pública é da não previsão legal da 

imputação da reincidência de inadimplências reiteradas de sociedades mercantis que cometam 

vários ilícitos infracionais no âmbito de licitações e contratos administrativos. 

 Embora sem previsão nas leis licitatórias, o instituto da reincidência é figura 

presente na Lei nº 12.529/2011, que estrutura o sistema brasileiro de defesa da concorrência, e 

que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, em que na 

aplicação das penas, levar-se-á em consideração a utilização da reincidência77. 

 Não sem razão, há precedente do Tribunal Regional Federal78 que aplica o instituto 

da reincidência nos procedimentos licitatórios, diante da ineficácia das penalidades 

anteriormente aplicadas, em contraposição ao princípio da proporcionalidade que defende a 

manutenção do mesmo quantum sancionatório. 

 
77 A Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, estabelece em seu §1º, do art. 37, que em casos de reincidência, 

as multas cominadas serão aplicadas em dobro. Também, na aplicação das penas estabelecidas nesta lei, levar-se-

á em consideração, a reincidência, conforme art. 45. 
78 ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PENA DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO DIREITO DE 

PARTICIPAR DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR PELO PRAZO DE 

24 (VINTE E QUATRO) MESES. REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. 1. As penalidades aplicadas à autora decorreram da constatação objetiva do descumprimento 

das obrigações pactuadas, iniciando com a simples advertência e multa de 1% do valor do contrato e, considerando 

a reincidência, houve a gradação da multa para 10% do valor do contrato, até alcançar a penalidade máxima de 

impedimento de contratar com a Administração Pública, diante da ineficácia das penalidades anteriormente 

aplicadas, de modo que não vislumbro a alegada violação ao princípio da proporcionalidade. 2. Honorários 

advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, forte no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC. (Apelação Cível nº 

5046833-08.2011.404.7000/PR. Relatora Des. Federal Maria Lúcia Luz Leiria). (Grifos nossos). 
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 Porém, Marçal Justen Filho (2008, 821) ensina no sentido de orientar a aplicação 

da reincidência, no itinerário da sua própria natureza, em que a advertência envolve dois efeitos 

peculiares. O primeiro reside na submissão do particular a uma fiscalização mais atenta. Não 

se trata de alterar as exigências impostas, que continuam as mesmas. Haverá, porém, um 

acompanhamento mais minucioso da atividade do particular, tendo em vista haver 

anteriormente descumprido seus deveres. O segundo consiste na cientificação de que, em caso 

de reincidência (específica ou genérica), o particular sofrerá uma punição mais severa. 

3.5 Sinopse do Capítulo 3 

 Nesse Capítulo 3, buscou-se realizar uma articulação entre o paradoxo Eficiência 

– Interesse Público junto à Teoria da Regulação Econômica, tendo em mente que as decisões 

administrativas sancionadoras influenciadas pelo Interesse Público reduzem a Eficiência do 

Estado. 

 Para atingir esse objetivo, apresentou-se o mercado de compras públicas que é 

marcado por sua dimensão nacional e as implicações sociais que o caracterizam. Isso porque o 

Estado atua como agente econômico para viabilizar a execução de políticas que fortaleçam o 

desenvolvimento nacional, regional e as microempresas e que contribua para uma melhor 

qualidade na execução da despesa pública. 

 Para atender essa articulação, foi necessário realizar um “overview” sobre a análise 

econômica das sanções administrativas, de modo a verificar se haveria compatibilidade com a 

Teoria da Regulação Econômica, descrita por George J. Stigler (1974), e para indagar se as 

sanções administrativas aplicadas às empresas apresentam potencial de dissuadir novas 

inadimplências. 

 Nesse sentido, verificou-se os contornos da tese da influência e da captura 

regulatória, que descrevem a subversão das agências reguladoras pelo Interesse Privado que a 

regulam. O Interesse Público é influenciado ou capturado na origem da confecção das leis, e 

esse efeito é repercutido na internalização de interpretações jurídicas sobre o Interesse Público, 

reduzindo a sua Eficiência. 

 Essa Eficiência é tema de investigação, que pode estar internalizada nesse Interesse 

Público influenciado. Para tanto, continua-se a análise da complexa Teoria da Regulação 

econômica, porém, nesse momento, de forma compartilhada com a Teoria Institucionalista da 

Responsividade presente na doutrina de Ayres e Braithwaite (1992). 
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 Por fim, neste capítulo 2, o limite entre a punição e os métodos adequados de 

resolução de conflitos, por meio da doutrina de Gary S. Becker (1974), possibilitará a 

compreensão do papel das punições administrativas, entre elas, as multas, como ferramentas 

dissuasórias ou preventivas no cometimento de novas infrações administrativas a 

caracterizarem o instituto da reincidência. 
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4. UMA VISÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO E SUA RELAÇÃO COM O 

ESTADO ADMINISTRATIVO 

“De acordo com uma primeira e algo superficial interpretação, a 

questão da autorreferência sugere da ideia da indeterminação do 

Direito como algo insusceptível de controle ou determinação externas, 

a ausência de um ponto de Arquimedes79 exógeno a partir do qual o 

direito pudesse ser determinado. O Direito – como foi dolorosamente 

descoberto pelo rabino Eliezer80 – não é determinado nem por 

autoridades terrestres, nem pela autoridade dos textos, nem tampouco 

pelo direito natural ou por revelação divina: o Direito determina-se a 

ele mesmo por autorreferência, baseando-se na sua própria 

positividade.” 

Günther Teubner, 1989. 

 

 Para responder à pergunta se as decisões administrativas sancionadoras, 

influenciadas pelo Interesse Público, são eficientes. Compete indagar à epistemologia do 

Interesse Público do direito e seus efeitos na atividade econômica representada nesse trabalho 

pela Eficiência, na forma de proporcionar uma visão do direito administrativo e sua relação 

com o Estado administrativo. 

 Para Lon L. Fuller (2022, p.213), a atividade econômica pública ou privada ocorre 

dentro de um mundo restrito estabelecido pela lei e pela moralidade da propriedade e do 

contrato. Ao mesmo tempo, essa atividade econômica não pode e não deve ser conduzida de 

acordo com qualquer coisa que se assemelhe à moralidade interna do direito. 

 
79 Para uns o puro poder estatal, a decisão parlamentar ou governamental, legitimada democraticamente ou não, 

ou a Grundnorm posta e pressuposta. Para outros, é pedra angular do Direito uma entidade jurídica, mas 

transcendente, a que se chama natureza das coisas, direito natural, direito vital, justiça, etc…Cunha, Paulo Ferreira 

da. O Ponto de Arquimedes. Natureza Humana, Direito Natural, Direitos Humanos, Ed. Almedina, Coimbra, 

2001, p. 13 
80 Estavam os rabinos reunidos para discutir o Talmud, o livro sagrado. Três rabinos sustentavam determinada 

tese sobre o significado de um dispositivo (ou versículo). O rabino mais velho, Eliezer, sustentava tese contrária. 

Dias e dias de discussão (quase um mês). Ao que o velho Eliezer disse: “Se a minha tese estiver correta, aquela 

árvore vai se mexer”; e a árvore se mexeu. Os três, com seus ternos Hugo Boss, entreolharam-se e, sem mostrarem 

surpresa, disseram: “Ótimo, oh grande Eliezer, mas nós achamos que a nossa interpretação é a melhor”. O velho 

tentou uma vez mais: “Se a minha interpretação estiver correta, aquele rio mudará de curso”; e o rio mudou de 

curso. Pois os três nem se “tocaram”. Então Eliezer apelou: “Se a minha interpretação estiver correta, Deus vai se 

manifestar; afinal, é a Sua Palavra que está em jogo. E Deus, chateado já com aquela “ronha”, anunciou, de forma 

tonitruante: “O rabino Eliezer está certo!” Os três jovens rabinos se entreolharam e, simplesmente, disseram: 

“Ótimo, antes, estava 3 a 1; agora, está 3 a 2...”. Vencemos! Moral da “estória”: interpretação não se faz por 

maioria e nem com torcida organizada; tampouco atendendo eventual maioria de um lado ou de outro. STRECK, 

Lênio Luiz. O rabino Eliezer, os garimpeiros e os juristas. Senso incomum. Consultor Jurídico. 02/8/2012. 

Disponível em: https://www.conjur.com.br/2012-ago-02/senso-incomum-rabino-eliezer-garimpeiros-aplicados-

direito. Acesso em: 07/09/2022. 

https://www.conjur.com.br/2012-ago-02/senso-incomum-rabino-eliezer-garimpeiros-aplicados-direito
https://www.conjur.com.br/2012-ago-02/senso-incomum-rabino-eliezer-garimpeiros-aplicados-direito
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 Para compreender o significado de Estado administrativo, importante localizar o 

fenômeno de agencificação81 do direito administrativo brasileiro, que ocorreu na década de 

1990, que foi influenciado pelo Estado Administrativo estadunidense82, e não só aquele, como 

todas as demais estruturas regulatórias do Estado, passaram também a receber inspiração dessas 

fontes regulatórias. 

 Nesse cenário, as agências reguladoras possuem como principais características o 

poder regulador; a independência política dos seus dirigentes, que são investidos de mandatos 

e estáveis do cargo por determinado prazo e nomeados pelo Presidente da República após 

aprovação pelo Senado; independência decisória, na medida em que suas decisões não são 

passíveis de recursos hierárquicos; ausência de subordinação hierárquica; e função de poder 

concedente, por delegação, nos processos de outorgas de concessão, autorização e permissão. 

(MESQUITA, 2005). 

 Essas características inovadoras para a Administração Pública brasileira tinham 

como pano de fundo a assimilação de novos conceitos que reorientassem a ação estatal em 

direção à eficiência e à qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e o aumento da 

eficiência do aparelho do Estado, considerada ação essencial para a superação definitiva da 

crise fiscal.83 

 Cass R. Sustein e Adrian Vermeule (2021, p. 25) descrevem uma visão do direito 

administrativo e sua relação com o Estado Administrativo que proporciona um regime que 

promete resolver litígios prolongados e disputados, por meio de um modus operandi para 

utilização no Estado Administrativo no qual forças sociais e políticas adversárias possam se 

apoiar. 

 Os autores Sustein e Vermeule (2021, p. 35) acreditam que esse caminho é 

promissor para os Estados Unidos quanto para demais nações do mundo, porque tem potencial 

 
81 Paralelamente à privatização de empresas estatais, surgiu o movimento chamado de agencificação, com a 

criação de agências reguladoras com a natureza de autarquias de regime especial, a que a lei atribui a função de 

regulação. DI PIETRO, Maria Sylvia Helena. Inovações no direito administrativo brasileiro. RTDP, n. 51/52, São 

Paulo, Malheiros, pp. 12-25. 
82 VALIM, Rafael; WARDE, Walfrido. Prefácio à edição brasileira. In: SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULLE, 

Adrian. Lei e leviatã: resgatando o estado administrativo. São Paulo: Editora Contracorrente, 2021, p. 13. 
83 BRASIL. Congresso Nacional. Exposição de motivos interministerial nº 49, de 18/8/1995. Emenda 

Constitucional nº 19, de 1998. Modifica o regime e dispõe obre princípio e normas da Administração Pública, 

Servidores, e Agentes Políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito 

Federal, e dá outras providências. Diário do Congresso Nacional – Seção 1 – 18/8/1995, página 18852 (Exposição 

de motivos), disponível em: https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1998/emendaconstitucional-19-4-

junho-1998-372816-exposicaodemotivos-148914-pl.html, acesso em 14 ago 2022. 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1998/emendaconstitucional-19-4-junho-1998-372816-exposicaodemotivos-148914-pl.html
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/emecon/1998/emendaconstitucional-19-4-junho-1998-372816-exposicaodemotivos-148914-pl.html
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para autorizar as funções legítimas do Estado Administrativo contemporâneo e, assim, 

promover o bem comum e o bem-estar humano, ao mesmo tempo que ajuda a tornar reais os 

valores associados ao Estado de Direito.  

 O fundamento da compreensão desse Estado Administrativo é um conjunto de 

princípios com invocação disseminada em diversos sistemas jurídicos, entendidos como justiça 

natural. Em síntese, trata-se de princípios de moralidade do direito administrativo, da noção de 

devido processo legal, à tradição ou a fontes constitucionais não especificadas. (SUSTEIN; 

VERMEULE, 2021, p. 26). 

4.1 Não delegação ao Estado Administrativo: ação ou inação 

 Há, porém, uma corrente doutrinária que professa a ilegitimidade do Estado 

Administrativo, conhecida como New Coke, que se trata de um movimento constitucionalista, 

produto de valores e receios contemporâneos, baseados em princípios fundamentais vindos de 

uma direção ideológica nos quais a ciência tem sido combatida. 

 Numa posição em defesa do Estado Administrativo, James Madison descreveu a 

necessidade de um governo nacional forte e rejeitou o pensamento de que o risco dessa 

interpretação é razão suficiente para limitar o poder do governo84: 

Aos que ouviram com imparcialidade os argumentos apresentados contra os 

amplos poderes do governo, não terá escapado que seus autores consideram 

muito pouco em que medida esses poderes seriam meios necessários para a 

consecução de um fim necessário. Preferiram insistir nos inconvenientes que se 

combinam inevitavelmente a todo ganho político e nos possíveis abusos a que 

podem dar lugar todo poder ou responsabilidade passíveis de um uso proveitoso 

[...]. As pessoas ponderadas e imparciais, porém, irão pensar de imediato que 

até as mais puras bênçãos humanas contém em si uma parcela de imperfeição; 

que as escolhas devem ser feitas, se não do mal menor, ao menos – não do bem 

perfeito – do bem maior; e que, em toda instituição política, o poder de propiciar 

a felicidade pública envolve um arbítrio sujeito a má aplicação ou abuso. Elas 

verão, portanto, que sempre que se trata de atribuir poder, o primeiro ponto a 

decidir é a necessidade de tal poder para o bem público, assim como o ponto 

seguinte será, em caso de decisão positiva, evitar da maneira, mas efetiva uma 

possível perversão desse poder em detrimento do povo.85 

 Dessa contradição entre defensores e críticos do Estado Administrativo, o ponto 

crucial está numa atenção seletiva a riscos da ação do governo federal em oposição à inação 

 
84 SUNSTEIN, Cass R.; VERMEULLE, Adrian. Lei e leviatã: resgatando o estado administrativo. São Paulo: 

Editora Contracorrente, 2021, p. 54. 
85 MADISON, James. O federalista n. 41. In: MADISON, James; HAMILTON, Alexander; JAY, John. Os artigos 

federalistas 1787-1788. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1991, p. 291.  
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desse Estado. A atenção seletiva desse tipo produz apelos equivocados para eliminar ou 

restringir drasticamente poderes cuja existência seria benéfica. (SUSTEIN; VERMEULE, 

2021, p. 55). 

 Então, nessa perspectiva o Estado administrativo, promove uma ação não delegada, 

que por entendê-la autônoma, porque criada pela ação coletiva, torna-se mais eficiente para a 

sociedade do que o perfilhar com a inação simbólica constitucional. Esse procedimento 

executivo promoveria o bem-estar geral da coletividade considerada. 

4.2 Moralidade do dever e moralidade da aspiração 

 Lon Fuller define a moralidade do direito de forma dupla, a moralidade do dever e 

a moralidade da aspiração. A moralidade da aspiração é a moralidade de uma vida plena, da 

excelência e das mais plenas realizações dos poderes humanos. Enquanto a moralidade da 

aspiração começa no topo das realizações humanas, a moralidade do dever começa na base, 

estabelece as normas básicas sem as quais uma sociedade ordenada é impossível de sobreviver 

(FULLER, 2012, p. 15). 

 Dentro dos propósitos dessa dissertação, de lidar com o paradoxo Eficiência e 

Interesse Público. O Interesse Público como elemento do sistema político acoplado ao sistema 

da moralidade, é configurado como elemento da moralidade do dever. Ao passo, que a 

Eficiência, elemento do sistema econômico, quando acoplado ao sistema de moralidade, trata-

se de elemento da moralidade da aspiração. 

 Esse Interesse Público como elemento político e expresso dentro do direito, para 

manter a integridade de seu domínio e para proteger esse domínio de ameaças de uma visão 

que tenta resolver muitas equações simultâneas de uma só vez, se fecha em si mesmo 

(FULLER, 2022, p. 42). Pois, o tipo discursivo de justificação que caracteriza os julgamentos 

do Interesse Público está fora de lugar na moralidade da Eficiência. 

 A Eficiência como elemento da economia na forma da utilidade marginal é a 

contrapartida econômica da moralidade da aspiração. Essa moralidade da aspiração 

característica da economia da utilidade marginal trata dos esforços para fazer o melhor uso dos 

recursos econômicos limitados. (FULLER, 2022, p. 28). 
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 Então, nessa relação entre moralidade da aspiração e uma visão da ciência 

econômica que a vê como preocupada essencialmente com uma gestão prudente, encontra-se a 

Eficiência. (FULLER, 2022, p. 31). 

 Ao se descrever a moralidade do dever e da aspiração, como se fossem ponteiros 

de uma escala, uma figura de uma escala ascendente, começando na base com as condições 

essencialmente à vida social e terminando no topo com os esforços mais elevados para a 

excelência humana. Os degraus inferiores dessa escala representam a moralidade do dever; 

seus alcances mais elevados, a moralidade da aspiração. (FULLER, 2022, p. 40). 

 Se por um exemplo, a moralidade do Interesse Público se estende além de sua 

esfera apropriada, a mão de ferro da obrigação imposta pode sufocar o experimento, a 

inspiração e a espontaneidade da Eficiência, como elemento da moralidade da aspiração 

economicamente considerada. (FULLER, 2022, p. 40). 

 Por isso, é que a natureza de todas as aspirações humanas, a qual está inserida a 

Eficiência, em direção à perfeição, incluindo aquela que busca a máxima eficiência econômica, 

pretende ser flexível e reativa às mudanças nas condições economicamente impostas. 

(FULLER, 2022, p. 41). 

4.3 Moralidade interna das sanções administrativas 

 Rafael Valim e Walfrido Warde (2021, p. 15), no prefácio à edição brasileira da 

obra de Cass Sunstein e Adrian Vermeule explicam que os autores se valem da teoria de Lon 

Fuller para descrever a ideia de moralidade do direito administrativo pela qual se fundamenta 

a atuação das agências reguladoras, por meio de uma dicotomia dos princípios da moralidade, 

entre fortalecimento ou restrição do Estado administrativo. 

 Sanções administrativas consideradas como institutos do direito administrativo, 

para Lon Fuller (2020, p. 124), revelam-se como um nível baixo de realização humana, 

porquanto uma ineficiência pode ser reconhecida diante julgamentos de direito e deveres que 

dirimem questões jurídicas relevantes. 

 Por essa razão, o que se chama moralidade interna do direito é algo relacionado à 

tradição milenar do direito natural em que os princípios expostos equivalem à lei natural, no 

caso o direito, considerado meramente como ordem, contém sua própria moralidade interna. 
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Esta moralidade ordinária deve ser respeitada se se pretende criar algo que possa ser chamado 

de direito, ainda que seja um direito distorcido. (FULLER, 1969, p. 116). 

 Essa visão sobre o direito natural, possibilitou a Fuller (2022, p. 124) realizar uma 

diferenciação entre tipos de leis naturais, ou seja, leis naturais86 do tipo particular e leis naturais 

como empreendimento humano, ou seja, as normas de submeter a conduta humana ao Estado 

de direito. 

 Nessa ótica, Wayne Morrison (2006, p. 462), descrevendo a tentativa de fazer uma 

exposição finalística da legalidade, afirma que o direito, na avaliação do liberalismo e da ideia 

de sociedade justa, para Fuller, é um método ético de se criar e assegurar uma forma para as 

relações sociais, em que as regras jurídicas são expressivas, cada regra contém um objeto 

voltado para a concretização de algum valor da ordem jurídica, e desse modo uma regra é ao 

mesmo tempo um fato e um critério para a avaliação dos fatos. 

 Nessa discussão entre direito e moral, o debate filosófico entre Lon Fuller e H. L. 

A. Hart, é conhecido pelas discussões87, em que temas entre direito e moral, com Hart 

 
86 Essas leis naturais não têm nada a ver com qualquer onipresença metafísica. Sequer tem afinidade com qualquer 

proposição que afirme que a prática da contracepção sejam uma violação da Lei de Deus. As leis naturais 

permanecem inteiramente terrestres em sua origem e aplicação, não se trata de leis superiores, que nada tem a ver 

com os temas poligamia, o Estado de Marx, a adoração a Deus, o imposto de renda progressivo ou a opressão às 

mulheres. Caso seja levantado a questão sobre se algum desses assuntos ou outros como eles devem ser 

considerados como objetos da legislação, essa questão se relaciona com o que é chamado de moralidade externa 

do direito. FULLER, Lon. L. A moralidade do direito. São Paulo: Editora Contracorrente, 2022, p. 124. 
87 Um ponto de discordância entre os autores, agora mais centralmente ligados às relações entre direito e moral, 

diz respeito a certos casos que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial. Terminado o conflito, os tribunais 

da Alemanha se viram diante da questão de como lidar com os atos de extrema injustiça realizados dentro dos 

contornos da lei nazista. Um caso específico foi o de uma mulher que denunciou o marido, do qual queria se ver 

livre, por ter falado mal do regime, algo que era proibido de acordo com a lei e que poderia levar à pena de morte. 

O homem foi condenado e obrigado a lutar no front, onde acabou sendo morto. Depois da guerra, a mulher foi 

processada por ter injustamente constrangido a liberdade do marido. Fuller defendeu a decisão da Corte que 

estabeleceu que a lei nazista seria nula, e que nunca teria feito parte do direito. Hart, por sua vez, que defendia a 

separação entre direito e moral, dizia que tal solução era uma cilada: para ele era claro que a lei nazista era 

juridicamente válida, apesar de grosseiramente imoral. Ser juridicamente válida não implicava força moral 

absoluta. Para Hart, os juízes deveriam encarar o problema enquanto um problema moral, com toda a sua 

complexidade. Segundo ele, em certos casos juízes devem assumir que estão tomando uma decisão moral contrária 

ao direito por ser a coisa certa, e não fazer uso de subterfúgios para esconder o fato de que a decisão possui uma 

tintura moral. Fuller, por sua vez, achava que o sistema de leis de um regime ditatorial como o regime nazista não 

observava o que ele chamava de “moralidade interna do direito”, o conjunto de critérios mínimos capazes de 

garantir a juridicidade, ou existência jurídica, de certas leis. Em suma, Hart e Fuller concordam com a condenação 

da mulher que denunciou o marido, mas discordam da justificativa para tal. Essa temática estimulou Fuller a criar 

mais um de seus casos fictícios, que foi publicado como apêndice em seu The Morality of Law, O Caso dos 

Denunciantes Invejosos. MARCONDES, Danilo; STRUCHINER, Noel. Textos básicos de filosofia do direito: de 

Platão a Frederik Schauer. 1 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2015. 
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defendendo a posição positivista e sustentando a separação conceitual entre ambos, enquanto 

Fuller rejeita as teses de Hart (MARCONDES; STRUCHINER, 2015, p. 107). 

 Assim, há um sentido duplo no que é certo que o direito não pode se construir sobre 

o direito. Primeiro que toda a autoridade para criar o direito deve estar fundada em atitudes 

morais que as atribui a competência que reclama para si mesmo. Neste ponto se está lidando 

com uma moralidade externa ao direito, a qual se faz possível ao direito. (HART, 2016, 117). 

 O que se chama de moralidade interna ao direito trata-se da administração do 

direito, a qual consiste em tratar igualmente os casos iguais. Quando se dá conta de que a ordem 

é algo que deve ser construída, torna-se evidente que a existência de um sistema jurídico, que 

seja mal ou bom, é sempre um assunto de gradação a ser avaliado. (HART, 2016, 117). 

 Para Fuller, a legislação trata-se de um processo interativo, e a incapacidade de o 

legislador chegar a uma moralidade processual vai resultar que o sistema deixará de operar por 

meio de acordos com os preceitos da legalidade. Por isso, Fuller relaciona diversos princípios 

destinados a ajustar-se ao direito natural da legalidade. 

 Os oito princípios do direito e suas implicações88 de Lon Fuller89, esclarecem o 

significado da moralidade interna do direito administrativo (SUSTEIN e VERMEULE,2021, 

p. 61). Assim, na tabela a seguir são citados os princípios e as oito formas de implicações para 

criação e manutenção de um sistema de regras: 

 

 
88 MORRISON, Wayne. Filosofia do direito: dos gregos ao pós-modernismo. São Paulo: Martins Fontes, 2006, 

p. 464. 
89 FULLER, Lon. The morality of law. Revised edition. Yale University: Fredericksburg, 1969. 
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 Na conclusão do caso Allentown Mack90, que identificava um descumprimento 

grave, a Corte Suprema dos Estados Unidos decidiu o caso com base em três desses princípios 

de Lon Fuller: uma falha em estabelecer regras, uma falta de transparência (no sentido de que 

as partes afetadas não são informadas das regras que devem cumprir); e uma certa 

incompatibilidade entre as regras tal como são anunciadas e as regras tal como são 

administradas. (SUSTEIN; VERMEULE, 2021, p. 83). 

4.4 Consistência e confiança ao Estado Administrativo 

 Essa moralidade interna do direito administrativo proposta por Lon Fuller oferece 

resposta ao medo das disfuncionalidades do Estado Administrativo, uma preocupação legítima 

das partes reguladas, incluindo atores econômicos que devem planejar investimentos a longo 

prazo em um ambiente regulatório. (SUSTEIN; VERMEULE, p. 89) 

 
90 As preocupações com a moralidade interna do direito desempenharam um papel inconfundível e proeminente 

na decisão da Suprema Corte no caso Allentown Mack. A objeção central da Corte era que a NLRB estava agindo 

indevidamente em uma base ad hoc, sem restrições e, de fato, violando suas próprias regulamentações. Na 

verdade, o NLRB falhou em elaborar regras, embora pretendesse fazê-lo. Pode-se afirmar que a continua falha do 

NLRB em usar processos de regulamentação está na origem da decisão do tribunal. Allentown Mack Sales & 

Service, Inc. v. Nation Labor Relation Board - NLRB, 522 U.S.359 (1998). 
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 Apesar disso, a consistência da construção de Fuller possui um valor à parte dos 

interesses de confiança – uma medida de consistência na execução de planos ao longo do tempo 

é indiscutivelmente constitutiva da racionalidade –, como uma questão prática, e proteger a 

confiança é um objetivo central das doutrinas do direito administrativo que tentam fomentar a 

consistência (SUSTEIN; VERMEULE, 2021, p. 90). 

 O tratamento de consistência e confiança de forma conjunta revela-se por meio das 

seguintes premissas: as agências devem seguir as suas próprias regras; a deferência Auer91, em 

que as agências podem interpretar seus próprios regulamentos; e a deferência Chevron92, em 

que se autoriza deixar com a agência de implementação a discricionariedade gerada pelas 

ambiguidades da lei. 

4.5 Limites, trade-offs e o papel do judiciário na moralidade do direito administrativo 

 Essa moralidade interna do direito administrativo não serve para qualquer tipo de 

ação governamental. O direito administrativo atual é parcialmente consistente com a 

compreensão sobre o âmbito limitado da moralidade do direito. Nem tudo que o governo faz 

está sujeito à moralidade interna do direito ou é mais bem compreendido por meio das suas 

lentes, e essa moralidade tem limitações intrínsecas. (SUSTEIN; VERMEULE, 2021, p. 125). 

 
91 Para Sustein e Vermeule (2021), essas condições são notavelmente características de Lon Fuller: Um Tribunal 

deve recursar-se a reconhecer uma simples postura litigante conveniente ou uma racionalização post hoc 

promovida para defender a ação passada da agência contra-ataques. E um Tribunal não pode reconhecer uma nova 

interpretação, introduzida ou não em um litígio, que crie surpresa injusta para as partes reguladas... Essa ruptura 

de expectativas pode ocorrer quando uma agência substitui uma visão de uma regra por outra. Portanto, raramente 

se tem aplicado a deferência Auer a formulações de agências que entrem em conflito com uma formulação 

anterior. Ou a quebra da confiança pode acontecer sem essa mudança interpretativa explícita. Este Tribunal, por 

exemplo, recentemente recusou-se a reconhecer uma interpretação que teria imposto uma responsabilidade 

retroativa às partes por uma conduta de longa data que a agência nunca havia abordado... Aqui também a falta de 

advertência justa superou as razões para aplicar a deferência Auer. Kisor v. Wilkie, 139 S. Ct. 2400, 2417-2418 

(2019). SUSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian. Lei e leviatã: resgatando o estado administrativo. São Paulo: 

Editora Contracorrente, 2021, p. 98. 
92 A Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Denfense Council é o primeiro ou segundo caso mais citado no 

direito administrativo americano, dependendo de como você conta. Em julho de 2016, a Chevron havia sido citada 

em tribunais federais cerca de 14.000 vezes - muito mais do que, por exemplo, três casos mais conhecidos e muito 

mais antigos, Bronwn v. Board of Education (1850 cidades), Roe v. Wade (2170 citas), e Marbury v. Madison 

(2077 cita), e na verdade mais que o dobro das três juntas! A Chevron parece estabelecer um processo de "duas 

etapas" para revisão judicial da interpretação dos estatutos da agência. O primeiro passo é perguntar se o estatuto 

é claro (ou seja, se o Congresso decidiu diretamente a questão em questão). Se sim, o caso está encerrado. No 

primeiro passo, então, o tribunal está engajado no que parece ser uma interpretação legal ordinária. Se essa 

investigação não produzir uma resposta clara, o tribunal prossegue para a etapa dois, perguntando se a 

interpretação da agência é permissível ou razoável. Os tribunais quase nunca invalidam uma decisão da agência 

na etapa dois. sob essa estrutura, a questão crucial é quando, ou sob que circunstâncias, um tribunal abandona sua 

própria busca por significado legal (passo um) e adia qualquer conclusão razoável da agência (passo dois). 

CHLOE, Nell; BREYER, Michael; H. William; STEWART, Paul B.; SUSTEIN, Cass R.; VERMEULE, Adrian; 

HERZ, Michael E. Administrative law and regulatory policy: problems, text, and cases. New York: Wolters 

Kluwer Legal & Regulatory U.S., 2017. 
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 Para Sustein e Vermeule (2021, p. 125), a moralidade do direito administrativo é 

caracterizada por três objeções, um potencial ausência de fundamentação suficiente nos 

materiais jurídicos, trade-off complexos, motivados pela busca do bem-estar social entre 

valores do Estado de Direito e valores alternativos, e a potencial falta de competência judicial 

para supervisionar as decisões das agências reguladoras sobre esses trade-offs. 

 O problema da ambiguidade dos casos difíceis é exacerbado pelo fenômeno das 

“antigas leis, novos problemas”, em que à medida que o Estado Administrativo enfrenta novos 

problemas e desafios com leis antigas, torna-se cada vez menos plausível insistir que as leis 

forneçam uma única resposta certa. (SUSTEIN; VERMEULE, 2021, p. 144). 

4.6 Salvaguardas substitutivas em ação 

 O ponto central é que o direito administrativo tem convergido cada vez mais para 

os princípios de Lon Fuller como um conjunto de salvaguardas para os valores subjacentes do 

Estado de Direito. Em vez de proteger esses valores eliminando diretamente o poder 

administrativo, o direito busca informar, limitar e melhorar o exercício desse poder. 

(SUSTEIN, VERMEULE, 2021, p. 151). 

 Essa melhora do exercício do poder é conseguida pelo exercício amplo da 

autoridade discricionária, ao abrigo de lei que lhe pedem para promover o Interesse Público ou 

para emitir regulamentos que sejam praticáveis ou razoáveis ou necessários para proteger 

interesses de confiança. (SUSTEIN; VERMEULE, 2021, p. 153). 

 Os tribunais abordam a questão da discricionariedade desenvolvendo salvaguardas 

substitutas com base nos princípios de Lon Fuller, cujas características do processo e uma 

derivação naturalista baseadas em textos oficiais não é clara, exceto na medida em que eles 

podem ser vagamente atribuídos ao devido processo ou, nos termos do Administrative 

Procedure Act (APA), à concessão aos Tribunais da autoridade para anular a tomada de decisão 

“arbitrária e desarrazoada” das agências. (SUSTEIN; VERMEULE, 2021, p. 158). 

4.7. Fortalecimento e restrição ao Estado Administrativo 

 Essa dicotomia dos princípios da moralidade, entre fortalecimento ou restrição do 

Estado administrativo em que os princípios da moralidade do direito administrativo fortalecem 

e restringem o Estado Administrativo. É precisamente essa dualidade que dá esperança de que 
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esses princípios possam servir ao objetivo básico do direito administrativo, explicado na 

introdução, de resolver longos e disputados litígios, e promulgar uma fórmula sobre a qual 

forças sociais e políticas adversárias possam se apoiar.  

 Nesse sentido, se houver uma distorção nessa moralidade interna do direito, 

ocorrerá como descreve Andrea Porciello (2019, p. 302), significaria dizer que esse tipo de 

organização das condutas não é uma organização jurídica, e sim uma organização empresarial 

em qual alguém manda, um chefe ou uma elite que impõe seus próprios interesses a uma massa 

de destinatários, dentro da qual as pessoas não podem dizer que se sentem realmente livres. 

4.8. O direito implícito processual de Fuller: a moralidade interna da legislação 

 Segundo Porciello (2016, p. 279), Fuller se refere à moralidade interna do direito 

como o conjunto de regras implícitas ao próprio processo da legislação, dispensando o fato de 

sua positivação constitucional; ou seja, de que o direito implícito, entendido como o conjunto 

das condições processuais que fazem possível o direito, representa uma condição vital em 

qualquer sistema jurídico, destinada a ficar implícita. 

 Isso pode ser comprovado pela utilização de precedentes citados na obra Lei e 

Leviatã, a exemplo de Allentown v. NLRB93, que exemplifica a insistência de Lon Fuller de 

que uma decisão do governo deve apresentar “congruência entre as regras anunciadas e sua 

administração real”, em conjunto com outros casos, parecem fornecer um suporte para a tese 

dos autores de que o direito administrativo se funda sobre um núcleo de moralidade94 (LEVIN, 

2021). 

 Nesse caso, para Sustein e Vermule (2021, p. 83), Allentown Mack parece ser um 

caso de evidência substancial e mundano, mas é muito mais ambicioso do que isso. É realmente 

 
93 No caso Allentown Mack, o Tribunal anulou a decisão do NLRB de proibir um empregador de revogar o 

reconhecimento de um sindicato. Grande parte da opinião consistia em reavaliar cuidadosamente a apuração dos 

fatos pela agência de uma forma que parecia altamente incomum para a Suprema Corte dos Estados Unidos, que 

normalmente se concentra em grandes questões jurídicas. Mas a preocupação inconfundível com o Estado de 

Direito era que o padrão estruturado pelo NLRB não era o padrão que ele estava realmente aplicando. O padrão 

estruturado era que o empregador deveria mostrar um “questionamento razoável de boa fé” de que o sindicato não 

tinha mais o apoio da maioria. O padrão real, de acordo com o Tribunal, era a eliminação da ideia de 

“questionamento razoável de boa fé” em favor de algo parecido a uma contagem rígida de trabalhadores.” 

SUSTEIN, Cass R.; VERMULE, Adrian. Lei & Leviatã: resgatando o estado administrativo. São Paulo: Editora 

Contracorrente, 2021. 
94 LEVIN, Ronald. Law & Leviathan: the best defense? In: Symposium on Cass Sunstein and Adrian Vermule’s 

“Law and Leviathan: redeeming the administrative state. Disponível em: https://www.yalejreg.com/nc/law-

leviathan-redeeming-the-administrative-state-part-01/, acesso em: 18/08/2022. 

https://www.yalejreg.com/nc/law-leviathan-redeeming-the-administrative-state-part-01/
https://www.yalejreg.com/nc/law-leviathan-redeeming-the-administrative-state-part-01/
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um caso sobre o Estado de Direito e o que o Tribunal viu como a moralidade interna do Direito 

Administrativo. 

 Diante dessa moralidade, Sunstein e Vermeule procuram explicar por que o direito 

administrativo, em operação, é fundamentalmente moral e sólido. O cerne dessas críticas pode 

ser verdade, elas admitem, mas o Leviatã do título do livro é suficientemente limitado pela lei 

para preservar sua legitimidade moral95 (ADLER, 2021). 

 Para Kristin E. Hickman96 (2021), a moralidade do direito administrativo está 

enraizada nos valores de consistência e transparência. A autora argumenta que a governança 

administrativa não deveria seguir esses princípios, por mais que o direito administrativo abrace 

e promova consistência e transparência como ideais; ela também valoriza consideravelmente a 

flexibilidade e a eficiência administrativa e torna a expertise tecnocrática, um ícone. 

 Independentemente disso, o direito administrativo realmente só faz sentido como 

um esforço para equilibrar e reconciliar as tensões entre esses dois conjuntos de valores 

concorrentes. A consistência e transparência são muitas vezes sacrificados em nome da 

flexibilidade, eficiência e do desejo ou necessidade de confiar na experiência da agência. 

Nessas ocasiões, as partes que se encontram com a ponta curta do bastão podem não considerar 

as salvaguardas substitutas sugeridas por Sunstein e Vermeule muito confortáveis. 

(HICKMAN, 2021). 

4.9 Críticas ao Estado Administrativo 

 As objeções de Richard Epstein (2020) à posição Sunstein e Vermeule podem ser 

resumidas em três proposições. Em primeiro lugar, é incorreto argumentar que os princípios 

processuais de Fuller oferecem uma defesa suficiente do estado administrativo. Em segundo, 

Sunstein e Vermeule tratam erroneamente o direito administrativo como um conjunto 

autônomo de regras processuais que operam independentemente das regras substantivas que se 

destinam a aplicar. Na maioria dos casos, portanto, Sustein e Vermeule nunca detalham o 

registro factual subjacente, nem citam a linguagem legal ou judicial relevante. Juntas, essas 

 
95 ADLER, Johnathan H. Defensive Crouch Administrativism. In: Symposium on Cass Sunstein and Adrian 

Vermule’s “Law and Leviathan: redeeming the administrative state. Disponível em: 

https://www.yalejreg.com/nc/law-leviathan-redeeming-the-administrative-state-part-09/, acesso em: 18/08/2022. 
96 HICKMAN, Kristin E. The Limitations of Law and Leviathan. In: Symposium on Cass Sunstein and Adrian 

Vermule’s “Law and Leviathan: redeeming the administrative state. Disponível em: 

https://www.yalejreg.com/nc/law-leviathan-redeeming-the-administrative-state-part-10/, acesso em: 18/08/2022. 

 

https://www.yalejreg.com/nc/law-leviathan-redeeming-the-administrative-state-part-09/
https://www.yalejreg.com/nc/law-leviathan-redeeming-the-administrative-state-part-10/
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duas omissões significativas criam uma desconexão perigosa entre a lei em ação e a lei nos 

livros. 

 Em terceiro lugar, como consequência dessas omissões, o livro Lei e Leviatã expõe 

que resgatar as deferências dos casos Chevron e Auer de seus muitos críticos precisa abordar 

as sutilezas doutrinárias. Ao fazê-lo, eles cometem o erro de ignorar os abusos flagrantes e 

evitáveis do estado administrativo em áreas, seja em meio ambiente, trabalho, direitos civis, 

segurança, patente ou direito de água (EPSTEIN, 2020). 

 Richard Epstein (2020, p. 1) descreve que as condições de Lon Fuller, para a 

coerência de qualquer sistema jurídico não são satisfeitas pelo moderno direito administrativo 

americano. Em que há uma insistência demasiada na coerência, clareza e consistência jurídicas, 

conjuntamente com uma forte condenação de leis retroativas97, que não combina com o direito 

administrativo moderno. 

 Observa-se que não há necessidade de tolerar o grau de deferência judicial aos 

órgãos administrativos em relação à implementação de outras leis com objetivos regulatórios 

mais tradicionais. Isso é explicado pela razão da principal explicação para o fato de um nível 

tão alto de discricionariedade aplicado pelos tribunais em favor da deferência às agências, que 

se trata de uma crença acrítica de que as agências administrativas agirão no Interesse Público 

e resistirão aos apelos por resultados partidários (EPSTEIN, 2020). 

 Essa suposição é falsa, porque em muitas ocasiões, o partido político no poder 

determinará o escopo da ação, como foi o caso, por exemplo, em Bowles v. Seminole Rock & 

Sand Co98, que tratou do controle de preços, e Auer v. Robbins, que tratou de horas extras 

regulamentares. (EPSTEIN, 2020, p. 3). 

 
97 É claro que, assim, defender a Comissão alegando que ela enunciou um “novo padrão de conduta” traz a Corte 

diretamente contra a invalidade da legislação retroativa. Mas o Tribunal não vacila. “Que tal ação possa ter um 

efeito retroativo não foi necessariamente fatal para sua validade.” “Mas essa retroatividade deve ser ponderada 

contra o dano de produzir um resultado contrário a um projeto legal ou a princípios legais e equitativos.” Claro, 

se o que esses partidos fizeram realmente fosse condenado por “desenho estatutário” ou “princípios legais e 

equitativos”, isso poderia ser interrompido sem recorrer a uma nova regra e não haveria retroatividade para tolerar. 

Mas se fosse a opinião da Corte que alguma lei já proibia as compras, dificilmente seriam necessárias três 

sentenças anteriores para sustentar que a Comissão não estava proibida “de utilizar este procedimento específico 

para anunciar e aplicar um novo padrão de conduta.” Securities and Exchange Commission - SEC v. Chenery 

Corp., 318 U.S. 80. CHLOE, Nell; BREYER, Michael; H. William; STEWART, Paul B.; SUSTEIN, Cass R.; 
VERMEULE, Adrian; HERZ, Michael E. Administrative law and regulatory policy: problems, text, and cases. 

New York: Wolters Kluwer Legal & Regulatory U.S., 2017. p. 600. 
98 No entanto, muitas vezes não há necessidade de tolerar o grau de deferência judicial dado aos órgãos 

administrativos em relação à implementação de outras leis com objetivos regulatórios mais tradicionais. A 

principal explicação para o fato de um nível tão alto de discricionariedade ser aplicado pelos tribunais é uma 
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 Não se pode esquecer que o Interesse Público quando pensado pelo legislador, no 

momento da confecção da legislação, no início do processo legislativo, já pode ter sido 

influenciado/capturado pelo mercado e, desde essa hora, pode apresentar um sentido, que 

permanece enviesado até a aprovação legislativa e sua aplicação pelo Poder Executivo. 

 Richard Epstein (2020, p. 6) realizou comentários sobre o procedimento de decisão 

administrativa, oportunidade que declarou que é sempre perigoso presumir que uma agência 

administrativa possua a expertise necessária que se espera que tenha, ou por outro lado, negar 

essa expertise que uma agência administrativa desenvolveu. 

 Assim, o objetivo é examinar o direito administrativo a partir de três perspectivas. 

A primeira aborda considerações básicas sobre o Estado de Direito, tanto do ponto de vista 

teórico quanto histórico. A segunda trata do funcionamento processual no âmbito da 

Administrative Procedure Act - APA quando comparado com as regras ordinárias do processo 

civil. E a última perspectiva aborda mais de perto os campos substantivos do direito que entram 

em contato com o Estado Administrativo. (EPSTEIN, 2020, p. 6). 

 Por meio dessa análise holística, o quadro geral não é ruim, mas há muito espaço 

para melhorias em seu funcionamento, razão pela qual o livro de Richard A. Epstein busca 

identificar e corrigir a moralidade dúbia do Estado administrativo moderno, alvo de disputas 

entre progressistas modernos, que em geral defendem um grande Estado Administrativo e do 

outro lado, os defensores da tradição liberal clássica. (EPSTEIN, 2020, p. 6). 

 Dessa forma, o debate sobre o Estado Administrativo moderno é caracterizado de 

um lado pelos progressistas modernos, que em geral defendem um grande Estado 

Administrativo e estão determinados a garantir que certas agências-chave mantenham amplo 

poder discricionário para implementar grandes reformas sociais e institucionais, e do outro os 

defensores do que se chama de tradição liberal clássica, cuja crença na propriedade privada, na 

liberdade do contrato e no governo limitado os levam a assumir a posição oposta (EPSTEIN, 

2020, p. 6). 

 
crença acrítica de que as agências administrativas agirão no interesse público e resistirão aos apelos por resultados 

partidários. Em muitos casos, essa suposição otimista é falsa. Em muitas questões, o partido no poder determinará 

o escopo da ação, como foi o caso, por exemplo, em Bowles v. Seminole Rock & Sand Co., que tratou de controle 

de preços, e Auer v. Robbins, que tratou de horas extras regulamentos. 
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 Para os objetivos dessa dissertação de criar pontes para responder se as decisões 

administrativas influenciadas pelo princípio do Interesse Público são eficientes, o Estado 

administrativo apresenta-se como local importante de transformações no direito, mas que essa 

sobre o processo legal, a eficiência das diversas regras não se caracteriza como foco principal. 

(EPSTEIN, p. 13). 

 Em relação ao Interesse Público, Richard A. Epstein (2020, p. 3) esclarece que a 

principal explicação para o fato de um nível tão alto de discricionariedade ser aplicado pelos 

tribunais decorre de uma crença acrítica de que as agências administrativas agirão conforme o 

Interesse Público e resistirão aos apelos por resultados partidários. 

 Essas características do Interesse Público, revelam que os partidos que estão no 

poder determinarão o escopo da ação a realizar, como foi o caso, por exemplo, de Bowles v. 

Seminole Rock & Sand Co., que tratou do controle de preços, e Auer v. Robbins, que tratou de 

como funcionam as regras de hora extra. (EPSTEIN, 2020, p. 3). 

 Assim, palavras como Interesse Público, conveniência e necessidade 

invariavelmente se infiltram na linguagem. Mas, os juízes quando pressionados a descartar 

essas palavras flexíveis, uma vez que nenhum conjunto óbvio de termos mais estreitos pode 

cobrir a gama de questões para as quais a regulamentação, via administração, é agora 

considerada apropriada. (EPSTEIN, 2020, p. 213). 

 Richard A. Epstein (2020, p. 212) ensina que os regulamentos administrativos têm 

uma maior eficiência para impor sistemas abrangentes de controle governamental sobre o meio 

ambiente, desenvolvimento de medicamentos, telecomunicações e relações trabalhistas. Em 

todos os temas, os novos sistemas são implementados com os seguintes objetivos, enfraquecer 

a operação de mercados competitivos ou substituir as regras de direito comum que são 

comumente usadas para controlar externalidades prejudiciais. 

 Uma das constatações já percebidas à moralidade interna do direito aplicada ao 

direito processual regulatório, é a ausência da previsão teórica, caso a moralidade apregoada 

pela teoria de Lon Fuller fosse influenciada ou capturada pelo Interesse Privado, desde a sua 

origem, junto ao Poder Legislativo, quando ocorre a confecção das leis administrativas. 

 Em 2008, Richard Epstein já deixava claro que não concordava com a visão do 

Estado administrativo, porque entendia, em primeiro lugar, que não era possível blindar os 
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órgãos administrativos, os quais atuavam em áreas sensíveis, por meio da influência ou captura 

de grupo de interesses privados e políticos, que por sua vez não possuem nenhum conhecimento 

técnico sobre a área regulada. (EPSTEIN, 2008, p. 492-493). 

 Ocorre que esses riscos são aumentados, uma vez que é possível selecionar pessoas, 

exclusivamente, por seus pontos de vista sobre um assunto específico. Esses grupos de interesse 

Público-Privados podem se concentrar em questões específicas na seleção de funcionários em 

áreas chave do processo administrativo. Dito de outra forma, a expertise do pessoal é uma 

virtude superestimada, enquanto o risco de influência ou captura política por grupos de 

interesse e discórdia que o grupo de interesse produz é um vício subestimado. (EPSTEIN, 2008, 

493). 

 No ambiente de licitações e contratos administrativos, André Janjácomo Rosilho 

(2011, p. 203), descreve que por meio do maximalismo99 – que na década de 1980 fora pensado 

como o melhor instrumento para se atingir o interesse público – acabou sendo deturpado. O 

Congresso Nacional, influenciado ou capturado pelas empreiteiras emergentes médias, em um 

momento em que o Governo Federal estava nitidamente fragilizado, valeu-se da lógica 

maximalista do Decreto-Lei nº 2.300/86 que vigia à época e do discurso de combate da 

discricionariedade do administrador. 

 O autor, ao discorrer sobre os efeitos da captura sobre a Lei nº 8.666/1993, afirma 

que, desse modo, houve verdadeiro desvio de rota, já que a administração havia conduzido 

todas as grandes mudanças normativas do sistema de contratações públicas até então. A 

iniciativa de reforma parlamentar e a ausência de um governo sólido e organizado podem ser 

apontados como os principais ingredientes que viabilizaram a captura da Lei nº 8.666/93 por 

interesses privados em detrimento da gestão pública. (ROSILHO, 2011, p. 170-171). 

 
99 No tema das licitações, o dilema entre regular mais ou menos intensamente, ampliando ou restringindo a esfera 

de liberdade dos legisladores – da União, Estados e Municípios – e dos gestores públicos, também se fez presente 

ao longo do tempo. As normas sobre licitações públicas, com o objetivo de concretizar três dos objetivos básicos 

dos sistemas de compras governamentais – acesso justo dos competidores ao mercado público; redução da 

corrupção nos contratos públicos; e a contratação de bens e serviços de qualidade pelo menor preço possível – 

oscilaram entre dois extremos: o minimalismo e o maximalismo. O minimalismo parte da premissa de que a 

discricionariedade não é uma imperfeição do sistema – algo que precisa, a qualquer custo, ser eliminado –, mas, 

sim, um importante ingrediente a ser trabalhado pela legislação para que se atinja fins específicos. O maximalismo, 

por outro lado, teme a discricionariedade e é, em boa medida, movido por este sentimento. Sua premissa, portanto, 

é outra: os agentes públicos – ou os Legislativos. KELMAN, Steven. Procurement and public management: the 

fear of discretion and the quality of government performance, Washington (D.C), AEI Press, 1990. 
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 Na presente dissertação, constata-se que a influência ou uma captura regulatória 

leve, por meio do Interesse Privado, ocorre especificamente no âmbito das sanções 

administrativas, porquanto o estudo empírico realizado constatou que essa influência ou 

captura leve ocorre no campo das sanções, pela razão de que a reincidência das infrações 

administrativas permaneceu, mesmo com a imputação reiterada de sanções administrativas 

regulamentares. 

4.10 Sinopse do Capítulo 4 

 A assimilação do fenômeno da agencificação, de origem estadunidense, reorientou 

a ação do Estado brasileiro em direção à eficiência e à qualidade dos serviços prestados ao 

cidadão. Por meio do Livro de Cass Sustein e Adrian Vermeule, há o oferecimento de uma 

compreensão do Estado Administrativo como um conjunto de princípios disseminados em 

diversos sistemas jurídicos. 

 Um primeiro ponto a se discorrer seria a presença do dilema entre os defensores do 

Estado Administrativo e os seus críticos, em que o ponto crucial, nesse paradoxo, seria como 

suportar os riscos da delegação das decisões administrativas para as agências ou permanecer 

(ou perecer) o direito, por meio de decisões administrativas centralizadas, morosas e 

ineficientes a depender do Judiciário. 

 Realizando-se uma paráfrase do título do livro Lei e Leviatã, ou Direito Positivo e 

Direito Natural, que reverbera a opção dos autores de utilizar a doutrina de Lon Fuller como 

arcabouço cognitivo para certificar a existência de uma moralidade interna no direito 

administrativo, com efeito de teorizar o Estado Administrativo. 

 O liame de Lei e Leviatã com essa Dissertação está, justamente, no descortinar da 

moralidade do Interesse Público que vai sendo construído, cognitivamente influenciado ou 

levemente capturado pelo Interesse Privado, desde a sua concepção das leis no Poder 

Legislativo, até o seu destino, quando aplicado nos diversos setores do Estado Administrativo. 

 Na construção teórica de Lon Fuller, o Interesse Público entendido como integrante 

do padrão de moralidade do dever imposto pela legislação, entre elas, as sanções 

administrativas, como regras certas e básicas que devem restringir aqueles que não desejam se 

conformar com os valores compartilhados pelo resto da sociedade (COLE, 2008). Por outro 
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lado, a Eficiência entendida como integrante da moralidade de aspiração, compõem a chamada 

linha da virtude do ethos distintivo da vocação científica. (FULLER, 2021, p. 151). 

 Para Lon Fuller, a moralidade interna do direito administrativo oferecida, por meio 

da utilização dos oito princípios éticos, seria suficiente para tratar das distorções que interferem 

no funcionamento do Estado Administrativo. 

 Nesse ponto, a crítica de Richard A. Epstein (2020) revela que essa moralidade 

interna propugnada por Fuller apresenta uma distorção que coloca em evidência a Teoria do 

Estado Administrativo de Fuller, por meio da influência ou leve captura do Interesse Público 

pelos Interesses Privados, reduzindo a Eficiência das ações do Poder Público em executar as 

políticas públicas, representadas pela moralidade de aspiração. 
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5. O PARADIGMA DA PROCEDURALIZAÇÃO COMO AÇÃO COMUNICATIVA A 

DIRIMIR O PARADOXO ENTRE EFICIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO 

“Somente um direito procedural conseguirá lidar com a complexidade 

típica das questões da pós-modernidade. Na contemporaneidade, 

parcela dos conflitos a serem regulados assumem a condição de 

verdadeiros paradoxos, consequentemente, ostentam a característica 

crucial para diferenciação em relação aos conflitos: a indecidibilidade 

por meio dos mecanismos de resolução que o jurista tradicionalmente 

tem à mão no âmbito jurídico.” 

Georges Abboud, 2021. 

 Alguns dos óbices verificados na relação entre as sociedades mercantis e a 

Administração Pública são aqueles relacionados à baixa qualidade comunicacional entre 

fornecedores de bens, obras ou serviços e os agentes da Administração pública, investidos das 

mais variadas formas de encargos administrativos. 

 Nesse capítulo, pretende-se evidenciar que essa baixa qualidade comunicacional 

pode estar ligada à falta da reflexividade nos procedimentos interativos entre sociedades 

mercantis e administração pública, a provocar óbices na concretização do Interesse Público, ou 

seja, a sua própria ineficiência. 

 Para melhorar essa reflexividade de comunicação, a aplicação da proceduralização 

como tecnologia altera os processos de introjeção cognitiva que reforçam o Interesse Público 

a despeito da Eficiência, com a perspectiva de se alterar processos para garantir a 

democratização interna e a capacidade de respostas externas. 

 Para Henderson Fiirst (2018, p. 127), a proceduralização trata-se de um conceito 

desenvolvido por Rudolf Wiethölter como um paradigma ligado às ciências sociais para 

enfrentar a complexidade econômico-social dos anos 1980, a repercutir em uma crise da forma 

em se lidar com os princípios do direito. 

 A proceduralização jurídica implica em uma mudança na forma como se 

compreende e distribui o peso das fontes jurídicas habituais, pois há uma queda na importância 

do direito legislado para dar maior predileção a um modo de fazer direito dentro da sociedade 

como resultado de conflitos internos, e a um valor maior do direito feito pelo juiz como agente 

sensível e capaz de refletir normatividades sociais. O Direito precisa propiciar mecanismos 

com os quais o Tribunal possa agir como um “árbitro de interesses”, propiciando a interação 
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das partes e, definindo condições amplas de interação de instituições que clamam por um 

direito para decidir e uma parte nos procedimentos de decisão. (FIIRST, 2018, p. 170). 

 Nesse sentido, o paradigma da proceduralização do direito pode ser entendido 

como uma tecnologia na compreensão do direito que, por meio de desafios sociais cada vez 

mais complexos, dentre eles problemas regulatórios e de tomada de decisão, são considerados 

por meio de procedimentos e não apenas por meio de determinações materiais. 

(SHEPLYAKOVA, 2018). 

 Essa construção doutrinária da proceduralização é originária do direito alemão, no 

qual o conceito pressupõe o estudo da linguagem como método para se alcançar o entendimento 

com que participantes levantam reivindicações de validade que podem ser aceitas ou 

contestadas (HABERMAS, 2015). Para serem aceitas, essas reivindicações de validade devem 

satisfazer ao menos três preceitos, quais sejam: (i) que o exposto seja verdadeiro; (ii) que o 

discurso esteja correto em relação ao contexto normativo; e (iii) que a intenção subjacente do 

ator da comunicação seja aquela de fato expressa ou manifesta (PINHEIRO, 2015). 

 Nesse cenário, a proceduralização é influenciada pela distinção entre sistemas e o 

mundo da vida de Habermas, no qual o período do Estado de bem-estar social, o qual o direito 

utilizado como meio, ameaçava estrangular o mundo da vida ao sujeitar a família, a escola e a 

rede de solidariedade da comunidade, por meio de rotinas burocráticas desarrazoadas. Assim, 

Wiethölter teve o cuidado de se distanciar de qualquer noção de que o problema seria defender 

ou desenvolver a lei do mundo da vida contra a lei do sistema (lei como meio). (KENNEDY, 

2011). 

 Dessa forma, a proceduralização pode ser considerada uma estratégia de 

compensação e da avaliação normativa, e esse paradigma remonta às décadas de 1980 e 1990, 

quando a discussão ocorria pontuando suas características principais. Nessas discussões, o 

novo conceito jurídico foi realizado por Jürgen Habermas, Karl-Heinz Ladeur e Ingeborg 

Maus. (SHEPLYAKOVA, 2018). 

 Segundo Tatjana Sheplyakova (2018), para Rudolf Wiethölter, a ideia de um 

direito da proceduralização está relacionada com a teoria política e a filosofia que debatem a 

crítica ao liberalismo. O resultado dessa crítica, fundamental para o liberalismo, foi conduzida 

por sua vez a uma referência ao conceito de contramedidas de Günther Teubner por meio da 

lei reflexiva. (SHEPLYAKOVA, 2018). 
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 Para Ducan Kennedy (2011), a proceduralização significa uma desistência da 

tentativa de desenvolver regras de conduta, ou políticas de controle social, em que os tribunais 

de primeira instância possam aplicá-las para regular quem pode fazer o quê. Ou seja, significa 

tanto recuar de uma estratégia de materialização na qual os tribunais fazem regras de direito 

para decidir ou encontrar soluções entre os interesses das partes quanto estabelecer uma 

estratégia de formalização em que os tribunais tentam formular regras que são justas e auto-

aplicadas. A questão não é "quem pode fazer o quê", mas "o que determina como as partes 

negociarão a divisão do bolo em questão.” 

 Na prática, isso significa que o tribunal que enfrenta fortes reivindicações 

concorrentes do legislativo, das partes ou da administração, negará a vitória total para qualquer 

um dos lados. Em vez disso, por meio da proceduralização, o tribunal estabelecerá uma área 

de discricionariedade geral para cada instituição, de acordo com sua competência e a manterá 

dentro de sua esfera por meio de normas gerais de razoabilidade ou proporcionalidade lançadas 

na forma de testes de equilíbrio. (KENNEDY, 2011). 

 Esse formato de decisão apresenta uma similaridade com o direito estadunidense, 

já que se trata de uma fórmula semelhante à primeira emenda do direito constitucional 

americano, que prevê proteção igualitária entre os litigantes e o devido processo substantivo. 

(KENNEDY, 2011). 

 Diante dessa complexidade de decisão, segundo William Rehg (1996), as 

administrações podem atender às demandas de complexidade e bem-estar social sem prejudicar 

a democracia constitucional. Assim, Habermas, indo além de sua crítica ao bem-estar social, 

sugere que a proceduralização exige uma nova forma de pensamento na separação de poderes; 

requer, por exemplo, uma forma de administração mais democrática e participativa. 

 Por isso a proceduralização trata-se de um termo na interseção entre direito, política 

e sociedade, cujos significados são variados, um termo em que o discurso da proceduralização 

do direito desencadeia um conjunto difuso de conotações. O seu significado pode abranger 

conhecimentos da natureza processual do direito, do direito como discursivo reflexivo, plural 

e midiático, ainda um direito compatível e articulado com a Internet. (SHEPLYAKOVA, 

2018). 

 Mesmo assim, para Tatjana Sheplyakova, o estado atual do discurso é confuso e 

seria surpreendente refletir com exatidão sobre esse fenômeno. Enfim, trata-se de uma 
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tendência do direito a depender da natureza da disciplina e do interesse no conhecimento 

teórico (SHEPLYAKOVA, 2018). 

 Para Rudolf Wiethölter (1988), essa proceduralização trata da racionalidade do 

direito enquanto sociedade, ou seja, uma racionalidade entendida como justiça da sociedade 

em que se vive, e que é adequada ao seu desenvolvimento. Essa proceduralização do direito é 

um problema de justificação das regras de colisão como instituto da vinculação.  

 Essa interrelação entre direito e sociedade se relaciona com um objeto como 

conteúdo (= materialização) e com conflito de regras como forma. É uma interrelação em que 

os diversos usos da linguagem, sobretudo as transformações no uso da linguagem, são 

determinados pelas diferenças materiais entre as teorias jurídicas e sociais. (WIETHÖLTER, 

1988). 

 Em resumo, a tese é a de que do “ponto de vista das ciências sociais”, cada 

indivíduo tem um papel principal. Porém, não é apenas para viver que os homens se defendem 

das diversas presunções da construção sociológica. A lei está conectada com sonhos e 

revelações eternas, como justiça e liberdade, igualdade e fraternidade ou liberdade, justiça e 

solidariedade. A proceduralização pode ser uma forma de salvar tais promessas e 

simultaneamente de suportar a frieza da modernidade. (WIETHÖLTER, 1988). 

 Para Dominique Terré (2015), a proceduralização do direito está intimamente 

ligada à consciência dos limites das capacidades cognitivas, tanto os das mentes como as do 

Estado, visto que a proceduralização é equiparada a uma mente. No que diz respeito a essa 

última, o paradigma da proceduralização é que levaria ao conhecimento para o contrato à 

negociação de questões anteriormente tratadas pela lei.  

 Nesse sentido, o contrato não pode ser visto como uma relação abstrata, 

independente da identidade das partes contratantes e da singularidade dos bens e serviços, ou 

mesmo das pessoas a quem se refere. A proceduralização sobrepõe-se a uma concepção 

estanque do contrato. Enquanto o contrato designa um acordo, a proceduralização considera 

não somente esse acordo, como também o que leva a ele, ou seja, a discussão. O lugar da 

linguagem é central na filosofia da proceduralização, pois a condiciona e introduz a 

profundidade da temporalidade na compreensão de quais padrões são construídos. (TERRÉ, 

2015). 
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 Sobre a feição dos contratos, Karl-Heinz Laudeur (2007) acredita que uma das 

questões evidentes na atual conjuntura do direito administrativo, é a da impossibilidade de o 

Poder Público acompanhar a evolução tecnológica do setor privado que o regula. Nessa 

discussão sobre a proceduralização, a deficiência de conhecimento do Poder Público para 

intervir em âmbitos sociais é tema recorrente dentro do direito administrativo e constitucional. 

 Por isso, discute-se o conceito de prerrogativa de avaliação 

(Einschätzungsspielraum) e em qual parte dessa constatação o legislador não goza da plenitude 

de conhecimento para o exame de âmbitos sociais complexos. Nesse sentido, firma-se a 

necessidade de que as inseguranças desses âmbitos público e privado sejam internalizadas em 

procedimentos, de forma a propiciar a geração de conhecimento temporalizada sobre o tema. 

(LADEUR, 2007). 

 Assim quando o processo legislativo age de forma imprevidente, corre-se o risco 

da confecção de textos normativos sem eficácia social, já que não abrangem toda a 

complexidade dos fatos administrativos ocorrentes no âmbito da Administração Pública. Por 

isso é que para Georges Abboud (2021), há um impasse entre o Administrative State e o Rule 

of Law, dilema que fornece luzes para o debate contemporâneo sobre o direito administrativo 

vigente no Brasil, principalmente, entre os autores que consideram a imanência do direito 

administrativo em períodos autocráticos. 

 Destarte, um dos pontos essenciais deste estudo é questionar o papel central da 

informação no direito administrativo atual; em outras palavras, focar na capacidade de decisão 

administrativa, dado que a informação para a tomada de decisão nem sempre está disponível 

para o órgão decisório. O grande desafio é debater novas formas de regulação administrativa 

que consigam lidar com o fato de que com o aumento da complexidade social, a informação 

necessária para a decisão administrativa se encontra na sociedade, em grandes empresas, em 

padrões normativos de organizações internacionais etc. (ABBOUD, 2020, p. RB 4.5). 

 Essa informação disponível ao direito administrativo é tratada por Maria João C. 

P. Rolim (2019), que sustenta que a lei e a regulamentação podem desempenhar um papel 

relevante ao longo de um percurso de proceduralização, que tende a promover um processo 

decisório progressivo e integrado como forma de alinhar as escolhas entre os campos 

energético e ambiental, contribuindo para a coordenação e respeitando seus objetivos 
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específicos e a lógica interna. Além disso, também pode indicar um caminho para dar sentido 

ao conceito de desenvolvimento sustentável no setor de energia. (ROLIM, 2019). 

 Para Julia Black (2001), essa crise que ocorre entre os paradoxos do direito, 

também afeta as estruturas regulatórias, comando e controle versus desregulação. Como muitos 

notam, comando e controle é muito mais uma caricatura do que uma descrição precisa da 

operação de qualquer sistema regulatório particular, embora alguns estejam mais próximos da 

caricatura do que outros. 

 Como dito, nos termos dessa Dissertação, a categoria Interesse Público apresenta 

uma maior deferência cognitiva quando comparada com a Eficiência nas decisões 

administrativas, resultado relacionado a uma interferência na moralidade interna do direito, 

pela ação da influência ou captura leve dos Interesses Privados, a contrabalançar um equilíbrio 

desfavorável para a Eficiência para uma posição de coadjuvação nas decisões administrativas. 

 Com efeito, para dirimir esse paradoxo Eficiência e Interesse Público, o paradigma 

da proceduralização apresenta-se como tecnologia jurídica que permite uma melhor 

compreensão do direito, em que os atores que convivenciam100 com os fatos jurídicos 

enumeram reividicações de validade que podem ser aceitas ou contestadas. 

5.1 O paradigma da proceduralização como técnica aplicável ao paradoxo Eficiência e 

Interesse Público no âmbito sancionatório administrativo 

Neste estudo, inicialmente, havia a percepção de que a possível causa da 

ineficiência dissuasória das sanções administrativas imputadas em face das empresas licitantes 

e contratadas pela Administração Pública existiria por causa de mera escolha discricionária 

administrativa. Em vez de se optar por um rito mais eficiente, a Administração Pública por 

falta de opções cognitivas optava para um rito mais usual e protocolar. 

Com a introjeção da tecnologia da proceduralização, inserta em uma técnica 

regulatória reflexiva, vislumbrou-se a possibilidade de entender como se dava os 

relacionamentos Eficiência e Interesse Público, no interior do mercado regulatório de licitações 

e contratos administrativos. 

 
100 No sentido de Berg e Nowicka (2019), as ferramentas de convivência para a pesquisa, portanto, não se referem 

a procedimentos ou instrumentos padronizados, como uma entrevista ou protocolo de observação ou um 

questionário, mas sim a processos e práticas que permitem a interação e a troca de conhecimento e compreensão. 

BERG, Mette Louise; NOWICKA, Magdalena. Introduction: convivial tools for research and practice. In: BERG, 

M. L. and NOWICKA, M. (eds). Studying diversity, migration and urban multiculture. London: UCL Press, 2019. 
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Faltava algo para acender a lamparina do conhecimento!101 Ocasião em que se 

observou a planilha dos dados coletados desta pesquisa, aos quais se comparou o índice de 

lucratividade de empresas licitantes e contratadas e uma taxa de reincidência das sanções 

administrativas imputadas em face das sociedades comerciais. 

A interpretação desses dois dados constata que as empresas contratadas pela 

Administração Pública cometem inadimplências, que são sancionadas conforme o rito da Lei 

de Licitações e Contratos Administrativos, porém, essas sanções não previnem novas 

incidências infracionais administrativas, porque o quantum sancionatório estipulado pela Lei 

de Licitações, não é suficiente a prevenir novas infrações administrativas. 

Esses dados apurados, a que se ligou um alto índice de reincidência indica uma 

ineficiência na prevenção da cláusula penal aliado ao índice de lucro abaixo do estipulado pelo 

TCU, dados que fazem concluir que o caso objeto da presente dissertação, se coaduna com o 

fenômeno da análise econômico do direito, da influência ou captura regulatória leve. 

Nesse sentido, se a Administração Pública utilizando todos os meios usuais da 

tecnologia tradicional disponíveis, leis adjetivas e substantivas vigentes, estrutura de controle 

interno e externo, ainda, as estruturas físicas e de pessoal dos órgãos executores do 

processamento e também da decisão dos processos administrativos, mesmo assim nada 

acontecer, esse rito sancionatório, está fadado à ineficiência. 

O sentido da proceduralização aqui utilizado é aquele preconizado por Günther 

Teubner e Julia Black, qual seja, um termo utilizado para abranger novas técnicas de regulação 

que caracterizariam um estudo pós-regulatório, incluindo uma participação aprimorada, quanto 

a técnica defendida de alterar processos para garantir a democratização interna e a capacidade 

de respostas externas. 

A proceduralização seria utilizada para solucionar o paradoxo existente entre 

Eficiência e Interesse Público, agora, sabidamente influenciado ou capturado levemente pelo 

Interesse Privado, possivelmente, desde a origem na confecção da lei licitatória, a influenciar 

todas as relações jurídicas subsequentes. 

 
101 Expressão indiana: diariamente, na maioria dos lares indianos acende-se uma lamparina perante o altar do 

Senhor. Em algumas casas ela é acesa ao amanhecer, e em outras, também ao entardecer e mantida acesa 

permanentemente (Akhanda Deepa). Todas as celebrações têm início com o acender da lamparina, que permanece 

acesa até o final da cerimônia. A luz simboliza o conhecimento. A escuridão, a ignorância. 
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Com relação ao paradoxo entre Eficiência e Interesse Público, uma decisão 

administrativa sob efeito de um Interesse Público influenciado ou levemente capturado pelo 

Interesse Privado, não atenderia aos preceitos da moralidade interna do direito de Fuller, porque 

haveria a ausência de coerência, competência e congruência. 

Então, o paradoxo entendido por Georges Abboud, com aquilo que é indecidível, 

para muitos temas (políticos e econômicos) que são submetidos ao Estado, envolveria, por 

exemplo, e ao mesmo tempo, uma ideia de proteção do trabalho e a uma proteção da livre 

iniciativa, por meio de valores constitucionais, cuja proteção o Estado deve aos dois, e é muito 

difícil o Estado lidar com esses temas. É muito difícil ele lidar, porque ele não sabe como lidar 

com esse paradoxo. Porque esse Estado calcado pela materialização, normalmente, possui uma 

só saída, a decisão, de per se, tem uma insuficiência cognitiva para muitos temas 

contemporâneos. (ABBOUD, 2021). 

Sobre o conceito de indecidibilidade do paradoxo entre Eficiência e Interesse 

Público, esta dissertação entende que decisão administrativa influenciada pelo Interesse 

Público influenciado ou levemente capturado, tomada num ambiente de insuficiência 

cognitiva, caracteriza-se como sendo indecidível, por ser tomada num ambiente de 

desconhecimento dos bastidores que propiciam a decisão. 

Apesar disso, o conceito de paradoxo utilizado por Oren Perez (2006), às vezes 

informalmente, designa uma declaração que entra em conflito com o senso comum, seja no 

contexto de uma contradição ou interpretação. Tais interpretações são comuns e geralmente 

não são percebidas como uma ameaça à integridade estrutural da lei. 

Assim, por esse não atendimento à moralidade interna do direito administrativo e 

pelo fato que as decisões administrativas preponderantemente obedecem a potestade 

administrativa, caracterizada pela supremacia do interesse público e pela indisponibilidade do 

interesse público, a questão paradoxal permanecerá presente, sendo, portanto, o seu conteúdo 

indecidível porque cognitivamente mal decidido. 

As soluções para o caso concreto e empírico aqui empreendidas, foram obtidas por 

personagens desinteressados que não influenciaram diretamente sobre o processamento das 

ações que impulsionam a notícia administrativa e a pretensão resistida, a conferir um papel 

democrático ao estudo. 
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 Em outro momento, no estudo sobre proceduralização realizado por Maria João C. 

P. Rolim, é importante utilizar, analogicamente, o conceito de sustentabilidade que oferece 

uma oportunidade de reconciliação, pois valoriza tanto o desenvolvimento econômico quanto 

a proteção ambiental102. Este aspecto é particularmente enfatizado pelo princípio da tomada de 

decisão integrada, descrevendo até que ponto o direito pode contribuir para esse alinhamento 

que pode ser abordado sob diferentes perspectivas. (ROLIM, p. 319). 

 Nesse cenário, Maria João C. P. Rolim cita o trabalho de Black que desenvolve 

procedimentos e estruturas institucionais para melhorar a deliberação e a participação na esfera 

regulatória, juntamente com a mudança de estratégias regulatórias de comando para aquelas de 

indução, que veem os reguladores mudarem de governantes para supervisores. Seu argumento 

central é que, ao considerar diferentes modos de regulação ou governança, o aspecto técnico 

de uma estratégia regulatória não pode ser considerado isoladamente do aspecto normativo ou 

moral. No direito processual, esse aspecto técnico envolve técnicas de descentralização; o 

aspecto normativo encontra-se nos princípios da participação e da democracia. Portanto, essas 

estratégias se enquadram nas bandeiras do direito reflexivo, regulação responsiva ou 

proceduralização. (ROLIM, 2019, p. 258) 

 Na literatura jurídica e regulatória, tais estratégias caminham sob as bandeiras do 

direito reflexivo, regulação responsiva ou, mais amplamente, proceduralização. Mais 

fortemente associado na literatura regulatória com o trabalho de Teubner, em que o apelo à 

proceduralização é um apelo à regulamentação para mudança da imposição de leis que 

comandam fins substantivos a serem alcançados a estratégias indiretas nas quais esses fins são 

induzidos, em vez de comandados. (BLACK, 2000, p. 598). 

 O foco dessas técnicas pode resultar em um repensar radical das maneiras pelas 

quais os fins sociais podem ser alcançados. No entanto, pode-se desviar a atenção da questão 

de como esses fins devem ser definidos e por quem. A necessidade de mais estratégias 

regulatórias imaginativas ou o desenvolvimento de técnicas não são contestadas. Mas existe o 

perigo de a literatura regulatória estar tornando-se cada vez mais técnica, sendo sua 

preocupação predominante com a implementação da regulação e não com os valores que são 

perseguidos, no qual o foco no caráter epistemológico da regulação está obscurecendo questões 

de sua forma moral. (BLACK, 2000, p. 598). 

 
102 DAVIES, L. L. Alternative energy and the energy-environment disconnect. Idaho Law Review, 46, 473-507. 
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 A tese aqui avançada é que a proceduralização como técnica não pode ser 

considerada sem abordar essas preocupações mais amplas e substantivas. Além disso, tanto os 

diagnósticos quanto as prescrições da proceduralização, embora variem entre diferentes 

escritores, sugerem que o conteúdo substantivo das normas deve ser determinado por um modo 

particular de tomada de decisão, ou seja, participação e deliberação. (BLACK, 2000, p. 599). 

 Então, o objetivo aqui é explorar a noção de proceduralização ao indagar o que a 

mudança para procedimentos participativos pode envolver. Como se discute a natureza da 

participação (e a concepção de democracia) pode assumir várias formas. Poderia ser uma 

barganha egoísta e o voto de pluralismo de grupos de interesse ou democracia liberal. Isso pode 

ser descrito como uma concepção fina de proceduralização, onde os procedimentos visam 

simplesmente a barganhas e compromissos. Alternativamente, a participação pode ser 

orientada para a mutualidade, consenso e compreensão intersubjetiva da democracia 

deliberativa. Essa forma deliberativa de proceduralização pode ser descrita como uma 

concepção grossa de proceduralização (BLACK, 2000, p. 599). 

 Se os apelos à proceduralização são simplesmente apelos aos procedimentos de 

negociação e compromisso, a concepção fina de proceduralização, então eles oferecem pouco 

e isso é novo. Uma concepção grossa de proceduralização seria uma concepção mais radical e 

que poderia fornecer a base motivadora para a ação que a versão fina pode faltar. Dado seu 

destaque nos debates e sua defesa específica para uma compreensão processual do direito, o 

ponto de partida óbvio para tal concepção grossa é o de Habermas, em particular seus 

argumentos em entre fatos e normas. Mas Habermas também não pode ser o ponto final, pois 

como segunda parte do que discute, sua teoria postula um conceito de Estado e de legislar que 

é excessivamente centrado no triunvirato clássico do legislativo, executivo e judiciário, e 

invoca uma distinção entre a política e o mundo da vida que é muito claro, e ele assume uma 

deliberação que leva em conta insuficientemente a diferença, ou oferece resoluções que podem 

ser inadequadas. (BLACK, 2000, p. 599). 

 Portanto, o argumento central é o de considerar os diferentes modos de regulação 

ou governança, o aspecto técnico de uma estratégia regulatória que não pode ser considerado 

isoladamente do aspecto normativo ou moral. Pois, em procedimentos legais, esse aspecto 

técnico envolve técnicas de descentralização; o aspecto normativo encontra-se nos princípios 

da participação e da democracia. A ideia de democracia invocada, no entanto, nem sempre é 

esclarecida. (BLACK, 2001, p. 57). 
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 Enfim, o que se postula são duas possibilidades, uma concepção fina de 

proceduralização baseada no modelo liberal de democracia, e uma concepção grossa, baseada 

no modelo de democracia. Embora esta última esteja claramente mais próxima da concepção 

de Habermas de direito processual, assim sugere-se que ela seja limitada em parte por não 

proporcionar um pluralismo suficiente na formação de normas ou nos locais de regulação. Para 

resolver isso, a concepção grossa de proceduralização deve ser desenvolvida de uma forma 

para acomodar de forma mais satisfatória as estratégias de descentralização. (BLACK, 2001, 

p. 57). 

5.2 O processo sancionador como arquétipo da construção procedural administrativa. 

 O processo administrativo sancionador ritualizado pela Lei nº 9.784/1999 que 

adjetiva o exercício das relações jurídicas entre o Estado consumidor e as empresas privadas, 

duela para vencer a tradição histórica de preponderância do Interesse Público na direção dos 

itinerários processuais caracterizados por decisões administrativas enviesadas por essa 

influência. 

 Não sem razão, Eduardo García de Enterría, citado por Ferraz e Dallari (2020) 

apreendeu a nova realidade pela qual se transforma o secular direito administrativo de origem 

continental na nova orientação do reconhecimento do pós-guerra e, dos direitos individuais 

fundamentais que provocariam uma mudança transformadora no direito administrativo 

tradicional. 

 Ocorre uma transformação radical de posições na relação básica de direito 

administrativo, a relação entre a Administração e o Administrado. Toda a tradição era a de uma 

superioridade da Administração Pública em razão de sua posição originária de uma espécie de 

superioridade quantitativa, a administração seria a titular do interesse geral, o cidadão seria o 

titular de um interesse particular. (ENTERRÍA, 1989, p. 55). 

 Nesse sentido, Vasco Manuel Dias Pereira da Silva (2003, p. 1940) pontua que o 

passado revelou que a Administração Pública ocupava uma posição de destaque em razão das 

prerrogativas lideradas pelo Interesse Público, ocorre que com a transformação paradigmática, 

os particulares foram alçados na oportunidade de apelar aos direitos fundamentais. 

 Essas concepções de amparo dos direitos fundamentais, que fizeram com que 

Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari (2020, p. 65) a ensinar uma revelação descrita por Peter 
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Häberle103, da íntima conexão entre Constituição, processo administrativo e relação jurídica, a 

enunciar que a lei adjetiva trata-se de uma lei fundamental ao cidadão, a viabilizar a 

participação nas decisões administrativas. 

 No ambiente hodierno das transformações do direito administrativo, o processo 

administrativo sancionador, adjetivado pela Lei nº 9.784/1999, é um sítio de oportunidade para 

construir soluções que proporcionem um aumento da eficiência das decisões administrativas 

por uma redução da influência Privada sobre o Interesse Público. 

 Nesse cenário, o Interesse Público é entendido como aquilo que a lei e os princípios 

jurídicos o qualificam, porém Interesse Público não é uma ficção arbitrária de intelecção, ou 

tampouco uma fórmula que serve às imposições estatais opressoras do indivíduo. Pode-se dizer 

que o Interesse Público é o interesse da coletividade, do conjunto e da somatória dos cidadãos, 

observando-se de regra o ditame da maioria. Este é o Interesse Público primário, que não se 

confunde com o mero interesse do aparelhamento administrativo (interesse público 

secundário), nem muito menos com o interesse pessoal do agente público. (FERRAZ; 

DALLARI, 2020, p. 113). 

 Nesse sentido, o Interesse Público se realiza por meio de atuações concretas que a 

ordem jurídica qualifica como de relevância para a coletividade, mas de maneira a sempre 

comportar verificação, exame, controle e contestação. Uma área em que o agente público 

possui a obrigação de perseguir a realização de algo previamente qualificado como de Interesse 

Público. (FERRAZ; DALLARI, 2020, p. 150). 

 Por outro lado, o princípio da eficiência, para Alexandre Santos de Aragão (2009, 

p. 31), não deve ser entendida apenas como maximização do lucro, mas sim como melhor 

exercício das missões de interesse coletivo que incumbe ao Estado, que deve obter a maior 

realização prática possível das finalidades do ordenamento jurídico, com os menores ônus 

possíveis, tanto para o próprio Estado, especialmente de índole financeira, como para as 

liberdades dos cidadãos.  

 
103 HÄBERLE, Peter. Verfassungsprinzipien. ‘im’ Verwaltungsverfahren. In: SCHMITT, Walter Graeser. 

Verwaltungsverfahren – Festschriftfuer 50, Jaehrigen Besteheh der Richard Boordherg Verlag. 1 ed. Stuttgart, 

Munich. Hannover, 1977, p. 49-51 
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 Para Alexandre Santos Aragão (2005, p. 29), o dilema deve ser resolvido não pelo 

menosprezo da lei, mas pela valorização dos seus elementos finalísticos. É sob este prisma que 

todas as suas regras devem ser interpretadas e aplicadas, ou seja, todo ato, normativo ou 

concreto, só será válido ou validamente aplicado, se for a maneira mais eficiente ou, na 

impossibilidade de se definir esta, se for pelo menos uma maneira razoavelmente eficiente de 

realização dos seus objetivos. 

 Portanto, o espaço jurídico preenchido pela Lei nº 9.784/1999, juntamente com 

demais dispositivos que adjetivam as sanções administrativas, trata-se de arquétipo que 

experienciam padrões e vivências que possibilitam o diagnóstico da influência do Interesse 

Privado sobre o Interesse Público, que por essa razão, demove a Eficiência da sua performance 

ótima. 

5.3 O método da Data Envelopment Analysis (DEA) como instrumento de aprendizagem 

na medição da eficiência econômica das decisões administrativas. 

 Para que a discussão desta dissertação não se atenha apenas ao campo teórico, ou 

seja, para proporcionar um debate no campo empírico, buscou-se transpor a teoria para a 

prática, por meio da medição da eficiência de órgão que processa e realiza decisões 

administrativas, com o claro objetivo de trazer maior fidedignidade ou confiança aos resultados 

identificados. 

 Para tal, buscou-se uma técnica de medição de eficiência de setores públicos, que 

ao mesmo tempo, aliasse baixo custo econômico, facilidade de obtenção de dados e que já 

tivesse sido testada pelo Poder Judiciário e pelo Poder Executivo, e que tivesse aprovação pela 

doutrina especializada sobre o tema. 

 Assim, o método do Data Envelopment Analysis (DEA) foi escolhido para medir a 

eficiência do órgão administrativo que deu suporte para a pesquisa e que conforme Jati K. 

Sengupta (2003, p. 1) possibilita a medição da eficiência produtiva de firmas ou empresas e 

suas implicações políticas têm sido um tópico central de pesquisa da teoria microeconômica. 

 O método de análise envoltória de dados (DEA) foi proposto pela primeira vez por 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978), com a finalidade de realizar uma abordagem de dados para 

a medição da eficiência relativa de empresas e órgãos governamentais, por meio da utilização 

de resultados que margeiam uma fronteira de eficiência. (SENGUPTA, 2003, p. 1). 
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 Esse conceito de eficiência técnica está na base da produção dos dados de fronteira, 

ou seja, por meio de um vetor de entrada e outro de saída, o órgão é considerado tecnicamente 

eficiente, se, e somente se, aumentar qualquer saída ou diminuir qualquer entrada pela 

diminuição de alguma outra saída ou aumentando alguma outra entrada. (SENGUPTA, 2003, 

p. 1). 

 Para Vicent Charles e Mukesh Kumar (2012), nos últimos anos têm se visto 

grandes variedades de aplicação da DEA em quase todos os campos, como agricultura, bancos, 

benchmarking, educação, meio ambiente, economia, governo, saúde, seguros, tecnologia da 

informação, marketing, operações, políticas públicas, recursos, manufatura, varejo, 

regulamentação, serviços e turismo. A popularidade da DEA reside na flexibilidade de sua 

abordagem que prontamente incorpora a existência de múltiplas entradas e múltiplas saídas 

sem qualquer suposição subjacente de uma forma funcional.  

 O método trabalha com conjuntos de dados de entradas e de saídas de diferentes 

unidades tomadoras de decisão (DMU), o que permite que se construa uma forma funcional 

própria, evitando, assim, o perigo de especificação errada da tecnologia de fronteira. Além 

disso, não se assume que todas as DMU estão utilizando a mesma tecnologia, mas avalia a 

eficiência de uma DMU em relação ao seu par ou combinação de pares. (CHARLES; KUMAR, 

2012). 

 Para Kao (2017, p. V), o desafio corporativo e governamental atual que gera 

preocupação para as organizações é saber como usar menos recursos para gerar mais produtos 

e serviços. Isso inclui a busca de fins lucrativos, finalidade governamentais, objetivos 

institucionais para firmas sem fins lucrativos e todos os outros tipos de unidades que realizam 

tomadas de decisão (DMU).  

 Nesse sentido, o problema da eficiência, pode ser subdividido em três fases: 

medição da eficiência, estabelecimento de metas e realização de metas. Tais problemas têm 

sido estudados por economistas e cientistas de gestão por muitos anos, desde o trabalho seminal 

de Charnes, Cooper e Rhodes em 1978, em que o método Data Envelopment Analysis (DEA) 

tornou-se o método não paramétrico proeminente para medir a eficiência das DMU que aplicam 

múltiplas entradas para produzir múltiplas saídas. (KAO, 2017, p. v). 

 Além da medição de eficiência, a técnica DEA também é capaz de mostrar como a 

quantidade de saída que uma DMU pode aumentar com a quantidade atual de entrada ou 
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quantidade de entradas pode ser salva ao produzir o nível atual de saída simplesmente 

aumentando sua eficiência. A técnica DEA é assim capaz de responder às questões que surgem 

nas duas primeiras fases dos estudos de eficiência. Como consequência, vários de artigos e 

livros relacionados à DEA foram publicados desde sua introdução em 1978. (KAO, 2017, p. 

v). 

 Para Cooper, Seiford e Tone (2017, p. 22), como o método DEA a organização em 

estudo é chamada de DMU (Decision Making Unit). A definição dessa DMU é bastante flexível 

para permitir uma maior flexibilidade em seu uso numa ampla gama de aplicações possíveis. 

Genericamente, uma DMU é considerada a entidade responsável pela conversão de entradas 

em saídas e cujos desempenhos devem ser avaliado.  

 Em aplicações gerenciais, as DMU podem incluir bancos, lojas de departamentos 

e supermercados, e se estendem a montadoras, hospitais, escolas, bibliotecas e assim por diante. 

Na engenharia, as DMU podem assumir formas como aviões ou seus componentes, como 

motores a jato. Com o objetivo de proteger as comparações, um grupo de DMU é utilizado para 

avaliação entre as DMU para proporcionar um certo grau de liberdade gerencial na tomada de 

decisões. (COOPER; SEIFORD; TONE, 2007, p. 22). 

 O método propõe o cálculo de um índice de eficiência interno, que compara o 

desempenho de cada DMU com a combinação mais eficiente entre as outras observações, 

gerando assim um desempenho relativo entre estas. O índice assume o valor de 1 para as DMU 

que apresentam uma combinação eficiente e menor que 1 para as ineficientes. (SIMIONATO, 

2019, p. 45). 

 Essa qualidade dos serviços prestados é cada vez mais um fator crítico na análise 

de performance e uma ferramenta estratégica para conquistar-se vantagens competitivas (LEE; 

KIM, 2014). A aplicação de DEA em análises de qualidade é bem-vista, uma vez que o método 

consegue agregar indicadores de diferentes unidades de medida em um atributo único de 

eficiência. Outro aspecto bastante útil do método DEA é a sugestão de unidades eficientes para 

servirem de exemplo às unidades que possuem folgas para melhoria, bem como o input/output, 

que pode ser trabalhado para alcançar-se melhores índices de eficiência. (SIMIONATO, 2019, 

p. 45). 

 Existe ainda a análise de eficiência a partir do ponto de vista econômico, avaliando 

assim a eficiência denominada econômica ou alocativa, que reflete a habilidade de utilizar os 
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insumos em proporções ótimas, considerando-se também os preços dos insumos, minimizando-

se os custos (FERREIRA; GOMES, 2009). Segundo os autores, a eficiência econômica, 

também denominada alocativa em alguns estudos, reflete a habilidade da unidade de análise 

em utilizar os insumos em proporções ótimas, dado seus preços relativos. (SIMIONATO, 2019, 

p. 28). 

 Como a metodologia DEA é uma medida de eficiência relativa, porquanto mensura 

o desempenho da unidade que está sendo avaliada quando esta é comparada às demais 

unidades, ela se torna sensível à inclusão ou exclusão de qualquer unidade da análise 

(CASTRO, 2003). 

 Portanto, essa técnica, baseada em programação linear, tem a capacidade 

simultânea de: a) identificar a possível fronteira de eficiência de um grupo de organização que 

possuam as mesmas características; b) elaborar comparações entre os recursos usados e os 

resultados obtidos por cada uma das organizações avaliadas (JUBRAN, 2006). 

5.4 Sinopse do Capítulo 5 

 A ação comunicativa consentida pela proceduralização ameniza a distorção do 

paradoxo Eficiência-Interesse Público, levando ao conhecimento obtido por meio de 

vinculações democráticas para um espaço de negociação para deslindar o dilema decisional 

entre o Público e o Privado. 

 Essa tecnologia da proceduralização jurídica permite a conjunção de uma 

percepção cognitiva do desconhecido, por razões socioculturais-situacionais, e que, diante do 

pêndulo histórico informacional, ela ceda espaço para uma tecnologia moldada por ares 

democráticos. 

 Nesse Capítulo 5, discorreu-se sobre a proceduralização aplicado ao processo 

administrativo sancionador, momento que se tematizou a origem da teoria, conceitos e relações 

com a regulação reflexiva que proporciona uma aprendizagem para melhorar a eficiência da 

decisão administrativa. 

 A partir da doutrina de Günther Teubner e Julia Black entendeu-se a 

proceduralização com uma coleção de novas técnicas de regulação que caracterizam essa 

tecnologia pós-regulatória com capacidade para garantir a democratização interna e a obtenção 

de resposta para os desafios do mundo concreto. 
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 O processo sancionador administrativo foi utilizado como desenho empírico desta 

pesquisa para provocar uma discussão teórica, porém com claros argumentos empíricos a 

proporcionar elevado grau de confiabilidade diante dos resultados obtidos, por meio da análise 

dos dados empíricos a serem apresentados. 

 Por fim, este capítulo apresenta a teoria de utilização do método Data Envelopment 

Analysis (DEA) como ferramenta para medir a Eficiência econômica em órgãos públicos, 

proporcionando um melhor entendimento sobre o paradoxo Eficiência e Interesse Público, de 

forma a preparar o leitor para entender a utilização dos dados empíricos obtidos e aplicados 

neste estudo a serem apresentados no capítulo final dessa dissertação. 
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6. DA EFICIÊNCIA SUPOSTA À EFICIÊNCIA MEDIDA: A APRENDIZAGEM DA 

APLICAÇÃO DO DEA E DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO NAS DECISÕES 

ADMINISTRATIVAS DOS PROCESSOS SANCIONADORES EM ÓRGÃO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL ENTRE 2019 E 2021 

 

“A principal contribuição deste ensaio, a meu ver, é demonstrar que 

políticas ótimas para combater o comportamento ilegal fazem parte de 

uma alocação ótima de recursos. Desde que a economia foi 

desenvolvida para lidar com recursos de alocação, uma estrutura 

"econômica" torna-se aplicável e ajuda enriquecer, a análise do 

comportamento ilegal. Ao mesmo tempo, certos aspectos deste último 

enriquecem a análise econômica: algumas punições, como prisões, são 

necessariamente não monetárias e são um custo para a sociedade como 

bem como aos infratores; o grau de incerteza é uma variável de decisão 

que entra as funções de receita e de custo; etc.” 

Gary S. Becker, 1968. 

 

 Nos últimos dez anos, a fase do ciclo logístico104 de aquisições, no Comando 

Logístico do Exército Brasileiro, apresentou um aumento considerável decorrente das 

necessidades da Força Terrestre para o cumprimento de suas missões constitucionais. 

 Esse aumento da fase do ciclo logístico de obtenção fez com que o Congresso 

Nacional conferisse maior vulto de recursos orçamentários para o Exército Brasileiro cumprir 

suas atividades, de assegurar a defesa da pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a 

ordem. 

 Além dessas funções constitucionais, o Exército Brasileiro foi convocado para 

participar de atividades de apoio à sociedade brasileira, como ocorreu na Intervenção Federal 

no Rio de Janeiro em 2018, a Operação Carro-Pipa no semiárido brasileiro, a defesa e 

desenvolvimento da Amazônia Ocidental e a crise dos refugiados da Venezuela, somente para 

citar algumas delas. 

 Essas atividades de apoio social não teriam efetividade, se não contassem com uma 

gestão responsável dos recursos públicos, realizada pela equipe de servidores militares que 

conduziram os vários processos administrativos de contratação necessários para retirar essas 

operações do papel e aplicá-las para a realidade prática. 

 
104 O Ciclo logístico, fundamento da logística militar terrestre, é dividido em 3 (três) fases: determinação das 

necessidades, obtenção e distribuição/execução de manutenção. Manual de Campanha Logística Militar Terrestre 

(2018), 1ª Edição, do Comando de Operações Terrestres do Exército Brasileiro. 
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 Durante a execução desses contratos administrativos, algumas empresas não 

cumpriram a sua contrapartida de adimplemento integral de suas obrigações, entre elas, a falta 

da entrega do material objeto do contrato dentro do prazo fixado, o que configura 

inadimplemento contratual. 

 Diante desse cenário, os agentes administrativos na função de gestão e fiscalização 

contratual realizaram a regular notícia à autoridade administrativa, que instaurou, no intervalo 

de dez anos, cerca de 2.050 processos administrativos sancionadores em face das empresas 

inadimplentes. 

 Esse aumento exagerado de processos sancionadores em curto prazo, teve 

consequências negativas pela falta de insumos, a desencadear medidas administrativas por 

parte do Comando Logístico, a fim de manter a regularidade de processamento e condução 

tempestiva dos procedimentos administrativos, entre eles, a realocação de pessoal para exercer 

a função de encarregados de processos sancionadores, a supervisão, a coordenação e o controle 

da gestão dos processos sancionadores associado a instituição de um indicador de desempenho, 

baseado apenas na redução percentual, para verificar o desempenho processual da Seção 

responsável pela condução dos processos. 

 No ano de 2020, essa realidade fez com que o Comando Logístico, em 

conformidade com os programas e as diretrizes estratégicas do Exército, instituísse o Plano de 

Gestão – 2020/2023, com a presença do objetivo organizacional número 28, que trata de reduzir 

o percentual de instauração de processos administrativos sancionadores no COLOG. 

 Diante desses fatos e pela implantação de um indicador de desempenho 

selecionado pela autoridade administrativa, a fim de reduzir a quantidade de processos 

sancionadores instaurados, nasceu a inquietação no sentido de colaborar com o Comando 

Logístico, com vistas a solucionar o problema por meio de se encontrar um protocolo que 

abordasse e realizasse a mensuração da eficiência dos processos sancionadores. 

 Entre as formas de se medir a eficiência, destaca-se na literatura a utilização do 

método matemático Data Envelopment Analysis (Análise Envoltória de Dados) para comparar 

o desempenho de diferentes unidades produtivas, por meio de um software desenvolvido pela 

Universidade Federal Fluminense e disponibilizado de forma gratuita. 
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 Além de ser disponibilizado de forma gratuita, o software apresenta a vantagem 

sobre outros softwares gratuitos, o fato de não precisar de conhecimentos sobre programação 

e nem de conhecimento matemático avançado, que requerem uma expertise do pessoal que 

manipula o software. 

 A Data Envelopment Analysis – DEA (Análise Envoltória de Dados) trata-se de 

uma ferramenta matemática para a medição do desempenho de unidades produtivas. (SOARES 

DE MELLO et al., 2005). 

 O motivo para a ampla recepção da DEA na pesquisa operacional decorre das 

inúmeras vantagens, principalmente a capacidade de avaliar o desempenho de organizações 

sem fins lucrativos, e a possibilidade de analisar a eficiência de firmas multiproduto. Além 

disso, a DEA pode ser particularmente atraente em comparação a outros métodos tradicionais 

na economia, especialmente nas situações em que não se conhece bem a função de produção 

do setor avaliado. Este é o caso dos serviços públicos, incluindo o Judiciário (YEUNG; 

AZEVEDO, 2012). 

 Geraldo da Silva e Sousa (2001) expõe duas vantagens da DEA quando empregada 

em setores não tradicionais: observa que não há necessidade de se conhecer os preços de 

mercado dos “inputs” e dos “outputs”, e não há necessidade de assumir hipóteses de 

maximização de lucros e/ou minimização de custos nas decisões dos agentes. Segundo o autor, 

sob estas condições a DEA é a metodologia mais apropriada. Estas são exatamente as condições 

sob as quais funciona o sistema judicial, e, talvez por causa disso, a DEA seja a metodologia 

mais comumente usada para a mensuração de eficiência dos órgãos de justiça em vários países. 

 Essa metodologia é amplamente utilizada por estudiosos e por gestores das áreas 

de engenharia industrial e de produção como ferramenta de otimização dos processos 

produtivos, inclusive é aplicada em setores não tradicionais, tais como os serviços públicos, 

onde também tem sido muito difundida. (YEUNG; AZEVEDO, 2012). 

6.1 Aplicação do método DEA para a medição da eficiência econômica das decisões 

administrativas sancionadoras. 

 Para encontrar uma metodologia que possibilitasse a mediação da eficiência do 

Setor de Processos Administrativos Sancionadores procurou-se um método que já fosse 

empregado com sucesso em órgãos do Poder Judiciário, instituições que já possuem uma 

expertise necessária a lidar com processos judiciais. 
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 Diante das experiências doutrinárias econômicas, de utilização do Data 

Envelopment Analysis (DEA), para medição da eficiência judicial nos Estados federativos, na 

Justiça Eleitoral, que utilizou o banco de dados disponibilizados pela publicação do Conselho 

Nacional de Justiça, construiu-se a concepção de utilização do método para medição da 

eficiência das decisões administrativas sancionadoras intraorgânica no Setor de Processos 

Administrativos sancionadores do Comando Logístico. 

 A escolha do órgão não foi casual, mas factual, porque a Divisão de Processos 

Administrativos Sancionadores experimentava uma sobrecarga processual administrativa 

decorrente da instauração de processos administrativos sancionadores oriundos da 

inadimplência contratual por parte das empresas fornecedoras dos itens de suprimento do 

Exército Brasileiro. 

 Em resposta a esta crise administrativa, a autoridade administrativa para solucionar 

a sobrecarga processual, remanejou pessoal e propiciou melhores condições técnicas e 

organizacionais ao Setor, visando diminuir os óbices que poderiam advir relacionados aos 

prazos processuais, celeridade processual, eficiência e qualidade na prestação do serviço. 

 Com a melhora das condições estruturais do Setor de Processos Sancionadores 

restava aumentar a eficiência do setor administrativo. Com esse propósito, a autoridade 

administrativa normatizou o Plano de Gestão – 2020/2023105, com a instituição do objetivo 

organizacional número 28, de reduzir o percentual de instauração de processos administrativos 

sancionadores no COLOG. 

 Alinhado ao presente objetivo organizacional, este estudo tem o papel de trazer 

reflexões jurídicas, administrativas e econômicas da eficiência pretendida pelo órgão 

demandante e trazer possíveis diagnósticos factuais e objetivos, por meio da utilização do 

método DEA. 

 Assim, alguns questionamentos foram feitos, inicialmente, para abrir a concepção 

do projeto inicial dessa pesquisa: (1) o setor / divisão responsável pelo processamento e decisão 

 
105 O Plano de Gestão – 2020/23, do Comando Logístico, de 30/6/20, tem a missão de orientar e coordenar o apoio 

logístico ao preparo e ao emprego da Força Terrestre, prevendo, provendo, mantendo, no campos das funções 

logísticas Suprimento, Manutenção, Transporte e Salvamento, os recursos, serviços e meios necessários para 

garantir à geração, o desdobramento, à sustentabilidade e a reversão ao Exército Brasileiro e às exigências de 

mobilização desses grupos funcionais, devendo, ainda, coordenar as atividades de fiscalização de produtos 

controlados pelo Exército. 



168 
 

 

dos processos administrativos sancionadores é eficiente ou ineficiente? (2) Como medir a 

eficiência de um órgão público? (3) A eficiência a ser medida é econômica ou outro tipo de 

eficiência? (4) Como encontrar outro órgão com as mesmas características do órgão a ser 

medido para servir de benchmarking106? 

 As respostas a esses questionamentos iniciais foram assim respondidas: (R1) como 

a eficiência é uma terminologia principalmente ligada às ciências econômicas, haveria 

necessidade de se medir a eficiência econômica, porém restava saber se a eficiência investigada 

poderia ser uma eficiência administrativa, socioeconômica ou jurídica. 

 Depois de uma pesquisa bibliográfica, (R2) verificou-se que o método Data 

Envelopment Analysis seria um método conveniente para a pesquisa porque há experiências da 

sua utilização em órgãos administrativos107, indústrias, escolas, faculdades e tribunais, o que 

justificaria a sua utilização nesse trabalho.  

 Por essa razão, (R3) a metodologia inicia com a medição da eficiência econômica 

de uma forma objetiva, para depois, com os dados obtidos da eficiência econômica, contrastar 

os dados econômicos objetivos, com os dados administrativos, socioeconômicos e jurídicos 

para se propor a solução do problema da eficiência dos processos administrativos 

sancionadores. 

 
106 O benchmarking é formalmente definido como um contínuo e sistemático processo de avaliação dos produtos, 

serviços e processos de trabalho das organizações, em que são reconhecidas como representantes das melhores 

práticas para melhoria organizacional. Na prática, no entanto, benchmarking envolve essencialmente uma empresa 

avaliar as ideias, práticas ou métodos de outra empresa e, se possível, aplicá-los ao seu negócio. Por meio do 

benchmarking, as empresas tentam melhorar o desempenho de suas organizações emulando ou emprestando as 

melhores técnicas de outras empresas.3 As empresas que fazem benchmarking são capazes de aprender com os 

acertos e erros dos outros. Embora tais esforços sejam, sem dúvida, empreendidos pelas empresas há anos, a 

prática ganhou destaque recente nos negócios. e círculos de gestão sob a rubrica "benchmarking". Definido como 

a avaliação formal de outras empresas, o benchmarking está ganhando cada vez mais reconhecimento e aceitação 

pela alta administração em empresas dos EUA. Inicialmente descartado como um desperdício de recursos valiosos 

que poderiam ser melhor empregados em outros lugares, benchmarking e acompanhamento de iniciativas de 

inteligência competitiva agora estão sendo exigidos pela alta administração e, em muitos casos, generosamente 

financiados, mesmo nas atualmente tensas ambiente econômico. HENRY, Brian R. Benchmarking and antitruste. 

Antitrust Law Journal, 62, n. 2, 1994. 
107 Medir a eficácia da prestação de serviços governamentais pode desempenhar um papel importante para alcançar 

melhorias no desempenho do setor público. A ausência de mercado requer relatórios comparativos de desempenho 

que fornecem uma maneira de introdução de pressões competitivas para os prestadores de serviços públicos. 

Desenvolver e relatar informações de desempenho é crucial para identificar melhorias de desempenho e, assim, 

orientar a tomada de decisões. Os relatórios comparativos de desempenho geralmente são realizados de forma 

cooperativa, a fim de ajudar todos os participantes a melhorar seu desempenho. Nesse contexto, a Análise 

Envoltória de Dados (DEA) é uma ferramenta analítica que pode auxiliar na identificação de melhores práticas 

no uso de recursos entre um grupo de organizações. Essa identificação pode destacar possíveis melhorias de 

eficácia que podem ajudar os órgãos públicos a atingir seu potencial. GARCÍA-SANCHEZ, Isabel-María. 

Evaluting the effectiveness of the Spanish police force through data envelopment analysis. Eur J Law Econ (2007). 

Springer Business Media. 23:43-57. 
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 Nesse propósito, para medir a eficiência econômica do órgão administrativo optou-

se pelo software SIAD, confeccionado por uma equipe de professores da Universidade Federal 

Fluminense, financiado pelo CNPq, pelos seguintes motivos: trata-se de software gratuito, 

disponível pelo sítio eletrônico da instituição desenvolvedora, fácil operação 

comparativamente a outros softwares gratuitos e de fácil operação, não dispensando de maiores 

conhecimentos matemáticos. 

 A última questão desse bloco inicial de perguntas metodológicas era como 

encontrar outro órgão com as mesmas características do órgão pesquisado que pudesse servir 

de benchmarking para a medição da eficiência econômica do órgão em estudo. Devido à 

inexistência de outro órgão com características similares108, propôs-se utilizar o mesmo órgão 

como benchmarking. 

 O método DEA estabelece comparações entre o que foi produzido (denominado 

output, ou produto) considerando-se os recursos (ou insumos) de cada órgão (denominado 

input). Trata-se de metodologia de análise de eficiência que compara o resultado otimizado 

com a eficiência de cada unidade administrativa em questão. Dessa forma, é possível estimar 

dados quantitativos sobre o quanto cada órgão deve aumentar sua produtividade para alcançar 

a fronteira de produção, observando-se os recursos que cada um dispõe, além de estabelecer 

um indicador de avaliação para cada unidade. (BRASIL, 2020). 

 Para estabelecer os insumos e os produtos a serem utilizados para a medição da 

eficiência econômica, foram estipulados sete indicadores de desempenho, de forma 

consensual109, por meio de entrevistas, que mensurassem a eficiência do órgão que processa e 

decide processos administrativos (Tabela 4). 

 
108 O Setor de Processos Administrativos Sancionadores do Comando Logístico, regimentalmente, denominado 

Divisão de Processos Administrativos Sancionadores, do Centro de Obtenções do Exército e tem a função 

regimental de processar e confeccionar pareceres administrativos sancionadores decorrentes de inadimplências 

em face de empresas licitantes e contratadas. 
109 No início do trabalho empírico, realizou-se pesquisa de campo, por meio de questionário, junto aos operadores 

do direito que confeccionam pareceres jurídicos em decisões e recursos administrativos com o objetivo de 

construção de indicadores de desempenho que expressassem de forma fidedigna os indicadores de desempenho 

propostos. 
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 A partir da definição dos índices de desempenho, foi necessário estabelecer uma 

maneira de se definir as unidades tomadoras de decisão que processariam os dados obtidos 

pelos indicadores de desempenho que levasse em consideração o benchmarking, que no caso 

estabelecido era o próprio órgão. 

 A definição desses indicadores é importante para alimentar o software que 

calcularia o DEA, como uma única medida de eficiência relativa entre unidades comparáveis, 

chamadas de DMU (decision making units), que trabalham em função dos inputs (entradas) e 

“outputs” (saídas) dos processos que operam nas DMU. (ÂNGULO MEZA, 2005). 

 Assim, cada mês dos anos de 2019, 2020 e 2021 foi considerado como uma 

Unidade Tomadora de Decisão (DMU), porquanto utilizaria os mesmos insumos e produziram 

os mesmos produtos. Portanto, não necessitando encontrar outra DMU com as mesmas 

características, o que poderia significar um trabalho não uniforme. (Figura 2). 
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 Em seguida, as unidades tomadoras de decisão (DMU) foram posicionadas em uma 

planilha conjuntamente com os indicadores de desempenho para receberem os valores obtidos 

nas planilhas com os quesitos sobre os dados obtidos nas decisões administrativas 

sancionadoras entre os anos de 2019 e 2021, do Comando Logístico do Exército Brasileiro. 
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 Para o preenchimento e cálculo dos indicadores de desempenho e avaliação das 

decisões administrativas sancionadoras nos aspectos administrativos, econômicos e jurídicos, 

foram estabelecidos quesitos a serem colhidos nas decisões administrativas sancionadoras do 

Comando Logístico do Exército Brasileiro, entre os anos de 2019 e 2021. (Tabela 5 e 6). 
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 Na sequência, os dados obtidos de cada decisão administrativa foram coletados e 

consolidados mensalmente. Desses dados brutos, foram estabelecidos médias, de cada conjunto 

de dados coletados, multiplicados pelo seu inverso e multiplicado por 100.000, para estabelecer 

um número inteiro contendo duas casas decimais. 

 Os indicadores de desempenho: quantidade de decisões administrativas e de 

recursos administrativos foram estabelecidos e tratados por meio de médias aritméticas, não 

havendo necessidade de normalização de valores, porque se tratava de números inteiros. 

 Assim, os valores obtidos dos quesitos escolhidos para a medição da eficiência 

econômicas dos anos de 2019, 2020 e 2019 foram os seguintes (Tabelas 7, 8 e 9): 
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 Em seguida, foram estabelecidas seis restrições110 aos pesos das variáveis de 

orientação “inputs” e “outputs”. As variáveis IMDA, IPDA e DA receberam restrições de peso 

2, enquanto as variáveis IMRA, IPRA e RA, receberam restrições de peso 1. (Tabela 10). 

 
110 O motivo da escolha do peso 2 para assuntos relacionados às decisões administrativas, refere-se ao maior 

número de etapas administrativas a serem vencidas para a produção de uma decisão administrativa, em 

comparação à produção de uma decisão em recurso administrativo (menor trâmite interno, prazos menores, 

defesas sem inovação normativa, etc.). 
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 Depois, os valores dos indicadores de desempenho por ano, foram inseridos no 

software SIAD versão 3.0 (Anexo I), para a medição da eficiência econômica do Setor de 

Processos Administrativos do Comando Logístico, obtendo-se os seguintes resultados das 

eficiências econômica mensais do ano de 2019. (Tabela 11). 
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 Da análise das DMU do ano de 2019, em que cada DMU corresponde a um mês do 

ano de 2019, constata-se que todos os meses do ano de 2019 trabalharam de forma muito 

próxima da eficiência. Contudo, o mês de setembro de 2019 foi o mais eficiente. Se comparar 

essa Tabela 11 com a Tabela 7, destaca-se no período o melhor índice de duração médio de 

recursos administrativos no ano de 2019. 

 Para esclarecer e facilitar a compreensão das eficiências mensais do ano de 2019, 

foi elaborado uma escala de eficiência para demonstrar, por meio gráfico, as eficiências 

mensais do órgão em estudo no ano de 2019. (Gráfico 1). 
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 Com relação às eficiências das DMU do ano de 2020, foram obtidos os seguintes 

valores de eficiência, apresentado na Tabela 12: 
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 Da análise das DMU do ano de 2020, em que cada DMU corresponde a um mês do 

ano de 2020, constata-se que todos os meses do ano de 2020 tiveram excelente desempenho, 

com o mês de abril de 2020 sendo o considerado mais eficiente. 

 Para esclarecer e facilitar a compreensão das eficiências mensais do ano de 2020, 

foi elaborado uma escala de eficiência para demonstrar, por meio gráfico, a eficiências mensais 

do órgão em estudo no ano de 2020. (Gráfico 2). 

 

 

 Com relação às eficiências das DMU do ano de 2021, foram obtidos os seguintes 

valores (Tabela 13): 
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 Da análise das DMU do ano de 2021, em que cada DMU corresponde a um mês do 

ano de 2021, constata-se que todos os meses do ano de 2021 tiveram ótimo desempenho, com 

o mês de junho de 2021 considerado o mais eficiente.  

 Para esclarecer e facilitar a compreensão das eficiências mensais do ano de 2021, 

foi elaborado uma escala de eficiência para demonstrar, por meio gráfico, a eficiências mensais 

do órgão em estudo, no ano de 2021. (Gráfico 3). 
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6.2 A aprendizagem alcançada pela análise econômica do direito a descortinar a 

influência do interesse privado sobre o sistema sancionatório das licitações e contratos 

administrativos 

 Como dito anteriormente, quando se considera o papel da proceduralização jurídica 

como tecnologia a clarear o itinerário para deslindar o paradoxo Eficiência – Interesse Público, 

em que se busca entender por que razão o Interesse Público percorre um caminho jurídico que 

influencia a Eficiência, que na realidade surgiam obstáculos para a efetivação da Eficiência. 

 Foi necessário visitar a doutrina de Othon de Azevedo Lopes (2018, p. 8), para 

entender que a regulação se trata de uma irrupção de poderes oriundos de discursos técnicos-

científicos para a satisfação de imperativos burocráticos e econômicos, que exigem do direito 

um reposicionamento estruturante de um sistema de conhecimento e ação, para se articular com 

outras ciências. 

 Para entender esse objetivo regulatório entre Eficiência e Interesse público, há uma 

passagem, como afirma Posner (2011, p. XIII), por qual um conhecimento da análise 

econômica do direito a abranger campos jurídicos não mercadológicos, ou quase não 

mercadológicos, como a responsabilidade civil, o direito de família, o direito penal, a liberdade 

de expressão, o direito processual, a legislação, o direito público internacional, os direitos de 

propriedade intelectual, as normas que regem o processo em primeira e segunda instâncias, o 

direito ambiental, o processo administrativo, a regulamentação da saúde e da segurança, as leis 
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que proíbem a discriminação no ambiente de trabalho e as normas sociais vistas como fonte, 

obstáculo e substituto do direito formal. 

 Nesse propósito, a presente Dissertação analisou as multas imputadas às empresas 

que licitaram ou celebraram contratos com o Comando Logístico do Exército Brasileiro, entre 

os anos de 2019 e 2021, inclusive. Também apurou os valores das contratações de cada 

empresa, também, entre os anos de 2019 e 2021, inclusive. Por fim, apurou a quantidade de 

recursos recebidos do Governo Federal por essas empresas licitante e contratadas111. 

 Em seguida, estabeleceu duas razões para trabalhar os dados obtidos, a razão valor 

da multa sobre o valor do contrato (Multa/Valor do Contrato) e o valor da multa sobre o valor 

total dos recursos recebidos pelo Governo Federal (Multa/RRGF). A primeira razão foi 

verificada com o objetivo de se conhecer a repercussão da multa sobre o valor econômico do 

contrato, e a segunda razão foi verificada para reforçar a primeira observação, e se entender a 

repercussão da multa sobre a economia da empresa licitante ou contratada. 

 Para entender o que esses dois índices representavam para a economia do mercado 

de compras públicas, realizou-se pesquisa junto ao sítio eletrônico do Tribunal de Contas da 

União, para se conhecer o percentual dos lucros que o TCU entende razoáveis para o mercado 

das compras públicas. 

 Outro dado importante obtido, neste estudo foi o índice de reincidência médio das 

empresas licitantes e contratadas entre os anos de 2019 e 2021, para apurar se as sanções 

administrativas aplicadas às empresas teriam ou não o potencial de evitar novas infrações 

administrativas das empresas licitantes e contratadas. 

 Os resultados obtidos do índice valor da multa/valor do contrato foram de 10,93% 

(2019), 10,18% (2020), e 10,13% (2021), indicando que a multa superava os valores mínimos 

de lucro estabelecido pelo TCU, porém mais próximas do limite máximo do lucro, conforme o 

Acórdão 2.369/2011112 do TCU. (Tabela 14). 

 
111 Para verificar o valor dos recursos recebidos pelas empresas pelo Governo Federal, realizou-se pesquisas junto 

ao sítio eletrônico do Governo Federal, portal da transparência, disponível em: 

https://www.portaltransparencia.gov.br/ 
112 TCU. Acórdão 2369/2011-Plenário. Relator: Marcos Bemquerer. Processo: 025.990/2008-2. 31/08/2011. 

Sumário: ADMINISTRATIVO. ADOÇÃO DE VALORES REFERENCIAIS PARA TAXAS DE BENEFÍCIO 

E DESPESAS INDIRETAS - BDI PARA DIFERENTES TIPOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

E PARA ITENS ESPECÍFICOS PARA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS. ORIENTAÇÕES ÀS UNIDADES 

TÉCNICAS. DETERMINAÇÃO À SEGECEX QUE CONSTITUA GRUPO DE TRABALHO 

INTERDISCIPLINAR COM VISTAS A EFETUAR A VERIFICAÇÃO DA ADEQUABILIDADE DOS 

PARÂMETROS UTILIZADOS E DA REPRESENTATIDADE DAS AMOSTRAS SELECIONADAS, TANTO 
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 Se considerar o lucro máximo permitido, constante do Acórdão 325/2007113, todo 

os índices da relação valor da multa/valor do contrato ficaram acima do valor limite máximo 

estabelecido pelo TCU, motivo pelo qual os contratos foram considerados antieconômico na 

perspectiva do mercado fornecedor. 

 Porém, quando se analisa o índice médio valor da multa sobre recursos recebidos 

pelo Governo Federal, o resultado dos índices foram os seguintes, 0,86% (2019), 0,72% (2020), 

e 0,63% (2021), o que indica que a multa ficava aquém dos valores mínimos de lucro 

estabelecido pelo TCU, inclusive do abaixo do lucro mínimo estabelecido no Acórdão 

325/2007 – Plenário TCU e Acórdão 136/2022114. (Tabela 14). 

 A conclusão que se chega, contrariando os índices estabelecidos valor da multa / 

valor do contrato que indicavam uma tendência dos contratos em se constituírem em avenças 

antieconômicas. Aqui, ao revés, as multas imputadas às empresas não afetaram a economia das 

empresas, e as médias das multas ficaram muito aquém do valor mínimo do lucro estabelecido 

pelo TCU. 

 Por fim, o índice de reincidência médio das empresas que licitam e celebram 

contratos com órgão da Administração Pública foi de 45,04% (2019), 41,96% (2020) e 43,75% 

(2021), denotando que quase a metade das empresas se tornam reincidentes, o que demostra 

uma inefetividade das sanções administrativas das leis licitatórias. (Gráfico 4). 

 
NO ÂMBITO DESTES AUTOS QUANTO NO ESTUDO QUE ORIGINOU O ACÓRDÃO N. 325/2007 - 

PLENÁRIO. [...] A taxa de Benefício e Despesas Indiretas (BDI) – também denominada taxa de lucro e despesas 

indiretas (LDI) – é formada por despesas indiretas e o lucro. [...] 9.2. aprovar os valores abaixo listados como 

faixa referencial para o LDI em obras de linhas de transmissão e subestações. [...] Lucro Mínimo 3,83%, Lucro 

Máximo 9,96% e média 6,90%. 
113 TCU. Acórdão 325/2007. Relator: Guilherme Palmeira. Processo: 003.478/2006-8. ADMINISTRATIVO. 

14/03/2007. ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO LUCRO E DESPESAS 

INDIRETAS - LDI EM OBRAS DE LINHAS DE TRANSMISSÃO E SUBESTAÇÕES DE ENERGIA 

ELÉTRICA. APROVAÇÃO DE VALORERS REFERENCIAIS. ORIENTAÇÕES ÀS UNIDADES 

TÉCNICAS. […] Dessa forma, a taxa de juros referencial para o mercado financeiro mais adequada é a taxa 

SELIC, taxa oficial definida pelo comitê de política monetária do Banco Central. [...] 9.2. aprovar os valores 

abaixo listados como faixa referencial para o LDI em obras de linhas de transmissão e subestações. [...] Lucro 

Mínimo 3,83%, Lucro Máximo 9,96% e média 6,90%. 
114 TCU. Acórdão 136/2022. Relator: Augusto Sherman. Sumário: TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. 

FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO, CONTROLE DE TRÁFEGO E 

ENERGIA E SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES DO METRÔ DE SALVADOR, TRECHO LAPA-

PIRAJÁ. INDÍCIO DE SUPERFATURAMENTO POR BDI EXCESSIVO. CITAÇÃO. ALEGAÇÕES DE 

DEFESA SUFICIENTES PARA O AFASTAMENTO DA IRREGULARIDADE. CONTAS REGULARES 

COM RESSALVA. QUITAÇÃO. 
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6.3 A influência do interesse privado sobre o sistema de sanções administrativas da Lei 

de Licitações 

 Para Pamela J. Clouser, Douglas M. Spencer e Abby K. Wood (2021, p. 1147), a 

teoria da captura deve ter um interesse especial sobre as pressões em todos os ramos do 

governo. Quanto a isso, há a necessidade de se reformular a teoria da captura, por meio de 

implicações empíricas, não apenas no número de variáveis potenciais em jogo, mas também na 

distinção de saídas de captura que alimentam o risco de captura em primeiro lugar. Uma 

complicação adicional é o fato de que a captura é uma construção latente, o que significa que 

não é observável. Há necessidade de estudar dado empíricos adequados. 

 Por meio deste estudo empírico, analisou-se o índice valor da multa aplicada às 

empresas sobre o valor do contrato, índice valor da multa aplicada às empresas sobre o valor 

dos recursos recebidos pelas empresas do Governo Federal e a relação desses dois índices com 

os valores médios dos lucros dessas mesmas empresas, oportunidade a qual constatou-se 

informações importantes sobre a regulação desse mercado de compras públicas. 

 Outros dados fundamentais para se alinhar às conclusões parciais que se obtiveram 

dizem respeito ao grau de reincidência que as empresas obtiveram nos anos de 2019, 2020 e 

2021, a se constatar, combinando com os dados obtidos das relações multa/contrato, 

multa/RRGF e índice médio de lucros, que essa conjunção de resultados, comprova que, pelo 

menos, o sistema sancionatório decorrente de licitações e contratos foi influenciado ou 

levemente capturado pelo interesse privado. 

 Essa constatação empírica da influência ou leve captura do sistema sancionatório 

que decorre das licitações e contratos permite inferir que a interpretação gramatical constante 

nas licitações e contratos administrativos é quimera, porquanto o espírito legal sancionatório é 

influenciado ou levemente capturado pelo Interesse Privado, o que significa que as sanções 

administrativas não afeta, o potencial econômico dos infratores, ou seja, o sistema 

sancionatório da lei de licitações e contratos administrativos foi confeccionado para não 

interferir nesse potencial econômico do setor produtivo. 
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6.4 Sanção ou conciliação: análise dos custos processuais 

Uma análise de custos configura-se importante ferramenta para definir a eficiência 

econômica de um rito procedimental. Nesse sentido, indaga-se por que a escolha do 
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ordenamento jurídico pelo rito processual administrativo pela Lei nº 9.784/1999, em vez de 

seguir o rito da conciliação, já versada no ordenamento jurídico pátrio, como lei adjetiva, desde 

a entrada em vigor da Lei Processual Civil de 2015, não se trata da opção predileta do 

ordenamento jurídico. 

Para verificar o significado desses custos dos procedimentais, Oliver E. Williamson 

(1985, p. 20) indica que os custos procedimentais podem ser de dois tipos, ex ante e ex post, 

que são distinguidos a seguir. Os custos ex ante são os custos de elaboração, de negociação e 

da salvaguarda de um contrato ou acordo, que pode ser realizado com muita cautela, em que é 

confeccionado a documentação na qual são reconhecidas inúmeras contingências e as 

alterações são estipuladas pelas partes preventivamente. O primeiro são os custos de 

elaboração, negociação e salvaguarda de um acordo. Isso pode ser feito com muito cuidado, no 

caso de um complexo é redigido documento no qual são reconhecidas inúmeras contingências, 

e as devidas adaptações pelas partes são estipuladas e acordadas previamente. 

Já os custos ex post da contratação assumem várias formas, incluem (1) os custos 

de má adaptação decorrentes de contratações mal alinhada com o planejamento; (2) os custos 

de negociação bilateral entre as partes para reposicionamento do contrato mal alinhado ex post; 

(3) os custos de instalação e funcionamento das estruturas de governança para as quais as 

disputas serão encaminhadas; e (4) os custos de vinculação para estipular seguros diante a 

inexecução contratual. (WILLIAMSON, 1985, p. 21). 

Importante entender que essa análise de custos apresenta um papel, como descreve 

o estudo de Fabrício da Costa Ferreira e Antônio Artur de Souza (2020), que por meio da 

análise desses custos procedimentais possibilita a compreensão de esforços para mitigar o 

comportamento oportunista de fornecedores de bens e serviços, aliada as incertezas decorrentes 

de contratações mal planejadas ou incompletas. 

No campo do mercado de compras públicas, com a entrada em vigor da Lei de 

Licitações e Contratos administrativos, Lei nº 14.133/2021, reforça-se o entendimento de que 

urge uma mudança paradigmática para possibilitar um meio mais eficiente, economicamente, 

em prol da resolução de conflitos do que o método tradicional ritualizado pela Lei nº 

9.784/1999, ou então, uma mescla desta lei com outra de matiz conciliatória. 

Para comprovar que esse procedimento conciliatório apresenta menor custo em 

relação ao procedimento sancionatório, nesta dissertação realizou-se a análise de custos 

financeiros com relação ao gasto com pessoal do Setor de Processos Administrativos 
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Sancionadores de Órgão Público federal com o procedimento conciliatório de outro Órgão 

Público Federal, no aspecto dos custos com pessoal envolvido na produção de pareceres 

jurídicos e decisões jurídico-administrativas. (Tabela 15 e Tabela 16). 

O órgão público federal que realiza o procedimento de conciliação, foi autorizado 

a fazê-lo por causa do Decreto nº 9.760/2019, que permite a realização de conciliação para 

processar e decidir sobre infrações em face a bens públicos, o qual, de forma comparativa, 

poderia ser utilizado como instrumento analógico para a previsão contida da Nova Lei de 

Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021), que prevê a conciliação no 

âmbito de licitações e contratos administrativos. 

Para realizar essa análise de custos da mão de obra para a confecção de pareceres 

jurídicos, utilizou-se como base, o vencimento básico, considerado como aquele percebido pelo 

piso salarial dos advogados, conforme a legislações da Ordem dos Advogados do Brasil, com 

o objetivo de padronização dos dados que permitissem a verificação dos vencimentos do nível 

básico dos pareceristas de decisões de primeiro grau. 

Os valores dos demais vencimentos foram obtidos por meio de pesquisa empírica, 

de forma virtual, obtendo valores conforme as notas explicativas que compõem as tabelas 15 e 

16, das análises de custos. 
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Por fim, constatou-se que o custo com mão de obra para a confecção de pareceres 

de um procedimento de conciliação é de R$ 32.103,56, em face do custo de um processo 

administrativo sancionador que foi constatado ser de R$ 77.894,76, ou seja, considerando 

apenas o quesito do custo de mão de obra de uma equipe de pareceristas em um órgão público 

federal, verificando, portanto, uma economia auferida com esta conciliação, da ordem de 

41,21%. 

Nesse sentido, a alegação da ausência de normatização para se efetivar a 

conciliação em licitações e contratos, no âmbito administrativo federal com vistas a atender ao 

Interesse Público significa que a Eficiência permanece deslocada para um papel de 

coadjuvação, sem perspectiva de observância de um rito mais eficiente, que não significa que 

seja o modelo atual de heterocomposição. 

6.5 Sinopse do Capítulo 6 

 Neste capítulo final, comprovou-se a possibilidade da utilização do método Data 

Envelopment Analysis, por meio do software SIAD versão 3.0, para a medição da Eficiência 
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econômica das decisões administrativas sancionadoras de órgão da administração pública 

federal. 

 Uma constatação importante desta dissertação foi a percepção de que o Interesse 

Público, representado pelo sistema de sanções administrativas constante da lei de licitações e 

contratos administrativos, é influenciado ou levemente capturado de forma econômico-

regulatória pelo Interesse Privado, possivelmente no momento da sua confecção legislativa. 

 Foi possível descortinar essa influência ou leve captura econômico-regulatória por 

meio de um método de verificação que utiliza a relação valor da multa imputada em face da 

empresa sobre o valor do contrato administrativo e a relação valor da multa sobre o valor dos 

recursos recebidos por estas empresas pelo Governo Federal, combinado com uma comparação 

com os limites mínimos e máximos dos lucros empresariais permitidos pelo Tribunal de Contas 

da União. 

 Por fim, demonstrou-se empiricamente que o procedimento de conciliação já 

utilizado pelo Poder Executivo nos estados apresenta menor custo de elaboração de pareceres 

do que o custo de elaboração de pareceres que utiliza o processo administrativo sancionador, 

regido pela Lei nº 9.784/1999. 
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CONCLUSÃO 
 

“O Estado – a máquina e o poder do Estado – é um potencial fonte de 

recursos ou de ameaças a toda atividade econômica na sociedade. Com 

o seu poder de proibir ou compelir, de tomar ou dar dinheiro, o Estado 

pode (e efetivamente o faz) ajudar ou prejudicar, seletivamente, um 

vasto número de empresas. Assim, ao passo que a indústria petrolífera, 

um verdadeiro peso-pesado da política, é um imenso consumidor de 

benesses políticas, agentes de seguro marítimo recebem parcelas 

modestas de benefícios. As tarefas centrais da teoria da regulação 

econômica são justificar quem receberá os benefícios ou quem arcará 

com os ônus da regulação, qual forma a regulação tomará e quais os 

efeitos desta sobre a alocação de recursos.” 

George J. Stigler, 1971. 

 

 Para concluir este estudo que teve como problema responder à pergunta se as 

decisões administrativas, influenciadas pelo Interesse Público seriam eficientes, foi 

acrescentado o verbo investigar na expressão para torná-la objetivo geral para comprovar o que 

se percebia como uma inquietação dessa influência perturbadora do Interesse Público sobre a 

Eficiência constitucional. 

 Uma hipótese, aventada de plano, era indagar se na perspectiva intraorgânica do 

Poder Executivo, as decisões administrativas sancionadoras eram eficientes —porém quando 

a perspectiva utilizada é a eficiência socioeconômica, interorgânica, jurídica ou administrativa, 

as decisões administrativas sancionadoras construídas, por meio da regulação reflexiva e 

procedural superariam a eficiência econômica baseada preponderantemente no Interesse 

Público. 

 Para comprovar a hipótese, de plano sugerida, estabeleceu-se os seguintes objetivos 

específicos, construídos para confirmar ou corrigir o rumo inicial percebido do estudo, por 

meio de observações pragmáticas no mundo da vida do Poder Executivo e por abordagens 

entabuladas pela doutrina administrativa: 

(1) Analisar os dilemas entre a Eficiência e o Interesse Público diante do 

neoconstitucionalismo e seus reflexos nas legislações legais e infralegais; 

(2) Identificar a dinâmica circular dos sistemas econômico e político no entorno e 

para além do acoplamento estrutural do sistema jurídico; 

(3) Realizar uma articulação regulatória econômica para situar a Eficiência do 

sancionamento administrativo no mercado das licitações públicas; 
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(4) Refletir sobre a visão estadunidense do Direito Administrativo e sua relação 

com o Estado Administrativo com vistas a trazer elementos para o paradoxo Eficiência e 

Interesse Público no contexto brasileiro. 

(5) Situar o paradigma da proceduralização como ação comunicativa a dirimir o 

paradoxo entre Eficiência e Interesse Público nas sanções administrativas. 

(6) Realizar um estudo de caso para verificar a concretude dos fatos econômicos 

presentes nas Sanções Administrativas imputadas às sociedades mercantis contratadas por 

órgão do Poder Executivo brasileiro entre os anos de 2019 e 2021, para se estabelecer um 

diagnóstico indutivo, com base na Teoria da Regulação Econômica na perspectiva da análise 

econômica do direito, no âmbito do sancionamento das licitações e contratos 

 Diante dos esforços empreendidos para buscar um esclarecimento sobre o 

emaranhado de possibilidades delimitados pela hipótese, optou-se pelo raciocínio indutivo pois 

acredita-se que pelo universo de dados obtidos, depreende-se que a potestade do órgão objeto 

de estudo é um ponto de destaque a servir de paradigma para outros órgãos do Poder Executivo. 

Por essa razão, encontrou-se um itinerário que perpassasse pelos objetivos específicos, a fim 

de se obter as seguintes conclusões: 

1. A estipulação dos indicadores de desempenho mostrou-se adequada para a 

finalidade de se medir a eficiência econômica do Setor de Processos Administrativos 

Sancionadores: índice mensal médio de duração de decisões administrativas sancionadoras em 

1º grau, índice mensal médio de duração de decisões em recursos administrativos 

sancionadores, índice mensal médio de produtividade dos pareceristas em decisões 

sancionadoras de 1º grau, índice mensal médio de produtividade dos pareceristas em recursos 

sancionadores, índice da análise de custos das decisões administrativas, índice da quantidade 

de decisões sancionadoras mensais e índice da quantidade de recursos administrativos mensais. 

2. A ausência de uma Unidade Tomadora de Decisão (DMU) que pudesse servir 

de unidade paradigma, para o Setor objeto de estudo, conduziu a uma metodologia que utiliza 

o próprio Setor de Processos Administrativos Sancionadores, como paradigma, por meio da 

designação do próprio órgão com uma DMU mensal. Assim, permitiu-se calcular a eficiência 

econômica intraorgânica do órgão nos doze meses dos anos de 2019, 2020 e 2021. 

3. A metodologia alcançada para medir a eficiência intraorgânica, por meio dos 

meses dos anos, apresenta-se como uma importante ferramenta de gestão e governança para o 

escalão superior para verificar o acompanhamento e o controle finalístico do Setor de Processos 

Administrativos Sancionadores, sem a necessidade de encontrar um Setor com as mesmas 
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características do Setor objeto de estudo, o que já revela um procedimento mais econômico, de 

menor custo e de melhor tempo hábil para a realização do estudo. 

4. Essa metodologia da medição de indicadores de desempenho dos processos 

administrativos sancionadores no Poder Executivo, para acompanhamento e controle da 

atividade processualística, mostrou-se adequada, conforme estudos já implementados pelo 

Poder Judiciário, por meio da utilização da ferramenta data envelopment analysis. 

5. A eficiência intraorgânica medida por meio da ferramenta data envelopment 

analysis a qual utilizou o software SIAD versão 3.0, indicou que o setor que processa, julga e 

propõe decisões e recursos administrativos, é eficiente economicamente, porquanto todos os 

dados obtidos inferem que o Setor alcançou o nível de eficiência esperado ou ficou muito 

próximo de alcançá-lo. 

6. A eficiência interorgânica medida, por meio da comparação dos custos entre o 

Setor de Processos Sancionadores e um Setor de Conciliação putativo, demonstrou que um 

Setor de Conciliação tornar-se-ia mais eficiente se existisse essa prática nos órgãos do Poder 

Executivo federal, principalmente por refletirem menor custo de processualização, utilizando-

se a categoria custo de pareceres jurídicos-administrativos realizados. 

7. O estudo localizado na Teoria dos Sistemas permitiu-se identificar que o 

paradoxo Eficiência-Interesse Público, apresenta um código binário entre economia e política, 

ter/não ter – poder/não poder ou público/privado a significar que o código poder/não poder da 

política representa uma maior força argumentativa do que o código ter/não ter da economia, 

representado para os fins dessa dissertação, por meio do código eficiente/não eficiente ou 

público/privado que indica a preponderância da Potestade Pública, por meio de um 

acoplamento estrutural entre política e direito é mais forte do que o acoplamento estrutural 

entre economia e direito. 

8. Outra proposta desta dissertação foi apresentar uma regulação responsiva líquida 

que atendesse a nova lei de licitações e contratos administrativos (Lei nº 14.133/2021), que 

aliasse elementos de regulação reflexiva e a proceduralização e não ficasse restrita apenas ao 

comando e controle do sistema de sancionamento administrativo, e sim abrangesse a 

conciliação. 

9. O presente trabalho também utilizou dois índices econômicos para o estudo desse 

caso do Setor de Processos Sancionadores, o índice mensal aritmético da relação multa 
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imputada ao contratante sobre o valor do contrato e o índice mensal aritmético da relação multa 

imputada ao contratante sobre os recursos recebidos pelas empresas pelo Governo Federal, com 

a finalidade de se conhecer se as multas eram efetivas, e sua capacidade de prevenir a 

reincidência das inadimplências. 

10. Diante dessas teorias da regulação, apreende-se, em tese, que a sanções 

administrativas ligadas à atividade regulatória do Estado, no âmbito do mercado de compras 

públicas podem estar vinculadas à teoria de interesse privado na regulação, pelas características 

do Poder Legislativo brasileiro, local de tensões discursivas na produção legislativa das normas 

públicas. 

11. Na atual conjuntura da regulação licitatória, os benefícios percebidos pelas 

empresas de maior capacidade econômica, significaria dizer que as multas sancionatórias 

possuem uma baixa capacidade de preventividade, porquanto o quantum dispendido para o 

pagamento das multas não representa uma coerção efetiva. Por isso, as empresas poderiam 

eleger entre o pagamento da sanção administrativa imposta ou reincidir o contrato estabelecido 

ou mesmo permanecer na inadimplência, pois os efeitos econômicos sobre as contas das 

empresas são insignificantes, por isso permanecem em reincidência. 

12. Além desse fato, as multas sancionatórias por não gerarem uma real 

coercitividade em face das empresas e nem efeitos de prevenção de reincidência, como 

prometidos pela legislação de licitações, não têm o condão de atingir o seu desiderato de 

provocar dissuasão; ao contrário, beneficiam, no sentido de permitirem que a inadimplência 

seja repetida, porque não há uma verdadeira inibição da prática infratora por parte das 

empresas. 

13. Dessa análise das relações das multas com os valores contratuais e valores 

recebidos pelo governo federal, constatou-se que a média aritmética da relação multa/valores 

contratuais de todos os contratos celebrados por Órgão do Poder Executivo, ficou entre 10,13% 

e 10,93%, em média; no entanto, quando se calculou a relação multa imputada/recursos 

recebidos pelas empresas do Governo Federal, o percentual médio de todos os contratos 

celebrados ficou, apenas, entre 0,63 e 0,83 por cento, em média. 

14. Nesse sentido, o experimento utilizou a conciliação como método adequado de 

solução de conflitos, que se trata de tecnologia disponível no ordenamento jurídico nacional, 

desde a entrada do Código de Processo Civil de 2015. Com a entrada em vigor da Lei nº 
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14.133/2021, faltariam detalhes normativos para a sua implementação pelo Poder Executivo 

federal, a despeito de nos Poderes Executivos estaduais e municipais já aplicarem a conciliação. 

15. Com a finalidade de estimular o debate jurídico-administrativo nessas relações 

econômicas, verificou-se junto à jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU, que 

os valores admitidos para os lucros das sociedades empresárias que contratam com o Poder 

Público, para contratos administrativos, obedeceria ao limite entre 3,83% (lucro mínimo 

permitido, constante no Acórdão 325/2007) e o lucro máximo de 10,95% (lucro máximo 

permitido, constante no Acórdão 2.369/2011). 

16. Por meio de uma interpretação lógica, admitir-se-ia que o valor aritmético 

médio constatado das multas entre 10,13% e 10,93%, próximos ao limite dos lucros máximos 

permitidos pelo TCU, seriam suficientes para prevenir reincidências das sociedades mercantis 

envolvidas com inadimplência pré-contratual ou contratual.  

17. No nível contratual, significaria dizer que desse lucro contratual máximo 

permitido pelo TCU para as empresas, toda sanção imputada às empresas seria gasta para pagar 

o quantitativo das multas contratuais, o que demonstra que o mercado de licitações e contratos 

administrativos seria antieconômico para os fins ao qual se propõe. 

18. A despeito dessa elevada relação multa/valor de contrato, o nível de 

reincidência de empresas a que foram imputadas multas permaneceu elevado, com o índice 

aritmético médio de reincidência das sociedades mercantis atingindo um nível de 45,04% 

(2019), 41,96% (2020) e 43,75% (2021), o que indica uma baixa efetividade das sanções 

administrativas, no âmbito das licitações e contratos administrativos. 

19. Como entender uma baixa efetividade de uma sanção administrativa 

penalizadora, há anos em plena utilização por todas as esferas do Poder Público nacional, que 

não atende ao mínimo que se espera de uma norma sancionatória que é a prevenção geral e 

específica, para evitar a reincidência de comportamentos antijurídicos. 

20. Por outro lado, se observamos o índice aritmético médio da relação 

multa/recursos recebidos pelo Governo Federal, este variou entre 0,63% e 0,83%. Assim, 

constata-se que os valores pagos em multas são inferiores ao lucro mínimo permitido pelo 

TCU, cujo é o limite está entre 3,83% e 5,95%. 

21. Constata-se que, na realidade, para fins econômicos, as multas estabelecidas 

em face das empresas do mercado de licitações e contratos administrativos, apresentam um 
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valor 77,5% menor que o valor mínimo de lucro estabelecido pelo TCU, o que demonstra uma 

insuficiente prevenção geral e específica sobre o comportamento empresarial das sanções 

administrativas constante da Lei de Licitação e Contratos Administrativos. 

22. Tais considerações da baixa prevenção geral e específica das cláusulas 

administrativas penais, ocasionada por multas que sequer afetam a lucratividade mínima 

estabelecida pelo TCU às sociedades mercantis inadimplentes, coadunam-se com a hipótese de 

que o mercado de licitações e contratos administrativos, regulados pelas leis licitatórias foram 

influenciadas pelas empresas, conforme a Teoria da Regulação Econômica de Stigler. 

23. Em resumo, para verificar essa análise econômica das sanções administrativas, 

foram utilizados dois índices, o índice multa aplicada à empresa sobre o valor do contrato 

administrativo e o índice multa aplicada à empresa sobre recursos recebidos pelas empresas 

pelo Governo Federal, para ao final comprovar que, na verdade, as empresas licitantes são 

influenciam ou capturam levemente o poder público, em vez de receberem uma dissuasória 

repressão sancionatória. 

24. Essa influência econômica significa dizer que as sanções administrativas, no 

âmbito das licitações e contratos administrativos, originadas pela confecção das leis no interior 

do Poder Legislativo, receberam influência do mercado de licitações públicas junto aos 

legisladores, o que propiciou todo um cabedal cognitivo a exasperar a potestade do Interesse 

Público em face de qualquer outro princípio que o rivalize, entre eles, o da Eficiência. 

25. Sobre a moralidade interna do direito administrativo, identifica-se que o 

Interesse Público como elemento integrante da moralidade do dever, por influenciar sanções 

administrativas que representa regras de condutas basilares. Enquanto, a Eficiência identifica-

se como elemento integrante da moralidade da aspiração. 

26. Portanto, realizou-se uma reflexão sobre a moralidade interna do direito 

administrativo apresentada pelo Estado Administrativo, e por esse motivo percebeu-se que para 

essa moralidade caberia uma exceção, no caso de influência ou leve captura econômica da 

moralidade interna, representada pelo Interesse Público influenciado. 

27. Com relação ao paradoxo entre Eficiência e Interesse Público, uma decisão 

administrativa sob efeito de um Interesse Público influenciado ou levemente capturado pelo 

Interesse Privado, não atenderia aos preceitos da moralidade interna do direito de Fuller, porque 

haveria a ausência de coerência, competência e congruência. 
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28. Assim, por esse não atendimento à moralidade interna do direito administrativo 

e pelo fato que as decisões administrativas preponderantemente obedecem a potestade 

administrativa, caracterizada pela supremacia do interesse público e pela indisponibilidade do 

interesse público, a questão paradoxal permanecerá presente, sendo, portanto, o seu conteúdo 

indecidível porque cognitivamente mal decidido. 

29. A repercussão de um Interesse Público enviesado decorrente da influência ou 

captura leve do sistema de sanções administrativas na origem, pela legislação de licitações e 

contratos administrativos, tem o papel de influenciar epistemologicamente a legislação 

correlata, a jurisprudência e a doutrina, em todas as esferas dos Poderes da República. 

30. Outrossim, o sistema de conciliação em funcionamento no Poder Executivo, 

por meio da conciliação no âmbito do bem indisponível e, bem de uso comum do povo, o meio 

ambiente, recebe um tratamento mais flexível do que o bem de natureza indisponível 

decorrente de licitações e contratos, a denotar a influência ou captura leve do Interesse Público 

pelo Interesse Privado. 

31. Nesse sentido, a preponderância do Interesse Público sobre a Eficiência ocorre 

com a prescrição da penalidade de advertência, porque os órgãos de regulação e controle 

entendem que estão defendendo o Interesse Público ao negar a prescrição quinquenal da 

punição de advertência, em nome de um Interesse público influenciado, desde a origem da 

confecção das normas sancionatórias de licitações e contratos administrativos. 

32. Enfim, essa dissertação elenca sinais da preponderância do Interesse Público 

ao revés da Eficiência, caracterizado pela negação de direitos ou a utilização de procedimentos 

mais custosos, os quais indicam que a influência econômica sobre Interesse Público tem o 

potencial de induzir o ordenamento jurídico, inclusive por meio de decisões jurídico-

administrativas sancionadoras. 

33. Essa forma de propor o direito utilizando conhecimentos periféricos porquanto 

não dialogados com o saber jurídico tradicional, mas com potencial de trazer contribuições à 

moralidade interna desse caso específico do mundo da vida do direito, o paradoxo entre 

Eficiência e Interesse Público, baseadas em esteios democráticos, dentro dessa sociedade 

contemporânea, complexa, policontextural, exige uma qualidade cognitiva e comunicativa que 

poder ser alcançada pelas potencialidade da proceduralização e da regulação reflexiva. 
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34. Por meio desse diálogo comunicativo procedural, permitiu-se interligar 

variadas ciências jurídicas e extrajurídicas para dirimir o paradoxo entre Eficiência e Interesse 

Público, situado de forma insolúvel no interior do subsistema jurídico-administrativo que 

permanece caracterizado pelo conflito pendular, ora em direção às prerrogativas, ora em 

direção às liberdades. Foi necessário esse pool democrático procedural, para descortinar as 

razões do paradoxo entre Eficiência e Interesse Público, de modo a, em vez de anulá-los, 

compatibilizá-los com os ideais democráticos. 
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APÊNDICE A 

 
Utilização do Sistema Integrado de Apoio à Decisão (SIAD) – Versão 3.0 – Tutorial 

 

Software obtido de forma gratuita por meio do sítio eletrônico: 

http://tep.uff.br/softwares/ 

acesso em 27/7/2021 

 

 O SIAD – Versão 3.0, desenvolvido em Delphi 7.0, deve ser usado em uma 

plataforma Windows e permite trabalhar com até 150 DMUs e 20 variáveis, entre inputs e 

outputs. Embora para muitas outras áreas de pesquisa poderia parecer um número insuficiente, 

para a área de DEA essa quantidade de DMUs representa um número de grande porte, já que 

na literatura quase não existem muitas aplicações com uma quantidade DMUs maior do que 

150. Em relação às variáveis, destacamos que o número 20 é um número que considerado como 

mais do que suficiente, pois em muitas aplicações reais, e devido às próprias características da 

análise de eficiência, trabalhamos com um máximo de 10 variáveis. Na Figura 8 há a tela de 

apresentação do software e a Figura 9 a telas dos desenvolvedores. 

 O software SIAD foi desenvolvido para permitir a entrada de dados de duas formas: 

diretamente no programa, utilizando uma grade de entrada vazia (com a prévia indicação da 

quantidade de variáveis e DMUs), e por meio de um arquivo (em formato “txt”) com os dados 

já incorporados. É importante destacar que caso haja valores decimais, o caracter “.” deve ser 

usado como o separador de decimais no arquivo “txt”. (Soares de Mello et al., 2005). 

 

 
Figura 3: Apresentação do software SIAD versão 3.0. 
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Figura 4: Desenvolvedores do software SIAD versão 3.0. 

 
1º Passo: 

 1. A primeira ação é clicar no menu arquivo e selecionar Novo DEA, conforme 

Figura 10. 

 
Figura 5: A primeira ação é selecionar no menu arquivo o item “Novo DEA.” 

 

2º Passo: 

 Realizar a entrada de dados, a quantidade de DMU, a quantidade de insumos ou 

entradas (“inputs”) e a quantidade de produtos ou resultado (“outputs”), depois seleciona a 

tecla OK, conforme Figura 11. 
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Figura 6: Inserir as quantidades de DMU, Inputs e Outputs. 

 

3º Passo: 

 Inserir os dados em cada variável, conforme Figura 12 e utilize o sinal de vírgula 

para selecionar as casas decimais. 

 

 

 
 

Figura 7: Inserir os dados em cada variável. 

 


