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RESUMO 
 

Esta dissertação se propõe a analisar a atuação administrativa consensual, com enfoque nos 

acordos substitutivos no processo administrativo sancionador. A questão que se pretende 

responder consiste em verificar se há necessário relacionamento entre prerrogativas 

públicas e desenvolvimento das atividades administrativas. Para respondê-la, a 

consensualidade administrativa é trabalhada em três frentes: normativa, teórica e prática. 

Na primeira parte, realiza-se a reconstrução do modelo de atuação administrativa típica, 

formalizada em atos unilaterais e imperativos, a fim de estabelecer o paradigma com o qual 

a atuação administrativa consensual dialoga. Na seqüência, há a análise do modelo de 

atuação administrativa consensual, repartida em dois capítulos. No primeiro, são mapeados 

os debates doutrinários a respeito do tema, indicados os pressupostos teóricos da 

consensualidade no Direito Administrativo e enfrentada a questão da viabilidade de a 

Administração Pública transacionar pela análise crítica dos princípios da supremacia e da 

indisponibilidade do interesse público. No segundo capítulo, é identificado o modelo de 

consensualidade adotado pelo Direito Administrativo brasileiro com base na apreciação 

das normas que prevêem instrumentos consensuais levantadas. A terceira parte da 

dissertação destina-se a avaliar o plano prático da atuação administrativa consensual por 

meio do estudo empírico do compromisso de cessação, na qualidade de acordo substitutivo 

no processo administrativo sancionador do CADE. Neste capítulo, são depreendidos os 

principais impasses relacionados à atividade sancionatória e a forma de emprego do 

referido acordo administrativo pela autoridade antitruste a fim de verificar os efeitos da 

consensualidade na prática do Direito Administrativo. Ao final, são analisados os 

principais vetores dos acordos substitutivos, quais sejam, legalidade, negociação das 

prerrogativas públicas, controle judicial e cultura repressiva prevalecente na Administração 

Pública. Na conclusão, a questão é retomada e as hipóteses lançadas – viabilidade da 

negociação das prerrogativas públicas e preferência dos acordos substitutivos pelo Poder 

Público em razão dos expressivos efeitos positivos que detêm – testadas. 
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ABSTRACT 
 

This essay intends to analyze the consensual administrative action, approaching to the 

substitutive agreements in the administrative process for imposition of sanctions. The 

question to be answered herein is to verify if there is a necessary relation between public 

prerogatives and development of administrative activities. To answer it, the administrative 

consensus is worked in three perspectives: normative, theoretical and practical. In the first 

part, it is done the reconstruction of the typical administrative action’s model, formalized 

in unilateral and imperative acts, in order to establish the paradigm to which the consensual 

administrative action dialogues. After that, it is done the analysis of the consensual 

administrative action, distributed in two chapters. In the first, doutrinaries’s debates 

involving the theme are identified, consensus’s theoretical premises in Administrative Law 

are indicated and the issue of availability of transaction in Public Administration is faced 

by the principles of supremacy and non-availability of public interest’s critical analysis. In 

the second chapter, it is identified the model of consensus adopted by brazilian 

Administrative Law through appreciation of the norms that dispose about consensual 

instruments. The essay’s third part intends to evaluate the practical field of the consensual 

administrative action through empirical study of the consent decree, as a substitutive 

agreement, in the CADE’s administrative process for imposition of sanctions. In this 

chapter, it is recognized the main problems with the imposition of sanctions and the use of 

that administrative agreement by the antitrust authority, in order to discover the consensus’ 

effect in Administrative Law. Finally, substitutive agreement’s main guides are analyzed, 

which are: legality, public prerogative’s negotiation, judicial control and repressive culture 

that prevails into Public Administration. In the conclusion, the question is retaken and the 

hypotheses exposed – negotiation of the public prerogatives’ availability and preference of 

the substitutive agreements bi Public Power because of its expressive positive effects – 

tested. 
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INTRODUÇÃO 

Dentre as várias transformações do Direito Administrativo brasileiro ocorridas na 

última década, uma das mais significativas corresponde à mudança metodológica que se 

evidencia em seus planos teórico e prático. Principalmente com a inserção do princípio da 

eficiência no caput do art. 37 da Constituição Federal ao lado de outros preceitos 

estruturantes do Direito Administrativo, do qual é exemplo a legalidade, a funcionalidade 

de normas e institutos jurídico-administrativos 1  passa a importar cada vez mais às 

pesquisas jurídicas e, com ainda maior vigor, à gestão pública. Paulatinamente, portanto, o 

Direito Administrativo brasileiro assume uma postura instrumental na promoção do 

desenvolvimento econômico-social do Estado. 

Como conseqüência, coloca-se a necessidade de revisão dos tradicionais 

mecanismos administrativos, bem como de avaliação dos novos institutos jurídicos que 

passam a ser amparados pelo Direito Administrativo brasileiro à luz dessa abordagem2. 

Trata-se de averiguar em que medida institutos administrativos clássicos, de conformação 

oitocentista, e os mecanismos de criação recente viabilizam uma gestão pública eficiente, 

hábil a contemplar as emergentes necessidades sociais, negociais e econômicas que são 

apresentadas à Administração Pública. 

O recurso ao clássico esquema de atuação administrativa por meio de atos 

administrativos unilaterais, cunhados no exercício da prerrogativa imperativa, parece não 

mais dar conta do satisfatório exercício dos deveres cometidos à Administração Pública. A 

complexidade do atual Direito Administrativo coloca em xeque respostas binárias do tipo 

“proibido – permitido” a algumas situações concretas, como nos casos de conflito entre 

Administração Pública e administrado, as quais poderiam ser melhor conformadas com 

acordos que valorizem decisões mais consentâneas às especificidades do caso e, assim, 

mais eficientes3. Ademais, a configuração do Estado Democrático enseja a participação do 

                                                 
1 Cf. Norberto BOBBIO, Da Estrutura à Função, p. 13 e ss. 
2 Ordenação setorial por meio de Agências Reguladoras, especialização de microsistemas dentro do Direito 
Administrativo, crescente demanda por participação administrativa, sofisticados arranjos contratuais 
administrativos, edição de leis de parcerias público-privadas envolvendo o mercado e o setor público não-
estatal, implosão da dicotomia público-privado e processualização da atividade administrativa são alguns 
exemplos que explicitam bem o cenário marcadamente complexo que se constrói em torno do Direito 
Administrativo brasileiro. Cf. Floriano de Azevedo MARQUES NETO, Regulação Estatal e Interesses 
Públicos, p. 194 e ss., e Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, Mutações do Direito Administrativo, p. 7 
e ss.  
3 José Eduardo FARIA denomina de norma procedimental ou processual a norma destinada a assegurar a 
interação entre organismos em um cenário complexo. Segundo o autor, “por causa de seu baixo grau de 
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administrado no desenvolvimento das atividades administrativas, fator que propicia a 

ascensão da consensualidade4. 

Muito embora a atuação administrativa consensual não seja de todo desconhecida 

pelo Direito Administrativo brasileiro, bastando apontar o instituto da desapropriação 

amigável5, o fato é que após a Reforma do Estado o tema da consensualidade passou a ser 

debatido na teoria do Direito Administrativo brasileiro. De fato, cresce o número de artigos 

acadêmicos voltados ao estudo da consensualidade6 , normas (especialmente setoriais) 

passam a prever instrumentos consensuais e a prática já possui relevantes precedentes 

consensuais7, apesar de os acordos administrativos serem ainda incipientes no cotidiano 

administrativo. Tendo em vista o exposto panorama, o presente trabalho analisa a atuação 

administrativa consensual. 

Segundo Luciano Alfonso PAREJA, 

“o acordo administrativo pode ser definido como o acordo de vontades 
entre uma Administração Pública e um ou vários sujeitos de Direito, 
regulado pelo Direito Administrativo, celebrado no contexto de um 
processo administrativo através do qual aquela deixa de exercer uma 
potestade propriamente administrativa para a terminação ou preparação 
da terminação deste, que está dirigido à constituição, modificação ou 
extinção de uma relação jurídica8”. (tradução livre) 

                                                                                                                                                    
coercibilidade, o tipo de norma procedimental ou processual em exame não se destaca pela sua 
‘imperatividade’; ou seja, não é capaz de atuar como um comando, por meio de ameaça de sanções 
punitivo-repressivas com o objetivo de prescrever comportamentos obrigatórios e/ou proibidos”. O Direito 
na Economia Globalizada, p. 184. 
4 Cf. Fernando Dias Menezes de ALMEIDA, Mecanismos de Consenso no Direito Administrativo, p. 337. 
5 A desapropriação amigável está prevista no art. 22 do Decreto-Lei 3.365/41, de seguinte redação: 
“Art. 22. Havendo concordância sobre o preço, o juiz homologará por sentença no despacho saneador”. 
6 Sem a pretensão de esgotar a literatura nacional sobre o tema, assinalam-se os seguintes escritos sobre a 
consensualidade: Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, Novos Institutos Consensuais da Ação 
Administrativa e Novas Tendências da Democracia: consenso e Direito Público na virada do século – o 
caso brasileiro, Floriano de Azevedo MARQUES NETO, Aspectos Jurídicos do Exercício do Poder de 
Sanção por Órgão Regulador do Setor de Energia Elétrica, Adilson Abreu DALLARI, Viabilidade da 
Transação entre o Poder Público e o Particular, Alexandre Santos de ARAGÃO, A Consensualidade no 
Direito Administrativo: acordos regulatórios e contratos administrativos, Fernando Dias Menezes de 
Almeida, Mecanismos de Consenso no Direito Administrativo, Gustavo Henrique Justino de OLIVEIRA 
& Cristiane SCHWANKA, A Administração Consensual como a Nova Face da Administração Pública 
no Século XXI: fundamentos dogmáticos, formas de expressão e instrumentos de ação e Carlos Ari 
SUNDFELD & Jacintho Arruda CÂMARA, Devido Processo Administrativo na Execução de Termo de 
Ajustamento de Conduta. 
7 Cf. RE 253.885/STF, no qual o Supremo Tribunal Federal acolheu a validade de transação judicial entre 
Administração Pública e servidores municipais acerca de valor patrimonial. Segundo a Ministra Ellen 
GRACIE, relatora do caso, “em regra, os bens e o interesse público são indisponíveis, porque pertencem à 
coletividade. (...) Todavia, há casos em que o princípio da indisponibilidade do interesse público deve ser 
atenuado, mormente quando se tem em vista que a solução adotada pela Administração é a que melhor 
atenderá à ultimação deste interesse”. Recurso não conhecido por unanimidade de votos pela Primeira 
Turma do STF em 4 e de junho de 2002. 
8 Eficacia y Administración. Tres Estudios, p. 176. 
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Decorre da exposta abertura à consensualidade a seguinte constatação: integra a 

esfera de discricionariedade da Administração Pública a eleição pela forma de atuação 

administrativa em determinadas situações, ora imperativa, ora consensual. Embora o ato 

imperativo e unilateral seja um mecanismo de indiscutível utilidade à ordem pública9, cujo 

enforcement viabiliza a imposição das decisões administrativas aos administrados em uma 

relação verticalizada travada com a Administração Pública, os efeitos positivos dos 

acordos passam a ser reconhecidos10 e, assim, ensejam um proceder administrativo por 

vezes sem recurso à imperatividade. Em suma, ao lado da atuação administrativa típica 

coloca-se a atuação administrativa consensual11.  

A dissertação se propõe a realizar um estudo da consensualidade por meio de uma 

análise dogmática analítica, normativa e empírica. 

Dada a relativa abertura à consensualidade, a proposta da dissertação de mestrado é 

colocar em questionamento a assertiva de que as atividades administrativas devem 

prioritariamente se valer das prerrogativas públicas12. Nesse ponto, coloca-se a questão de 

fundo da presente dissertação de mestrado: há necessária relação entre prerrogativas 

públicas e atuação administrativa? 

Embora necessário, um estudo tão ousado envolvendo todas as vertentes da 

consensualidade, com tamanha amplitude de objeto, pode ser inviável. É o risco da 

generalização: os resultados alcançados por meio desse direcionamento de pesquisa seriam 

demasiadamente amplos e, portanto, contraditórios, quando levados a setores específicos 

ou de acordo com o instrumento consensual em debate. Para elaboração de um trabalho 

efetivamente contributivo aos estudos sobre a consensualidade, o tema foi delimitado a um 

                                                 
9 Jacqueline MORAND-DEVILLER, Poder Público, Serviço Público: crise e conciliação, p. 391. 
10 Pierpaolo GRAUSO, Gli Accordi della Pubblica Amministrazione con i Privati, p. 3. Cf., ainda, 
Jacques CHEVALLIER, que traça interessante paralelo entre a consensualidade e a governança pública. A 
Governança e o Direito, p. 129 e ss. 
11 Necessário advertir, conforme Franco Gaetano SCOCA, que assim como a imperatividade não deve ser 
compreendida como atributo inafastável do ato administrativo, também a consensualidade não é, de per se, 
sinônimo de boa gestão pública (Autorità e Consenso, p. 21). Ambos os institutos possuem aspectos 
positivos e negativos determinantes à eleição de um ou de outro quando do desenvolvimento da atividade 
administrativa. 
12 Ressalte-se que a disponibilidade das prerrogativas públicas é relativamente assente na doutrina brasileira 
de Direito Administrativo. O que se questiona com maior profundidade é o estreito relacionamento entre o 
poder público e as atividades administrativas. 
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específico instrumento consensual em um determinado tipo de processo administrativo: o 

acordo substitutivo no âmbito do processo administrativo sancionador. 

A proposta de análise mais concreta da dicotomia imperatividade – 

consensualidade justifica-se duplamente. Em primeiro lugar, o foco no exercício da 

prerrogativa sancionadora, fundada na prerrogativa imperativa geral do Estado, permitirá 

uma análise mais aprofundada e rica em detalhes. Ademais, partindo do pressuposto de que 

a sanção administrativa congrega grau máximo de imperatividade dado seu peculiar 

conteúdo, seu estudo possibilitará extrair considerações interessantes e transponíveis às 

demais aplicações da consensualidade13. O assente entendimento da aplicação da sanção 

administrativa como ato vinculado corrobora para a sua eleição como objeto de estudo14. 

Assim, sanção administrativa e acordo substitutivo representarão, respectivamente, 

a atuação administrativa com recurso à imperatividade e atuação administrativa por meio 

de acordos celebrados entre Poder Público e administrado. A dicotomia imperatividade – 

consensualidade se apresentará, em suma, na chave sanção administrativa – acordo 

substitutivo no exercício da função regulatória do Estado. 

Advirta-se, porém, que essa delimitação do trabalho não excluirá a análise geral da 

consensualidade. Será importante etapa da dissertação de mestrado o mapeamento e a 

categorização dos instrumentos consensuais amparados pelo arcabouço normativo do 

Direito Administrativo, assim como o tratamento geral da atuação administrativa 

consensual, até mesmo para que o estudo mais detido proposto possa ser realizado com 

profundidade e precisão técnica. 

A sanção administrativa, compreendida como ato administrativo unilateral e 

imperativo decorrente do exercício da prerrogativa sancionatória, consiste em efetivo 

instrumento regulatório que se aperfeiçoa no curso de processo administrativo sancionador, 

                                                 
13 Adota-se, então, a teoria dos antagonismos como matriz de análise da dissertação de mestrado, conforme 
exposição de Carlos Ari SUNDFELD: “conhecê-lo [o Direito Administrativo] é entender as constantes de 
seu movimento, dos fluxos e refluxos, enfim, dos contrários batendo-se e convivendo. Teoria dos 
antagonismos é o nome dessa matriz de análise, que foca no jogo das oposições e circunda as leis, as regras, 
as práticas, os casos, as decisões, os princípios, os institutos”. O Direito Administrativo entre os Clips e 
os Negócios, p. 34. 
14  Segundo Celso Antônio Bandeira de MELLO, “uma vez identificada a ocorrência de infração 
administrativa, a autoridade não pode deixar de aplicar a sanção. Com efeito, há um dever de sancionar, e 
não uma possibilidade discricionária de praticar ou não tal ato. A doutrina brasileira, mesmo em obras 
gerais, costuma enfatizar tal fato em relação ao dever disciplinar, invocando o art. 320 do Código Penal, 
que tipifica a condescendência criminosa, mas o dever de sancionar tanto existe em relação às infrações 
internas quanto em relação às externas”. Curso de Direito Administrativo, p. 850. 
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que denomino como processo regulatório sancionador. Diferentes funcionalidades são 

cometidas à sanção administrativa: repressão do infrator, recomposição da legalidade, 

prevenção de infrações, revestimento de eficácia às medidas regulatórias, afirmação do 

regulador perante os regulados15 e fator persuasivo nos acordos substitutivos. 

O problema que se coloca acerca desta específica forma de atuação administrativa 

concerne ao baixo grau de cumprimento das sanções aplicadas ao término de processo 

administrativo sancionador. A baixa efetividade das decisões do regulador fulmina o 

“efeito simbólico da sanção” e, assim, compromete todas as salientadas externalidades do 

instrumento regulatório sancionador. Esse problema apresenta-se nos processos 

sancionadores antitruste do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE –, 

objeto de estudo empírico desta dissertação, cujo relatório de gestão de sua Procuradoria-

Geral correspondente ao biênio 2006/2007 noticia que de 1994 a 2005 apenas 16,2% das 

sanções administrativas aplicadas pela entidade foram cumpridas16. 

Nesse contexto, apresenta-se a questão específica da dissertação de mestrado: o 

poder sancionador, a exemplo das demais prerrogativas públicas, pode ser negociado com 

o particular no caso concreto com vistas à terminação consensual do processo 

sancionador por meio da celebração de acordos administrativos? 

Respondê-la é tarefa tranqüila em determinados setores regulados, cujas leis 

prevêem expressamente os acordos substitutivos. No entanto, poderia a Administração 

Pública celebrar acordos substitutivos independentemente de fundamento legal específico? 

Haveria um permissivo genérico que fundamentaria a prática de acordos administrativos 

no bojo do Direito Administrativo Sancionador? A celebração de acordos administrativos 

implica em indisponibilidade do interesse público? Sanção administrativa e acordo 

substitutivo são instrumentos fungíveis? Se sim, em quais circunstâncias? Por quais 

motivos Administração Pública e administrado podem desejar celebrar acordos 

substitutivos? Como os acordos substitutivos se implementam? Afinal, tais acordos são 

                                                 
15  Segundo Floriano de Azevedo MARQUES NETO, “o exercício da função punitiva possui grande 
importância. Isso não só por constituir a punição um requisito da atividade reguladora, mas também porque 
é primacialmente pelo poder de sanção que o órgão regulador se afirma frente aos atores privados 
regulados (concessionários, permissionários, autorizatários etc.) e perante os administrados (consumidores). 
Sem a ameaça potencial de sanção, resta fragilizada a autoridade regulatória. Sem perceber a capacidade 
coercitiva do regulador, sente-se o administrado desamparado”. Aspectos Jurídicos do Exercício do Poder 
de Sanção por Órgão Regulador do Setor de Energia Elétrica, p. 354. 
16 Relatório de Gestão (exercício de 2007), p. 70. 
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instrumentos viáveis? Todas essas são questões adjacentes à principal serão enfrentadas na 

dissertação de mestrado. 

Conforme se verifica com a listagem das indagações, a questão da disponibilidade 

do poder sancionador (imperativo) será trabalhada em três frentes: 

(i) análise normativa para reconstituir a ascensão da consensualidade e 

depreender o fundamento dos acordos substitutivos; 

(ii) investigação do por quê da adoção de fórmulas consensuais em detrimento 

da via sancionatória por meio do estudo de caso; 

(iii) verificação de como este específico instrumento consensual se implementa; 

As hipóteses que serão trabalhadas na dissertação de mestrado foram delimitadas a 

partir da congregação dos objetos de estudo das três partes componentes da pesquisa. 

Hipóteses mais concretas foram assinaladas para que elas desempenhassem o papel de 

guias de análise dos acordos administrativos, pois a construção de assertivas desse jaez 

confere funcionalidade pragmática ao referencial teórico e permite evidenciar problemas, 

escopos e resultados do proceder administrativo pela via consensual. 

São hipóteses da presente dissertação de mestrado: 

(i) As prerrogativas públicas (imperativa e sancionadora) podem ser afastadas em 

prol da atuação administrativa consensual. 

O atual arcabouço normativo ampara a consensualidade ao prever módulos concertados 

e, ainda, determina a fungibilidade entre os instrumentos regulatórios ato unilateral e 

acordo administrativo, encerrando-se a adoção da consensualidade em uma decisão 

discricionária do administrador. Uma vez que (1) a prerrogativa pública é meramente 

instrumental, (2) a legalidade na seara da consensualidade guarda vinculação negativa à 

juridicidade e (3) os argumentos da indisponibilidade do interesse público e da supremacia 

do interesse público sobre o interesse privado não são suficientes a obstacularizar a 

consensualidade, os acordos administrativos podem ser validamente celebrados pela 

Administração Pública. 
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(ii) Os acordos substitutivos possuem expressivos efeitos positivos que levam à sua 

preferência na prática do processo administrativo sancionador. 

Assume-se como segunda hipótese que os acordos substitutivos são preferidos em 

detrimento da regulação pela via sancionatória em determinados casos porque são mais 

efetivos que a sanção administrativa (cumprimento espontâneo), evitam a judicialização da 

decisão (consensual), são medidas proporcionais ao potencial gravame, valorizam as 

finalidades setoriais ao conformar uma decisão mais consentânea com o caso concreto e 

trazem economia de tempo e custos17. 

Uma das finalidades das pesquisas acadêmicas em Direito, talvez a maior delas, 

reside no aprimoramento da funcionalidade de instituições e de seus correspondentes 

instrumentos jurídicos. Para tanto, é imprescindível que o pesquisador se volte à análise 

crítica dos efeitos práticos da aplicação do instrumento ou do raciocínio jurídico, mais 

precisamente, de suas potencialidades e fragilidades. Pretende-se uma dissertação de 

mestrado útil, cujos resultados alcançados possam, ainda que limitadamente, contribuir aos 

debates sobre o tema da consensualidade na teoria do Direito Administrativo, bem como à 

própria prática dos acordos administrativos. 

Reputou-se necessário, portanto, estruturar a dissertação em três partes. A Parte I – 

“Atuação Administrativa Imperativa” – pretende delimitar o modelo de ação administrativa 

com recurso à imperatividade, que corresponde à forma mais típica de a Administração 

satisfazer suas competências. A Parte II – “Atuação Administrativa Consensual” – volta-se 

à apresentação do modelo de atuação administrativa por meio de acordos. Para tanto, o 

Capítulo II descreve esta forma de ação pública e enfrenta seus principais argumentos de 

resistência: os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público. O 

Capítulo III analisa o modelo de consensualidade no Direito Administrativo brasileiro a 

partir do plano normativo, por meio do qual será possível reconstruir a abertura à 

consensualidade pela crescente previsão de acordos administrativos.  

A Parte III – “Estudos dos Acordos Substitutivos no Processo Administrativo 

Sancionador” – parte do pressuposto já explicado de que a consensualidade demanda 

                                                 
17 Esses motivos que levam à celebração dos acordos substitutivos foram extraídos de artigos favoráveis à 
consensualidade, cuja listagem delimita o que será denominado na dissertação de mestrado de “elogio ao 
consenso”. Cf. Diogo de Figueiredo MOREIRA NETO, Novos Institutos Consensuais da Ação 
Administrativa, p. 145. 
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análises particularizadas, em um específico setor e com base em um certo instrumento 

consensual. É o momento de verificar como os dois modelos de atuação administrativa 

interagem no plano concreto. O estudo de caso mostra-se, assim, mais adequado para lidar 

com a prática da consensualidade. O Capítulo IV tem por finalidade expor a dinâmica do 

instrumento consensual termo de compromisso de cessação (TCC) no âmbito do processo 

administrativo sancionador do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e, 

assim, reconhecer os possíveis efeitos da celebração de acordos administrativos. A partir 

deste paradigma de análise dos acordos substitutivos, será possível depreender 

considerações cabíveis para o Direito Administrativo como um todo na medida em que o 

estudo se concentra no processo administrativo e em determinadas variáveis institucionais. 

O Capítulo V encerra o trabalho com o enfrentamento de três questões teóricas revisitadas 

à luz da concertação administrativa, quais sejam, legalidade, negociação das prerrogativas 

públicas e controle dos acordos administrativos. Aproveita-se para discorrer sobre a cultura 

repressiva na Administração Pública, cujos os efeitos sobre a consensualidade podem ser 

deletérios. 

Traça-se como objetivo da dissertação de mestrado a demonstração de uma 

realidade complexa colocada pela contemporânea abertura normativa à consensualidade 

por meio da consagração de instrumentos consensuais, principalmente nos setores 

regulados. Realidade complexa exatamente porque o novo contexto regulatório abarca 

mecanismos (consensuais) que vão de encontro a uma das bases sólidas do Direito 

Administrativo, correspondente à atuação administrativa amparada pelo exercício da 

imperatividade. 

Realidade complexa também porque pouco se conhece acerca da prática 

consensual; os recentes artigos acadêmicos voltam-se fundamentalmente a estudos teóricos 

da consensualidade, passando apenas marginalmente à análise concreta do emprego dos 

diferentes instrumentos consensuais postos à disposição da Administração Pública. Nesse 

sentido, quase não se evidencia a contraposição entre as duas formas de atuação 

administrativa – autoritária e consensual –, o que restringe a identificação das eventuais 

disfuncionalidades que a proposta da consensualidade veio a contornar. 

Dessa forma, a dissertação de mestrado objetiva catalogar a agenda de debates 

teóricos acerca da consensualidade e proceder à análise crítica do discurso de resistência 

aos acordos administrativos, enquanto emanações consensuais atreladas à prática 



 

 12

administrativa. Objetiva, também, precisar a aludida abertura à consensualidade pela 

análise de fontes normativas que permitam constatar os instrumentos consensuais 

amparados no Direito Administrativo brasileiro e traçar o atual estágio da consensualidade 

no plano nacional. 

Por fim, especificamente em relação aos acordos substitutivos, pretende-se relatar 

e analisar criticamente o caso dos TCC no processo sancionador antitruste do CADE, onde 

a dicotomia imperatividade – consensualidade se evidencia através das fórmulas sanção 

administrativa – acordo substitutivo (TCC) e permite análises mais substanciais sobre a 

materialidade dos instrumentos consensuais. A cediça experiência do CADE possibilitará 

ponderar a respeito da funcionalidade dos acordos administrativos e identificar os fatores 

considerados para eleger a consensualidade em detrimento da unilateralidade no proceder 

administrativo. 

Enfim, ainda pende estudo acerca do “estado da arte” em que a consensualidade se 

insere no plano do Direito Administrativo brasileiro, considerando suas particularidades 

doutrinárias e seu panorama normativo próprio. Sem a pretensão de suprir essa lacuna, 

mesmo porque o objeto de análise da dissertação centra-se em um específico instrumento 

consensual – o acordo substitutivo de sanção administrativa – o trabalho pretende 

contribuir à compreensão desse ambiente institucional então modificado pela ascensão da 

consensualidade que coloca em voga a dicotomia imperatividade – consensualidade. 

Estou ciente das limitações da pesquisa. Os resultados alcançados certamente não 

serão passíveis de generalização para todas as imbricações do fenômeno da 

consensualidade na medida em que a dissertação de mestrado trata de uma específica 

projeção da consensualidade. Porém, paralelamente às conclusões relativas à 

consensualidade no processo sancionador, a dissertação de mestrado pode ensejar reflexões 

sobre outras exteriorizações da atuação administrativa consensual. As considerações 

traçadas igualmente poderão ser proveitosas em termos mais amplos porque se reportam à 

dicotomia geral imperatividade – consensualidade, conferindo, por exemplo, subsídios à 

tomada de decisão quanto ao emprego da imperatividade na ordenação de atividades 

econômicas, além de alternativas para aprimoramento dos acordos administrativos 

poderem ser pensadas a partir do estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A atuação administrativa consensual foi estudada sob três perspectivas de análise – 

analítica, normativa e empírica –, com especial enfoque sobre os acordos substitutivos no 

processo administrativo sancionador. 

Da pesquisa realizada no plano normativo, depreendeu-se que o modelo de previsão 

da consensualidade no Direito Administrativo brasileiro é do tipo disperso, uma vez que a 

lei federal de processo administrativo (Lei 9.784/99) não possui permissivo genérico à 

atuação administrativa consensual, como se verifica nos sistemas italiano e espanhol. Os 

acordos administrativos encontram-se dispostos em variadas normas, adquirindo 

funcionalidades diversas conforme o setor a que estejam relacionados e o desenho que lhes 

sejam conferidos. A previsão dos acordos administrativos é especialmente salutar no 

âmbito das Agências Reguladoras, cuja significativa parcela dispõe de atos normativos que 

disciplinam a regulação consensual, procedida por meio de pactos entre regulador e 

regulado. 

Como resultado de uma gradativa abertura normativa à consensualidade, há hoje 

relativo número de acordos administrativos positivados, de forma que a atuação 

administrativa consensual não pode mais ser compreendida como um meio alternativo à 

atuação administrativa típica. A consensualidade consiste em efetivo meio de satisfação 

das finalidades públicas colocada à disposição da Administração Pública ao lado da 

tradicional forma de atuação administrativa por meio de atos imperativos e unilaterais. 

Nesse ponto, retomo a questão fundamental da pesquisa de saber se há necessária relação 

entre prerrogativas públicas e atuação administrativa. 

A primeira hipótese formulada foi pela viabilidade jurídica de o Poder Público 

negociar a imperatividade visando ao escopo de ação consensual. Ao término da pesquisa, 

constatou-se que a hipótese se confirma. 

Primeiramente, as prerrogativas públicas são instrumentais às finalidades públicas 

que a Administração tem por função satisfazer, podendo, portanto, ter o seu exercício 

negociado ou serem afastadas para que elas possam ser alcançadas de forma mais eficiente 

no caso concreto. Ocorre que as prerrogativas públicas, como a prerrogativa sancionadora, 

consistem em ferramentas de trabalho da Administração para viabilizar ou otimizar a ação 

administrativa, estando, dessa forma, condicionadas ao fim de utilidade pública. 
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Com relação aos princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse 

público, considerados os mais expressivos óbices à atuação consensual, deve-se 

primeiramente salientar que ambos consistem em construções teóricas, desenvolvidas por 

juristas com o fim de conferir sistematização ao Direito Administrativo. Sem encontrarem 

respaldado normativo, mas servirem à legitimação do emprego da autoridade estatal pelo 

Poder Público, os princípios referidos não constituem impeditivos à atuação administrativa 

consensual. Ainda que se reconheça valor metodológico aos princípios da supremacia e da 

indisponibilidade do interesse público, os acordos administrativos podem ser entendidos 

como o interesse público do caso concreto, tendo em vista os potenciais efeitos positivos 

decorrentes da transação. A celebração de acordo administrativo não caracterizaria, assim, 

uma ofensa aos referidos princípios, mas a própria satisfação do interesse público. 

A princípio, a atuação administrativa consensual pode envolver qualquer 

provimento administrativo, encerrando-se em uma questão de legalidade. 

No tema da consensualidade, a celebração de acordos substitutivos requer a 

previsão da competência para transacionar em norma administrativa, e não 

necessariamente em lei formal, dado o dever de a Administração Pública submeter-se à 

juridicidade para atender ao princípio da legalidade. Ademais, a depender do campo do 

Direito Público a vinculação à juridicidade varia de compatibilidade a conformidade. A 

atuação administrativa consensual determina relação de compatibilidade, o que viabiliza a 

atipicidade do conteúdo dos instrumentos consensuais estabelecidos em normas, fator 

essencial para a aderência destes mecanismos consensuais às especificidades do caso 

concreto. 

A segunda hipótese traçada na dissertação questionou o que se denominou no 

trabalho de “elogio ao consenso”, ou seja, o argumento de que os acordos administrativos 

possuem expressivos efeitos positivos quando comparados à atuação administrativa típica. 

Puderam-se analisar criticamente os efeitos da consensualidade a partir do estudo do caso 

dos compromissos de cessação no CADE, partindo do pressuposto que a avaliação dos 

efeitos da consensualidade somente pode ser adequadamente procedida através do estudo 

detido de específico instrumento consensual. 

Na qualidade de instrumento consensual, o TCC desempenha o papel de válvula de 

escape às disfuncionalidades da burocracia pública. Pela análise da dinâmica da 

consensualidade, constatou-se que o compromisso de cessação volta-se fundamentalmente 

a transpor problemas relacionados a tempo e custos do processo administrativo, bem como 
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à concentração da resposta sancionatória na figura da sanção administrativa. Os TCC são 

celebrados com a finalidade de reduzir o tempo de processamento da responsabilidade 

administrativa, com conseqüente diminuição dos custos, e evitar a judicialização das 

decisões do CADE. Do exposto depreende-se que a eficiência dos acordos administrativos 

para disciplinar o caso concreto em detrimento do ato unilateral (sanção administrativa) 

não é o principal fator que leva à adoção da concertação administrativa. Aspectos 

institucionais são os mais considerados para ensejar a atuação administrativa consensual, 

embora a questão da eficiência surja nos debates. 

A horizontalidade das relações administrativas, que seria uma das marcas da 

consensualidade segundo a doutrina, também não se verifica na prática da atuação 

administrativa consensual. Se formalmente os acordos administrativos se estabelecem por 

meio do consentimento mútuo estatal e privado, de modo que a aquiescência de cada parte 

é imprescindível à celebração do pacto, na prática evidencia-se uma negociação 

verticalizada na figura da autoridade pública, ao menos no caso estudado neste trabalho. 

O fato é que a Administração Pública mantém o monopólio do exercício do poder 

de autoridade estatal, mais especificamente a prerrogativa sancionadora, podendo conduzir 

o processo sancionatório empregá-la se apurada a responsabilidade administrativa. O 

diferencial da prerrogativa sancionadora, ou seja, a constante ameaça da sanção, faz com 

que o privado se sujeite a determinadas cominações unilateralmente determinadas pela 

Administração, ainda que no bojo de um ato formalmente bilateral. Por essa razão os 

primeiros compromissos de cessação firmados pela autoridade antitruste aproximam-se à 

figura do contrato de adesão18. No âmbito do plano normativo, são previstos termos de 

compromisso que apesar de remeterem à consensualidade não podem ser considerados 

consensuais por faltar o componente da discricionariedade. 

Dessa forma, a segunda hipótese confirma-se apenas parcialmente. Os acordos 

substitutivos possuem determinados efeitos indicados pela doutrina que podem levar à 

atuação administrativa consensual no caso concreto. A celebração de acordos tende a 

reduzir o tempo de processamento administrativo, com conseqüente diminuição dos custos 

relacionados, e restringe a judicialização da decisão administrativa na medida em que 

decorre de convergência de vontades entre Poder Público e particular. Trata-se de efeitos 

                                                 
18 Apenas recentemente a negociação começa a receber maior atenção pelo CADE, levando a relevantes 
modificações como a criação da Comissão de Negociação dos TCC e a regulamentação mais minuciosa da 
negociação com a edição da Resolução CADE 51/09. 
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institucionais e procedimentais. Todavia, a eficiência do provimento administrativo é 

pouco considerada na tomada de decisão sobre o meio de satisfação das finalidades 

públicas no caso concreto. No que tange à horizontalidade das relações administrativas, 

esta praticamente não se evidencia no campo prático ante a baixa valorização da 

negociação das prerrogativas públicas. 

A averiguação das hipóteses e toda a pesquisa procedida para realização deste 

trabalho demonstram que a consensualidade não é um mecanismo estranho ou inovador no 

Direito Administrativo brasileiro. Houve gradativa abertura normativa à consensualidade e 

hoje o regime jurídico-administrativo conta com significativo número de instrumentos 

consensuais, ainda que concentrados nas atividades de autorização e sancionatória. Na 

seara acadêmica, a atuação administrativa consensual também é explorada em estudos, 

embora maior parte esteja limitada a pontuais aspectos como investigação da natureza 

jurídica dos acordos administrativos e fatores que levaram à recepção da consensualidade. 

Em suma, não há necessário relacionamento entre prerrogativas públicas e 

desenvolvimento das atividades administrativas. 

Também a pesquisa demonstra, porém, que a prática da atuação administrativa 

consensual ainda é limitada. Algumas justificativas podem ser apontadas, como a ausência 

de um permissivo genérico à Administração Pública federal na lei de processo 

administrativo ou em documento normativo próprio, bem como uma possível disciplina 

inadequada dos acordos, por vezes excessivamente burocratizada e concentrada em 

mecanismos formais. No entanto, isso demandaria estudos empíricos próprios, que fogem 

ao objeto de investigação desta dissertação. Com relação à atividade sancionatória, o 

principal entrave à celebração de acordos substitutivos corresponde à cultura repressiva 

que prevalece nas instituições administrativas. 

Alertar para a cultura repressiva no aparato burocrático do Estado não significa 

proclamar a falência da sanção como mecanismo de ordenação administrativa. A sanção 

administrativa é um dos mais relevantes instrumentos que dispõe a Administração Pública, 

pois, quando adequadamente manejada, afirma a autoridade estatal e previne novas 

infrações administrativas em razão de seu efeito simbólico, dentre outros efeitos. 

Questiona-se a sanção como o fim da atuação administrativa, a repressão da impunidade 

como escopo da atividade administrativa. Somente com a consideração da sanção e do 

acordo substitutivo como mecanismos igualmente hábeis a disciplinar as atividades 
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privadas, cada qual com suas peculiaridades, será possível afirmar a consensualidade no 

panorama do Direito Administativo Sancionador. 
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