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A NOVA LINDB: SEGURANÇA JURÍDICA E INOVAÇÃO ADMINISTRATIVA 

ATRAVÉS DOS DISPOSITIVOS TRAZIDOS PELA LEI Nº 13.655/2018 

THE NEW LINDB: LEGAL CERTAINTY AND ADMINISTRATIVE INNOVATION 

UNDER THE PROVISIONS INTRODUCED BY LAW N. 13.655/2018 

 

Amanda Silva Franco de Barros 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho busca analisar os possíveis desdobramentos dos dispositivos 

adicionados ao Decreto-Lei nº 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro) pela Lei Federal nº 13.655/2018, procurando delimitar suas particularidades 

e aplicações no âmbito do Direito Administrativo. Assim, o artigo traz uma breve 

explicação do conteúdo dos referidos dispositivos e, em seguida, se encarrega de 

analisar seus principais aspectos, bem como as intenções do legislador, em especial 

no que se refere à segurança jurídica das decisões da Administração Pública e a 

criação de um ambiente receptivo à inovação em matéria de Direito Público. 

Palavras-chave: LINDB. Segurança jurídica. Inovação administrativa. Administração 

Pública. Lei 13.655/2018.  

 

ABSTRACT 

 

This article aims to analyze the development of the provisions introduced into Decree-

Law n. 4.657/1942 (Law of Introduction to the Brazilian Law Rules) by means of 

Federal Law n. 13.655/2018, seeking to delineate its particularities and applicability 

within Administrative Law. Thus, the article provides a brief explanation of the content 

of the referred provisions, thereafter analyzing their main aspects, as well as the 

lawmaker’s intentions, especially in regards to legal certainty of the Public 

Administration’s decisions and the creation of an environment that welcomes 

innovation in matters of Public Law. 

Keywords: LINDB. Legal certainty. Administrative innovation. Public Administration. 

Law 13.655/2018. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho pretende apresentar e debater o conteúdo da Lei Federal 

nº 13.655, de 25 de abril de 2018 (“Lei 13.655”), que incluiu no Decreto-Lei nº 4.657, 

de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a 

“LINDB”), dez artigos relativos à segurança jurídica e à eficiência na aplicação do 

direito público. 

O material analisado na elaboração desse trabalho consiste principalmente em 

estudos que fundamentaram o projeto de lei que deu origem à Lei 13.655, assim como 

textos e artigos criticando e defendendo seu conteúdo. Trata-se, portanto, de uma 

análise qualitativa da discussão que envolve os novos dispositivos da LINDB, tendo 

em conta produções científicas contemporâneas à edição e vigência da Lei 13.655. 

Para realizar tal debate, no entanto, faz-se necessário tecer breves 

considerações acerca da evolução do Direito Administrativo e das prerrogativas do 

Estado diante das transformações do Direito e da sociedade. O Capítulo 1 deste 

trabalho trata, assim, do contexto atual em que se insere o Direito Administrativo 

brasileiro, tendo em vista um cenário de ineficiência administrativa e insegurança 

jurídica. 

Analisar-se-á também os novos dispositivos da LINDB de acordo com a 

temática principal de cada um, de forma que o Capítulo 2 abordará o conteúdo dos 

novos artigos 20, 21 e 22, cujo foco é exigir maior consequencialismo e realismo 

jurídicos na aplicação do Direito Público, momento em que se analisará a 

aplicabilidade das disposições e as intenções do legislador. Em seguida, o Capítulo 3 

tratará das principais considerações acerca dos novos artigos 23, 24 e 30 da LINDB, 

os quais preveem instrumentos que pretendem garantir maior segurança jurídica aos 

administrados no âmbito de suas relações com a Administração Pública. O Capítulo 

4, por sua vez, abordará os novos artigos 26, 27 e 29, que tratam principalmente sobre 

a participação da sociedade nos processos envolvendo gestão pública, ao passo que 

o Capítulo 5 tratará do novo artigo 28, que inova ao estabelecer novo regime de 

responsabilização dos agentes públicos. 

Em cada uma das seções acima descritas, serão analisadas as principais 

críticas tecidas pelo Tribunal de Contas da União (“TCU”)1, assim como os argumentos 

                                                             
1  O principal documento em que restaram explicitadas as críticas da Corte de Contas foi parecer 

emitido por pela Consultoria Jurídica do TCU, em 20 de abril de 2018, no âmbito do Processo 
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favoráveis às inovações trazidas pela Lei 13.655. Pretende-se avaliar, sob uma ótica 

acadêmica, a coerência dos argumentos tecidos por ambos os lados, tendo em vista 

o contexto em que se inserem os novos dispositivos e aspectos principiológicos 

inerentes ao Estado de Direito, principalmente no que se refere à relação entre os 

direitos do administrado e o controle da Administração Pública. 

A conclusão desse trabalho retomará, enfim, os principais atributos da Lei 

13.655, sejam eles positivos ou negativos para o ordenamento jurídico, considerando, 

ademais, como a Lei 13.655 pode contribuir para a efetivação da gestão pública e dos 

deveres do Estado para com os administrados, especialmente no que se refere aos 

princípios da eficiência administrativa e da segurança jurídica.  

 

2 PASSADO, PRESENTE E FUTURO: INOVAÇÃO NO DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Grande parte da doutrina brasileira do Direito Administrativo concorda que esse 

ramo autônomo do direito nasce junto ao conceito de Estado de Direito, que colocou 

fim ao antigo regime absolutista, pautando-se nos princípios da legalidade, da 

tripartição dos poderes, da isonomia e do controle judicial. Diante disso, é possível 

afirmar que o Direito Administrativo, assim como o Estado de Direito, foi diretamente 

influenciado pelos ideais filosóficos da Revolução Francesa, em especial a submissão 

do Estado à vontade geral, de Rousseau, e a separação de poderes, de Montesquieu2, 

dando início à submissão do Estado ao Direito, que até hoje vigora nos ordenamentos 

jurídicos.  

Segundo Di Pietro, os conceitos mencionados acima deram origem ao princípio 

que serve de fundamento para todo o direito público: a supremacia do interesse 

público sobre o interesse privado.3 Tal princípio, de acordo com autores como a 

própria Di Pietro4 e Bandeira de Mello5, confere à Administração Pública prerrogativas 

que viabilizam a proteção do interesse público, legitimando, portanto, a prevalência 

                                                             
TCU/CONJUR TC-012.028/2018-5. (OLIVEIRA, Odilon Cavallari de. Parecer de 20.04.2018, 

Processo TCU/CONJUR TC-012.028/2018-5. Brasília, 20 abr. 2018. Disponível em: 
<https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F62B15ED20162F95CC9
4B5BA4&inline=1>. Acesso em: 07 abr. 2019.) 

2  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015. p. 08. 
3  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 

97. 
4  DI PIETRO, 2017. p. 46-47. 
5  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2012. p. 99-102. 



7 

 

deste em relação ao interesse privado nos termos dos limites impostos pela 

legislação.  

Alguns autores, no entanto, como Gustavo Binenbojm6 e Humberto Ávila7, 

negam o caráter absoluto do princípio da supremacia do interesse público, visto que 

admitir-se tal pressuposto significaria legitimar a concessão de qualquer vantagem à 

Administração, independentemente de um juízo de razoabilidade e proporcionalidade. 

Entendem, pois, que se tais poderes do Estado são conferidos pela constituição e/ou 

pela lei, permitindo a restrição de direitos individuais em determinados casos, o 

fundamento da restrição e, portanto, da prerrogativa, é a norma constitucional/legal 

específica, e não o princípio da supremacia do interesse público. Isso porque, de 

acordo com Binenbojm, a concessão das prerrogativas ocorre com base em um juízo 

de ponderação (relação de proporção e preservação dos interesses em conflito)8, e 

não pura e simplesmente devido à prevalência do interesse coletivo sobre o 

particular.9 

Embora apresentem origens teóricas distintas, os entendimentos acima 

exarados não são exatamente conflitantes entre si. Isso porque, ainda que não se 

admita que as prerrogativas do Estado estão fundadas no princípio da supremacia do 

interesse público, isso não significa que tal pressuposto não tenha sido de algum modo 

considerado pelo legislador e/ou constituinte ao outorgar tais prerrogativas à 

Administração.  

Entretanto, conforme bem destacado por Nohara10, “nem sempre essas 

prerrogativas são utilizadas com o devido critério, o que gera insegurança no âmbito 

dos negócios celebrados com o Estado”. Por essa razão e para se adaptar às 

                                                             
6  BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo 

paradigma para o direito administrativo. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 239, 

p. 3, jan./mar. 2005. 
7  ÁVILA, Humberto Bergmann. Repensando o "Princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular". In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). O Direito Público em Tempos de Crise - Estudos 
em Homenagem a Ruy Ruben Ruschel. 1. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999. p. 99-

127.  
8  Segundo Binenbojm, o interesse público estará preservado na medida em que se preserve, 

simultaneamente e de forma otimizada, os interesses coletivos e individuais. Vejamos, “[n]a maioria 
dos casos, todavia, nem a Constituição nem a lei realizam o juízo de ponderação, por completo, 
entre os interesses conflitantes. Aqui, tal como o legislador, incumbirá ao administrador público 
percorrer as etapas de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito para 
encontrar o ponto arquimediano de justa ponderação entre direitos individuais e metas coletivas.” 
(BINENBOJM, 2005. p. 28). 

9  BINENBOJM, 2005. p. 14-23. 
10  NOHARA, Irene Patrícia. LINDB: Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Hermenêutica 

e Novos Parâmetros ao Direito Público. 1. ed. Curitiba: Juruá, 2018. p. 25. 
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constantes transformações do Direito e da sociedade, torna-se necessário estabelecer 

normas que direcionem e limitem os poderes outorgados à Administração, de forma a 

melhor atender ao interesse público. O exemplo mais atual dessa adaptação é a Lei 

13.655, cujas disposições exigem níveis mais complexos de motivação e técnicas 

diferentes de interpretação de normas de direito público, tanto dos administradores 

quanto dos integrantes dos órgãos de controle e do judiciário. 

A Lei 13.655, em especial, mostrou-se necessária pois, embora o Direito 

Administrativo tenha se desenvolvido ao longo do tempo11, a Administração Pública 

brasileira tem tido dificuldades para enfrentar o cenário de paralisia, também chamado 

de “apagão das canetas”12, que é resultante, dentre outros fatores, da “ênfase na 

punição de ilícitos em detrimento de sua prevenção e do aprimoramento da atividade 

administrativa”.13 Além disso, a instabilidade dos atos e decisões da Administração 

Pública devido à alta probabilidade de invalidação posterior nas várias instâncias de 

controle14 possui efeitos negativos na eficiência administrativa, conforme destaca Ana 

Carolina Migueis Pereira: 

 

Toda essa volatilidade traz uma insegurança jurídica altamente 
indesejável para a ordem jurídica brasileira e contribui para afastar das 
fileiras da Administração Pública gestores que poderiam atuar de 
forma bem-intencionada, porém têm medo de se submeter ao 
decisionismo dos órgãos de controle. Surge, nesse contexto, o “direito 
administrativo do medo” [...] devido ao temor dos gestores de 
exercerem a discricionariedade, ainda que de boa-fé, e, 
eventualmente, esbarrarem em um entendimento do controlador que 

                                                             
11  PEREIRA, Anna Carolina Migueis. Trinta anos de controle da Administração Pública: à espera de 

um giro de eficiência. In: HACHEM, Daniel Wunder; LEAL, Fernando Angelo Ribeiro; MENDONÇA, 

José Vicente Santos de. Transformações do Direito Administrativo: o estado administrativo 30 

anos depois da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: FGV Direito Rio, 2018. p. 45. Sobre o 

desenvolvimento do Direto Administrativo e/ou Direito Público, confira também: JORDÃO, Eduardo. 

A relação entre inovação e controle da Administração Pública. A&C - Revista de Direito 

Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, p. 133-146, abr./jun. 2018a; e VIANA, Ana 

Cristina Aguilar; KREUZ, Letícia Regina Camargo. Admirável mundo novo: a Administração Pública 

do século XXI e as tecnologias disruptivas. Interesse Público - IP, Belo Horizonte, p. 51-68, jul./ago. 

2018.  
12  Expressão empregada em: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo; FREITAS, Rafael Verás. O 

artigo 28 da nova LINDB: um regime jurídico para o administrador honesto. Consultor Jurídico. 

São Paulo, 25 maio 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-mai-25/opiniao-lindb-
regime-juridico-administrador-honesto>. Acesso em: 24 mar. 2019; e VALIATI, Thiago Priess. O 
impacto da Nova Lei de Introdução (L. 13.655/18) na aplicação da LIA: o desestímulo ao direito 
administrativo do medo. Direito do Estado. Curitiba, 02 out. 2018. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/thiago-priess-valiati/o-impacto-da-nova-lei-de-
introducao-l-13655-18-na-aplicacao-da-lia-o-desestim%E2%80%A6>. Acesso em: 10 mar. 2019. 

13  PEREIRA, 2018. p. 58. 
14  SUNDFELD, Carlos Ari; MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Contratações públicas e seu 

controle. 1. ed. São Paulo: Malheiros, 2013. p. 278. 
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penalize a gestão pública proativa e criativa com responsabilização 
pessoal. Assim, os gestores ficam retraídos e acabam dedicando mais 
tempo a se proteger do controlador do que a buscar soluções criativas 
ao protagonismo dos problemas públicos que merecem a sua 
atenção.15 

 

Sendo assim, o administrador público tende a evitar a inovação no Direito 

Administrativo, engessando a implementação de políticas públicas e a resolução das 

demandas da sociedade. Isso porque, conforme destacado por Eduardo Jordão, a 

inovação requer experimentalismo, ou seja, o administrador público depende de 

técnicas de tentativa e erro a fim de verificar a efetividade das alternativas que lhe são 

possíveis. O experimentalismo, no entanto, se torna bastante improvável em um 

cenário em que os controladores intervêm em cada ação do administrador tendo por 

base um viés bastante antiquado do Direito e do princípio da legalidade.16 

Os novos dispositivos da LINDB, conforme será explorado ao longo desse 

trabalho, pretendem mitigar essa insegurança jurídica e aprimorar as decisões da 

Administração Pública e de seus controladores, no sentido de permitir a inovação por 

parte dos gestores públicos e diminuir, assim, a paralisia responsável por inúmeros 

problemas de ineficiência administrativa. Suas disposições reiteram a necessidade de 

motivação do ato administrativo e preveem mecanismos que visam a facilitar o 

controle dos atos da Administração no caso concreto, garantindo-se, em última 

instância, um dos direitos fundamentais dos cidadãos e deveres essenciais do Estado, 

objeto de uma relação sinalagmática: a boa administração.17 

 

3 “CONSEQUENCIALISMO” E “REALISMO” JURÍDICOS SEGUNDO A LEI 13.655 

 

3.1 MOTIVAÇÃO E CONSEQUENCIALISMO 

 

O primeiro comando emanado pela Lei 13.655, através do novo artigo 2018 da 

LINDB, busca estabelecer um diálogo do julgador/gestor público com a realidade, 

                                                             
15  PEREIRA, 2018. p. 46. 
16  JORDÃO, 2018a. p. 143-144. 
17  ISMAIL FILHO, Salomão. Boa administração: um direito fundamental a ser efetivado em prol de uma 

gestão pública eficiente. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, p. 105-137, 
set./dez. 2018. p. 112-115. 

18  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 20. “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se 
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências 
práticas da decisão. 
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rechaçando o uso de valores jurídicos abstratos sem que se proceda à análise das 

consequências práticas da decisão. Essa preocupação se repete no novo artigo 2119, 

de acordo com o qual toda decisão que anular ato, contrato, ajuste ou processo 

administrativo deverá “indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e 

administrativas”, exigindo, em seu parágrafo único, que se decida com 

proporcionalidade e que não sejam impostos ônus excessivos às partes envolvidas. 

De acordo com a crítica do TCU ao artigo 20, a análise das consequências 

práticas da decisão exige do julgador o exame de elementos extraprocessuais, o que 

pode resultar, segundo Fernando Leal, em incertezas quanto à confiabilidade da 

análise realizada, visto a dificuldade em não a transformar em especulações intuitivas 

sobre o futuro.20 Quanto ao artigo 21, o TCU se limita a dizer que o ônus de informar 

eventuais consequências indesejáveis da decisão é do administrador e que as 

consequências administrativas e jurídicas decorrentes das decisões já se encontram 

disciplinadas por lei, sendo, portanto, desnecessário que a decisão as contemple de 

forma expressa.21 

Evidente, no entanto, que os dispositivos em nenhum momento demandam 

conhecimento extraprocessual do julgador ou retiram do administrador o ônus da 

prova. Busca-se, como destacaram vários juristas em parecer-resposta às críticas do 

TCU, repelir decisões vazias, pura e simplesmente principiológicas e que se limitam a 

invocar termos como “interesse público” e “moralidade administrativa”. Passa-se, 

então, a exigir que o julgador (e o próprio administrador quando da edição do ato) 

avalie todos os elementos disponíveis no processo e extraia deles as consequências 

                                                             
Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da 
invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das 
possíveis alternativas.” (BRASIL. Decreto-Lei nº 4.657, de 04 de setembro de 1942. Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

Poder Executivo, Brasília, DF, 04 set. 1942.) 
19  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 21. “A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou 

judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá 
indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. 
Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar 
as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos 
interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das 
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos.” (BRASIL, 1942) 

20  LEAL, Fernando. Considerar as consequências das decisões resolve? Uma análise crítica do PL 
349/15. Direito do Estado. Rio de Janeiro, 22 jul. 2016. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-leal/considerar-as-consequencias-das-
decisoes-resolve-uma-analise-critica-do-pl-34915>. Acesso em: 20 fev. 2019. 

21   OLIVEIRA, Odilon Cavallari de, 2018. p. 20. 
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e impactos de sua decisão22, de modo a mitigar os efeitos negativos decorrentes do 

ativismo judicial23. Ao contrário do que alegam Dimas Ramalho e Alexandre Sarquis24, 

os referidos comandos não reduzem a margem de atuação dos órgãos de controle 

externo, apenas exigem que a motivação das decisões esteja orientada por todos os 

elementos relevantes, como bem pontuado por Marco Aurélio de Barcelos Silva: 

 

[...] a Lei não está a limitar a utilização dos conceitos jurídicos ditos 
indeterminados como fundamento de uma decisão, tampouco o poder 
de revisão ou de invalidação de atos administrativos irregulares. O que 
ele pretende, na verdade, é impor à autoridade competente um esforço 
intelectivo adicional, que considere os efeitos decorrentes da sua 
decisão de forma manifesta.25 

 

Embora não se busque, neste estudo, adentrar a relevante discussão acerca 

da relação entre interesse público e direitos fundamentais, visto que essa questão por 

si só renderia pesquisa mais profunda e específica do que ora se pretende, insta 

destacar a pertinente observação de Nohara sobre a análise das consequências 

práticas introduzida pela Lei 13.655: 

 

O bom senso irá dizer quando o argumento deve ser motivado 
principalmente em função das consequências que produz e quando se 
está fora de órbita calcular as consequências, diante de uma solução 
em que há direitos fundamentais que representam freios éticos 
ao cálculo utilitarista. Logo, a utilização dos freios valorativos não 
pode ser empregada como bitola, pois a riqueza de cada caso 
concreto irá estimular uma solução mais apropriada, que deve ser 
obtida de forma artesanal.26 (g.n.) 

 

Ato contínuo, quanto ao artigo 21 e a indicação expressa das consequências 

administrativas e jurídicas decorrentes das decisões, acreditar que elas já estariam 

previstas em lei, como alega a Corte de Contas, configuraria verdadeira idealização 

                                                             
22  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo et al. Respostas aos Comentários Tecidos pela 

Consultoria Jurídica do TCU ao PL nº 7.448/2017. [S.I.], 2018. Disponível em: <http://www.sbdp.o 
rg.br/wp/wp-content/uploads/2018/04/Parecer-apoio-aoPL-7.448-17.pdf>. Acesso em: 11 jan. 2019. 

23  NOHARA, 2018. p. 27.  
24  RAMALHO, Dimas; SARQUIS, Alexandre Manir Figueiredo. PL 7448/2017 - Condescendência no 

atacado. JOTA, 17 abr. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/pl-
7448-2017-condescendencia-no-atacado-17042018>. Acesso em: 13 abr. 2019. 

25  SILVA, Marco Aurélio de Barcelos. "Lei da empatia" e impactos do PL 7448/2017 sobre o controle 
da Administração Pública. JOTA, 23 abr. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-

analise/artigos/lei-da-empatia-e-impactos-do-pl-7448-2017-sobre-o-controle-da-administracao-
publica-23042018>. Acesso em: 13 abr. 2019. 

26  NOHARA, 2018. p. 29. 
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acerca da completude e determinação do ordenamento jurídico, sendo que, em 

verdade, a invalidação de atos, contratos e processos importa em consequências 

imediatas cujos efeitos, muitas vezes, atingem direitos de terceiros e grupos não 

diretamente relacionados ao ato/contrato/processo invalidado. Tratam-se, portanto, 

de situações deveras específicas e variáveis conforme o caso concreto e que, 

portanto, exigem modulação de efeitos distinta, de forma que seria inimaginável que 

todas as circunstâncias possíveis estivessem exaustivamente previstas na legislação. 

Conforme bem ressaltado por Eduardo Jordão, “não é possível produzir, por meio do 

processo legislativo, um direito substancialmente diferente, em que se garanta a 

precisão dos comandos normativos e se eliminem todas as fontes de subjetividade 

interpretativa”27. 

Embora não seja possível ao legislador exaurir todas essas hipóteses, o 

julgador, por outro lado, possui as ferramentas necessárias para avaliar as 

consequências jurídicas e administrativas relevantes que sejam aplicáveis no caso 

concreto. Isso porque, obviamente, as consequências a serem analisadas pelo 

julgador limitam-se àquelas decorrentes da invalidação de ato/contrato/processo 

específico, as quais guardam relação direta com os elementos constantes dos autos 

em questão. A invalidação de contratos administrativos, por exemplo, implica a 

definição acerca da preservação ou não de certos efeitos do contrato que podem ser 

identificados a partir de uma análise detida dos autos do processo (e.g. os direitos de 

terceiros de boa-fé, a aplicabilidade de indenização ao particular por força da Lei nº 

8.666/1993, etc.). Além disso, conforme já ressaltado por Mendonça, “o julgador não 

deve – porque não teria como – indicar todas as consequências jurídicas e 

administrativas da decisão. Ele só deve indicar as consequências mais importantes, 

seja em termos econômicos, político-administrativos e/ou sociais”28. 

                                                             
27  JORDÃO, Eduardo. Art. 22 da LINDB. Acabou o romance: reforço do pragmatismo no direito público 

brasileiro. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 66, nov. 2018b. 
28  O autor também aborda a definição de consequências jurídicas e administrativas, bem como outras 

considerações acerca do artigo 21. (MENDONÇA, José Vicente Santos de. Art. 21 da LINDB. 
Indicando consequências e regularizando atos e negócios. Revista de Direito Administrativo, Rio 

de Janeiro, p. 50, nov. 2018). Vale mencionar, ademais, as ponderações trazidas por Ana Carolina 
Migueis Pereira sobre o tema: “Não se trata de uma visão romantizada sobre as possibilidades 
jurídicas da indicação de consequências. Nem sempre é possível prever todos os desdobramentos 
de uma determinada ação – seja da Administração, seja do controlador. O papel do art. 21 da LINDB 
parece ser mais de transformação do discurso e da ratio decidendi dos controladores; de superação 
uma mera retórica principiológica carregada de conceitos jurídicos indeterminados (e, pois, de 
insegurança jurídica) e adoção de análises mais conectadas com a realidade e os impactos que 
nela poderão advir das decisões controladoras. [...] Não obstante os riscos e dificuldades inerentes 
à adoção de uma postura mais consequencialista, esta nova linguagem imposta pelo art. 21 da 
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Tal procedimento configura nada mais do que exercício responsável da função 

pública, podendo, por si só, não apenas conferir maior segurança jurídica e eficiência 

às decisões, como também diminuir as longas discussões processuais envolvendo os 

efeitos das decisões proferidas, seja no âmbito administrativo, judicial ou controlador. 

Além disso, a crítica do TCU parece desconsiderar completamente o fato de que os 

dispositivos são igualmente aplicáveis à esfera administrativa, o que significa que o 

próprio gestor público deverá motivar seu ato de acordo com as diretrizes dos artigos 

20 e 21, identificando, portanto, as consequências e alternativas examinadas por ele 

em sua edição, de forma a contextualizar a sociedade e os controladores. Isso não 

apenas permite maior transparência na Administração, como também facilita a 

fiscalização dos atos pelos órgãos controladores, especialmente porque viabiliza a 

análise, em momento posterior, das circunstâncias fáticas mencionada no novo artigo 

22 da LINDB. 

 

3.2 O PRIMADO DA REALIDADE 

 

A referência constante do artigo 2229 às circunstâncias fáticas nos remete ao 

paradigma do realismo jurídico (ou primado da realidade), ao demandar que o julgador 

considere as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu 

cargo. No mesmo sentido, o §1º do dispositivo prevê que, em decisão sobre 

regularidade de conduta ou validade de ato, sejam consideradas as circunstâncias 

práticas que houverem afetado a ação do agente. 

Na visão do TCU, o artigo 22 implica uma “extremada imersão no sistema da 

common law”, afastando-se das características do sistema jurídico pátrio e ensejando 

                                                             
LINDB traz um saldo positivo, uma vez que assegura maior objetividade à argumentação de 
controladores e decisores. Afinal, apontar consequências – ainda que de forma imprecisa e/ ou 
incompleta – parece mais objetivo (e, portanto, mais transparente e passível de argumentação 
dialética pelos controlados) do que simplesmente aludir à dignidade da pessoa humana como uma 
espécie de “supertrunfo” decisório.” (PEREIRA, 2018. p. 55-57). 

29  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 22. “Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas 
a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.  
§ 1º Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou 
norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, 
limitado ou condicionado a ação do agente. 
§ 2º Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, 
os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou 
atenuantes e os antecedentes do agente. 
§ 3º As sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de 
mesma natureza e relativas ao mesmo fato.” (BRASIL, 1942) 
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interpretações casuísticas aptas a gerar discussões judiciais infindáveis. Isso porque 

o artigo 22 particularizaria em excesso a análise de cada gestor acerca das 

possibilidades reais de ver concretizada uma política pública. Ainda segundo a Corte 

de Contas, as circunstâncias particulares que afetaram a ação do agente devem ser 

consideradas apenas para fins de responsabilização ou não do agente, nos exatos 

termos da primeira parte30 do §1º do artigo 22, não podendo, no entanto, (i) ser 

instrumento de interpretação das normas (como pretende o caput do referido artigo), 

especialmente no que tange a normas envolvendo a efetivação de direitos 

fundamentais, ou (ii) ser consideradas para fins de aferição de validade do ato 

administrativo (a segunda parte do §1º do artigo 22), visto que tal análise restringe-se 

ao princípio da legalidade, sendo permitida a convalidação do ato apenas mediante o 

preenchimento de certos critérios.31 

Neste ponto, devemos lembrar que o princípio da legalidade não impõe à 

Administração Pública a obrigação de sempre invalidar atos ilegais, eis que a ordem 

jurídica pode ser restaurada tanto pela invalidação do ato quanto pela correção do 

vício (ou seja, pela convalidação), prestigiando-se, inclusive, o princípio da segurança 

jurídica.32 Entretanto, é de extrema importância ressaltar que a referida convalidação 

dependia, até a edição da Lei 13.655, de critérios previamente estabelecidos pela 

doutrina e pela Lei nº 9.784/1999 (“Lei do Processo Administrativo Federal”) no âmbito 

da teoria da convalidação, sem os quais a única solução possível era a invalidação.33  

Com a introdução do artigo 22, §1º, à LINDB, houve uma relativização do 

princípio da legalidade no que se refere à aferição de validade do ato. Isso porque sua 

redação ampliou a abrangência dessa decisão, possibilitando a convalidação de ato 

irregular e consequente o afastamento de normas de forma bastante genérica, com 

base apenas e tão somente nas dificuldades enfrentadas pelo administrador, estando 

                                                             
30  Por primeira parte os autores se referem ao trecho “[e]m decisão sobre a regularidade de conduta”, 

se opondo apenas ao trecho que trata de decisão sobre “validade de ato, contrato, ajuste, processo 
ou norma administrativa”. 

31  OLIVEIRA, Odilon Cavallari de, 2018. p. 25-33. 
32  ZANCANER, Weida. Da convalidação e da invalidação dos atos administrativos. 3ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 2008. p. 64-65. 
33  Os critérios a que nos referimos são aqueles do artigo 55 da Lei do Processo Administrativo Federal, 

que possibilitam a convalidação do ato ilegal caso não tenha se verificado lesão ao interesse público 
ou prejuízo a terceiros e o vício em questão seja sanável. Para Di Pietro, por exemplo, nunca será 
possível a convalidação de ato com vício de motivação, finalidade, objeto ou conteúdo (DI PIETRO, 
2017. p. 291). Além disso, de acordo com Carlos Ari Sundfeld, a convalidação depende, 
teoricamente, dos seguintes fatores: “(a) da possibilidade de se repetir, sem vícios, o ato ilegal, 
porque assim poderia ter sido praticado à época; e (b) da possibilidade de este novo ato retroagir”. 
(SUNDFELD, Carlos Ari. Ato administrativo inválido. 1. ed. São Paulo: Editora RT, 1990. p. 72). 
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ausente qualquer critério objetivo para sua determinação. Ora, não se pode admitir o 

afastamento de determinada regra em função de dificuldades práticas do seu 

cumprimento, considerando especialmente que, segundo Nohara, as mudanças no 

direito são muitas vezes implementadas justamente com o fim de transformar a 

realidade.34 

Assiste razão ao TCU, portanto, em sua crítica, pois, embora não tenha sido 

explicitamente inferido pela Corte, essa relativização do princípio da legalidade é 

preocupante na medida em que dá margem para a convalidação de situações ilegais 

de abuso e desvio de poder por parte da Administração Pública. Admitir-se a 

convalidação de um ato ilegal sem a observância de critérios bem definidos pode gerar 

precedentes indesejáveis em benefício do abuso de poder. Ora, a função primordial 

do princípio da legalidade no Direito Administrativo é, em última instância, coibir o 

abuso de poder por parte do Estado, não se podendo esquecer, ademais, que 

relativizar o princípio da legalidade significa relativizar também o próprio Estado de 

Direito, visto que, conforme já elucidado por Bandeira de Mello, o princípio da 

legalidade é um atributo essencial qualificador de qualquer ordem jurídica fundada no 

Estado de Direito.35  

Verifica-se, portanto, a necessidade de se rever a redação do §1º do artigo 22 

a fim de estabelecer critérios36 para o caso de convalidação de atos ilegais, ou então, 

como sugere o TCU, que seja eliminada a utilização do dispositivo em “decisões sobre 

a validade de atos administrativos”, limitando sua aplicação a decisões sobre a 

“regularidade de condutas”, ou seja, para fins de avaliação da culpabilidade do agente, 

o qual poderá eventualmente ser isento de qualquer sanção, não significando, 

contudo, que o ato ilícito por ele praticado será convalidado.37 

Não obstante a pertinente crítica à ausência preocupante de critérios para 

convalidação de atos ilegais, não podemos deixar de ressaltar que o caput do artigo 

22 busca combater a idealização hoje predominante na aplicação do direito público 

de que (i) o ordenamento jurídico é completo e determinado e (ii) o cenário fático 

                                                             
34  NOHARA, 2018. p. 34. 
35  MELLO, 2012. p. 102-103. 
36  Tais como aqueles utilizados pela teoria da convalidação e pelo artigo 55 da Lei do Processo 

Administrativo Federal. 
37  Permanece plenamente aplicável, contudo, a teoria de convalidação do ato administrativo, que se 

encontra fundamentada em pressupostos mais específicos do que as hipóteses previstas pela Lei 
13.655, visto que estabelece diferentes critérios para a convalidação de atos ilegais. 
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existente é ideal para a concretização do direito público.38 É com base nessa 

idealização que os órgãos de controle têm anulado atos e penalizado agentes em 

casos de mera divergência de interpretação, mesmo quando a interpretação dada pelo 

administrador foi razoável e fundamentada, sendo este o principal fato gerador da 

paralisia administrativa (ou “apagão das canetas”), da escassez de mão-de-obra 

qualificada para o setor público e da resistência dos administradores em relação à 

inovação no direito administrativo. A idealização do Direito é preocupação antiga, 

tendo sido, inclusive, fator determinante para a mudança de denominação da LINDB 

(antiga LICC – Lei de Introdução ao Código Civil), conforme ressaltado por Irene 

Nohara em breve artigo sobre o projeto de lei que antecedeu a Lei 13.655: 

 

A mudança da denominação da lei também foi relacionada com a 
percepção de que a hermenêutica saía dos Códigos e alçava uma 
preocupação estruturante à medida que era deslocada para o topo do 
sistema jurídico, ou seja, para a análise da Constituição. Daí porque 
houve um boom de obras de hermenêutica constitucional, sendo 
muitas delas relacionadas com os avanços do pós-positivismo e a 
percepção das insuficiências das codificações para dar conta de 
uma realidade, primeiro, mais complexa, dado que se percebeu que 
se interpretam não apenas os textos normativos, mas também os 
fatos (Tatbestand), o que pode inclusive resultar no afastamento de 
determinados textos normativos em função das peculiaridades 
dos casos concretos; e, depois, que o conflito entre princípios e 

direitos fundamentais não se resolve pela dimensão da validade, daí 
porque houve a inclusão da discussão acerca dos hard cases, em que 
há ponderação39. (g.n.) 

 

Para combater essa idealização, o artigo 22 exige contextualização na 

aplicação das normas de direito público, sendo aplicável não apenas às instâncias 

judicial e controladora ao avaliarem os atos da Administração, como também à própria 

Administração, de forma a coibir ações incoerentes e populistas que resultem em 

efeitos danosos ao longo prazo no âmbito da implementação de políticas públicas.40 

Tal ideia também consta da análise de Rafael Maffini e Juliano Heinen, em que fazem 

referência à Raquel Melo Urbano de Carvalho: 

 

A construção ponderada das decisões judiciais, controladoras ou 
administrativas não deve mais ignorar a realidade em que se insere. A 

                                                             
38  JORDÃO, 2018b. p. 66. 
39  NOHARA, Irene Patrícia. Proposta de alteração da LINDB (projeto 349/2015). Direito 

Administrativo. São Paulo, 24 jun. 2016. Disponível em: <https://direitoadm.com.br/proposta-de-
alteracao-da-lindb-projeto-349-2015/>. Acesso em: 22 jan. 2019. 

40  JORDÃO, 2018b. p. 72.  
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reflexão dos limites em que nos encontramos deve ser sopesada, “[…] 
com repugnância à malversação de recursos do erário, à 
megalomania no atendimento individualizado de demandas 
desarrazoadas e à tantas vezes criminosa inatividade estatal”41. 

 

Justifica-se, portanto, a aplicabilidade de todo o artigo 22 às três esferas, 

administrativa, controladora e judicial, seja na interpretação das normas de direito 

público, seja na avaliação sobre regularidade de conduta. 

Além disso, há de se ressaltar que, a partir do momento em que um ato 

administrativo é invalidado, o controlador invariavelmente assume competência que 

não lhe é atribuída pela Constituição Federal, afinal a definição das políticas públicas 

é tarefa eminentemente administrativa. Sendo assim, ao assumir a referida 

competência e decidir no lugar do administrador, é razoável que o controlador se 

coloque efetivamente na posição do gestor, e isso implica necessariamente considerar 

as circunstâncias fáticas e variáveis que afetaram a decisão tomada pelo 

administrador, as quais devem ter sido elucidadas pelo gestor na motivação de seu 

ato, exatamente como exige o novo artigo 22 da LINDB.42 Na medida em que se 

transfere o poder decisório do gestor público ao controlador, deve se transferir 

também as circunstâncias incidentes sobre o gestor público. 

Por fim, ao julgar atos administrativos, na esfera controladora e judicial, o 

julgador deverá referir-se à motivação do ato, a qual deverá indicar expressamente 

eventuais dificuldades interpretativas, as escolhas adotadas pelo gestor e os 

respectivos motivos (nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB). Esses fatores 

devidamente identificados no ato administrativo constituem dificuldades jurídicas 

enfrentadas pelo gestor e deverão ser considerados pelo julgador, em observância ao 

artigo 22, avaliando-se a razoabilidade da escolha interpretativa do gestor público, a 

qual, caso seja razoável e esteja dentro dos parâmetros legais, deverá prevalecer em 

detrimento de eventual interpretação diversa que o julgador faria no mesmo contexto. 

Vejamos o que afirma Nohara nesse sentido: 

                                                             
41  MAFFINI, Rafael; HEINEN, Juliano. Análise acerca da aplicação da Lei de Introdução às Normas do 

Direito Brasileiro (na redação dada pela Lei nº 13.655/18) no que concerne à interpretação de 
normas de direito público: operações interpretativas e princípios gerais de direito administrativo. 
Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 277, p. 247-278, set./dez. 2018. 

42  PALMA, Juliana Bonacorsi de. A Proposta de Lei da Segurança Jurídica na Gestão e do Controle 
Públicos e as Pesquisas Acadêmicas. Sociedade Brasileira de Direito Público, abr. 2018. p. 09. 

Disponível em: <https://www.academia.edu/36481014/A_PROPOST A_DE_LEI_DA_SEG 
URAN%C3%87A_JUR%C3%8DDICA_NA_GEST%C3%83O_E_DO_CONTROLE_P%C3%9ABLI
COS_E_AS_PESQUISAS_ACAD%C3%8AMICAS>. Acesso em: 22 mar. 2019. 
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O que o juiz não pode fazer é substituir uma opção do gestor público 
que tenha sido decidida dentro das margens do ordenamento jurídico, 
isto é, dentro da legalidade em sentido amplo, por outra que repute 
mais conveniente e oportuna.43 

 

Jordão identifica essa norma como o fundamento específico para a adoção da 

deferência judicial/controladora às interpretações razoáveis da Administração Pública, 

ressaltando, ademais, sua semelhança com a doutrina de Chevron44, precedente 

emblemático do direito público norte-americano, segundo o qual o julgador não deve 

impor sua interpretação da lei, mas sim avaliar se o ato da Administração decorre de 

uma interpretação razoável da lei, ainda que diversa da sua própria.45 

 

4 OS NOVOS DISPOSITIVOS DA LINDB COMO INSTRUMENTOS DE GARANTIA 

DA SEGURANÇA JURÍDICA 

 

A preocupação da Lei 13.655 com o problema da segurança jurídica está 

presente de certo modo em quase todos os seus dispositivos. Os novos artigos 23 e 

24 da LINDB, por exemplo, preveem comandos especialmente voltados aos casos em 

que interpretações e orientações conferidas a certas normas são alteradas pelos 

respectivos órgãos e passam a ser imediatamente aplicáveis, inclusive a relações 

jurídicas plenamente constituídas com base nas interpretações e orientações 

anteriormente vigentes. 

A fim de endereçar tais situações, o artigo 2346 prevê a necessidade de se 

estabelecer um regime de transição para a adaptação dos sujeitos à nova 

                                                             
43 NOHARA, 2018. p. 23. 
44  “When a court reviews an agency's construction of the statute which it administers, it is confronted 

with two questions. First, Always, is the question whether Congress has directly spoken to the precise 
question at issue. If the intent of Congress is clear, that is the end of the matter; for the court, as well 
as the agency, must give effect to the unambiguously expressed intent of Congress. If, however, the 
court determines Congress has not directly addressed the precise question at issue, the court does 
not simply impose its own construction on the statute […] Rather, if the statute is silent or ambiguous 
with respect to the specific issue, the question for the court is whether the agency’s answer is based 
on a permissible construction of the statute”. (ESTADOS UNIDOS. Suprema Corte dos Estados 
Unidos da América. Chevron U.S.A., Inc. v. Natural Resources Defense Council, Inc., 467 U.S. 
837, 842-43. Washington, DC, 25 jun. 1984. Disponível em: 

<https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/467/837>. Acesso em: 22 mar. 2019).  
45  JORDÃO, 2018b. p. 78.  
46  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 23. “A decisão administrativa, controladora ou judicial que 

estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo 
novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando 
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interpretação, sempre que este seja indispensável para que a adequação ocorra de 

forma proporcional. O artigo 2447, por sua vez, estabelece que, ao revisar a validade 

de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja produção já se houver 

completado, serão consideradas as orientações vigentes à época de sua edição. 

Ao retomar conceito contido no artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei do 

Processo Administrativo Federal, que veda a aplicação retroativa de nova 

interpretação, o novo artigo 24 da LINDB lhe confere aplicação mandatória também 

às esferas judicial e controladora e a todos os entes federativos, os quais deverão 

considerar o referido critério no âmbito da aplicação de normas de direito público em 

geral, em prol da segurança jurídica de toda a Administração Pública e da preservação 

do direito adquirido. Assim, permite-se o aprimoramento do Direito sem prejuízo das 

relações jurídicas plenamente constituídas, visto que, embora a segurança jurídica 

deva respeitar o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, constitucionalmente 

previstos48, não se pode admitir a eternização do Direito e de suas interpretações, 

conforme acertadamente ressaltam Maffini e Heinen: 

 

Logo, um novo direito ou uma nova interpretação do direito serão bem-
vindos sempre que tais modificações decorrerem de uma demanda de 
atualização do sistema jurídico aos novos clamores da sociedade. 
Todavia, o surgimento de um novo direito ou mesmo de uma nova 
interpretação do direito não pode gerar a conclusão retroativa de que 
determinados comportamentos do poder público se mostrariam 
contrários à ordem jurídica — apesar de assim não se considerar 
quando de sua edição — por conta de novas interpretações ou 
orientações.49 

 

                                                             
indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo 
proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 
Parágrafo único.  (VETADO).” (BRASIL, 1942) 

47  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 24. “A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, 
quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se 
houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base 
em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente 
constituídas.  
Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em 
atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as 
adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.” (BRASIL, 1942) 

48  Constituição Federal. Art. 5º. [...] XXXVI – “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada”. (BRASIL. Constituição (1988). Constituição Federal de 05 de outubro de 
1988. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília, DF, 05 out. 
1988) 

49  MAFFINI; HEINEN, 2018. p. 260-261. 
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No que se refere às disposições contidas no artigo 23, contudo, alega o TCU 

que essas seriam inconstitucionais por ofensa ao artigo 71, inciso IX, da Constituição 

Federal, o qual atribui à Corte de Contas a competência para fixar prazo para adoção 

das providências necessárias ao exato cumprimento da lei. De acordo com o TCU, 

seria uma tentativa de transformar o que antes era uma prerrogativa do tribunal em 

um direito do administrador, oponível ao TCU. Chegam, inclusive, a afirmar que a 

sanção do dispositivo implicaria alteração à redação do texto constitucional. Segundo 

o parecer da Consultoria Jurídica do TCU e conforme reconhecido pelos autores da 

Lei 13.655, o TCU já possui a prática de fixar prazo para que o administrador 

demonstre como pretende sanar a ilegalidade, apresentando cronograma para a 

implementação das medidas corretivas, o que tornaria o dispositivo desnecessário 

com relação ao TCU.50 

Contudo, assim como ocorre com o artigo 24, o novo artigo 23 busca conferir 

aplicabilidade do instituto do regime de transição a todas as autoridades responsáveis 

pela interpretação do direito público, seja na esfera administrativa, judicial ou 

controladora. Sendo assim, embora o TCU de fato já adote a prática de implementar 

tal instituto, isso não se confunde com a necessidade de se impor a aplicabilidade do 

regime de transição às demais autoridades, inclusive ao gestor público, que também 

devem se atentar à estabilidade das relações jurídicas, à previsibilidade do direito e à 

confiança dos administrados na gestão pública, estabelecendo, para tanto, condições 

para a modulação de efeitos.  

De acordo com Floriano Marques de Azevedo, um dos autores do projeto de lei 

que deu origem à Lei 13.655, a decisão que inove na ordem jurídica e não contemple 

regime de transição será nula por descumprimento da exigência legal contida no artigo 

23 da LINDB.51 Entretanto, é possível notar que o dispositivo em questão permite 

interpretação no sentido de que o regime de transição somente é necessário “quando 

indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de 

modo proporcional, equânime e sem prejuízo aos interesses gerais”.  

Trata-se de interpretação plenamente razoável do dispositivo, podendo ser 

concebida pelo órgão competente ao analisar a necessidade do regime de transição. 

                                                             
50  OLIVEIRA, Odilon Cavallari de, 2018. p. 37. 
51  MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. Art. 23 da LINDB. O equilíbrio entre mudança e 

previsibilidade na hermenêutica jurídica. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, p. 93-

112, nov. 2018. 
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Importa destacar, inclusive, que a aplicação do referido entendimento no caso 

concreto pelos intérpretes do direito encontra fundamento nas próprias disposições 

da Lei 13.655, desde que devidamente fundamentada, em especial no parágrafo único 

do artigo 20 da LINDB, uma vez que configura dificuldade jurídica devidamente 

indicada na decisão. Nesse caso, o intérprete deverá explicar de forma fundamentada 

qual foi a dificuldade (e.g. a necessidade ou não de regime de transição) e as razões 

que o levaram a optar por uma ou outra alternativa, nos termos do artigo em questão. 

Não se trata, pois, de alteração ao texto constitucional, como pretende fazer crer a 

Corte de Contas, vez que o TCU poderá continuar a aplicar o instituto quando, de 

acordo com seu convencimento, o mesmo for indispensável para a adequação do 

caso concreto à nova orientação. 

A preocupação com a questão da segurança jurídica também consta da 

redação do novo artigo 3052 da LINDB, o qual, por sua vez, prevê a utilização de 

instrumentos a partir dos quais as autoridades devem assegurar a segurança jurídica. 

Seriam eles regulamentos, súmulas administrativas e respostas a consultas, os quais, 

sendo vinculantes em relação aos membros dos órgãos ou entidades a que se 

destinam, almejam conferir aos agentes elementos adicionais aptos a fundamentar 

suas decisões, mediante a consolidação do entendimento ou orientação do respectivo 

órgão. 

 

5 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: CONSENSO E DIÁLOGO 

 

Não se pode deixar de mencionar, também, que a Lei 13.655 buscou conferir à 

Administração Pública maior contato com a sociedade civil, através dos novos artigos 

26, 27 e 29 da LINDB, que permitem a utilização de ferramentas como acordos, 

parcerias e consultas a fim de melhor atendes às necessidades dos administrados. O 

artigo 2653 traz a possibilidade de a autoridade administrativa firmar compromisso com 

                                                             
52  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 30. “As autoridades públicas devem atuar para aumentar a 

segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio de regulamentos, súmulas 
administrativas e respostas a consultas. 
Parágrafo único.  Os instrumentos previstos no caput deste artigo terão caráter vinculante em 
relação ao órgão ou entidade a que se destinam, até ulterior revisão.” (BRASIL, 1942) 

53  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 26. “Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 
contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade 
administrativa poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta 
pública, e presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com os 
interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá efeitos a partir de sua publicação 
oficial.  
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os interessados a fim de eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 

contenciosa na aplicação do direito público, ao passo que o artigo 27 permite, em seu 

parágrafo segundo, a celebração de compromisso processual quanto a eventual 

compensação devida por benefícios indevidos ou prejuízos anormais resultantes do 

processo. O artigo 29, por sua vez, trata da utilização de consultas públicas pelas 

autoridades administrativas no âmbito da edição de atos normativos, incentivando a 

participação do cidadão nos processos normativos. 

Nesses pontos, a crítica do tribunal de contas limitou-se a rechaçar o inciso III 

do artigo 26, sob o argumento de que a suposta generalidade da expressão 

“orientação geral” teria o condão de resultar em litígios acerca de seu significado e, 

consequentemente, gerar mais insegurança jurídica, não obstante o fato de o referido 

conceito estar devidamente definido no parágrafo único do novo artigo 24 da LINDB54, 

sendo suficiente para se evitar quaisquer discussões. 

Com relação à celebração de acordos e compromissos especificamente, 

agências reguladoras e autoridades como a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) 

valiam-se, anteriormente à Lei 13.655, de legislação específica e de normativos 

regulatórios para a realização dos referidos acordos.55 A ausência de norma geral 

relativa a esses compromissos, no entanto, não conferia confiança suficiente ao 

Administrador Público, o que por vezes prejudicou o uso de tais instrumentos, não 

obstante constarem de regulamentos específicos. Com os novos dispositivos da 

LINDB, passa a vigorar permissivo genérico para que toda a Administração Pública 

possa utilizar os referidos instrumentos de consensualidade, mediante a presença dos 

                                                             
§ 1º O compromisso referido no caput deste artigo: 
I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível com os interesses gerais; 
II – (VETADO); 
III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou condicionamento de direito 
reconhecidos por orientação geral; 
IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu cumprimento e as 
sanções aplicáveis em caso de descumprimento.  
§ 2º (VETADO).” (BRASIL, 1942) 

54  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 24. Parágrafo único. “Consideram-se orientações gerais as 
interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência 
judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de 
amplo conhecimento público.” (BRASIL, 1942) 

55  Conforme ressaltado por Sérgio Guerra e Juliana Bonacorsi Palma, a legislação ambiental prevê o 
instrumento de acordo de compromisso nos artigos 139 e seguintes do Decreto nº 6.514/2008, ao 
passo que a CVM encontra permissivo no artigo 11, §5º, da Lei nº 6.385/76. No âmbito das agências 
reguladoras, os autores citam a Resolução ANATEL nº 629/2013, a Resolução ANTT nº 5.823/2018 
e a Resolução ANAC nº 472/2018. (GUERRA, Sérgio; PALMA, Juliana Bonacorsi de. Art. 26 da 
LINDB. Novo regime jurídico de negociação com a Administração Pública. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, p. 135-169, nov. 2018) 
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requisitos mínimos de validade ali constantes, quais sejam, a realização de consulta 

pública, conforme o caso, e a oitiva do órgão jurídico competente, considerando-se, 

também, a necessidade de devida motivação, em detalhes suficientes para possibilitar 

o controle pelas instituições responsáveis (esferas controladora e judicial) e o controle 

social (imprensa, associações e similares).56 

Através desse mecanismo, em casos de irregularidade, incerteza jurídica ou 

situação contenciosa, é possível, por exemplo, substituir uma determinada punição 

por certa prestação a ser aproveitada de forma generalizada pela sociedade, desde 

que, é claro, tal providência resulte de um juízo de ponderação da Administração 

Pública em que se verificou a possibilidade de obter um benefício geral em relação ao 

direito individual objeto de regulação. Seria possível, também, em eventual cenário de 

incerteza jurídica quanto à regularidade de certo novo produto ou tecnologia sobre o 

qual não existe regulamentação, firmar compromisso no sentido de estabelecer ao 

interessado uma série de obrigações, as quais, se atendidas, levarão a autoridade em 

questão a transformar o compromisso em decisão final acerca da regularização do 

produto/tecnologia em questão.57 

Os dispositivos em questão, portanto, consolidam prática já utilizada no âmbito 

de agências reguladoras e órgãos ambientais, ao permitir que toda a Administração 

Pública possa celebrar compromissos independentemente de lei ou regulamento 

específico nesse sentido, visando conferir efetividade ao atendimento dos interesses 

da sociedade e, assim, viabilizar maior segurança jurídica à atuação administrativa. 

O novo artigo 2758, por sua vez, contribui para coibir condutas temerárias no 

âmbito de processos oriundos de relações de direito público, não tendo sido objeto de 

críticas pontuais pelo TCU. Com o novo dispositivo, condutas processuais cujo objeto 

seja ilegítimo ou que sejam desprovidas de causa suficiente, por exemplo, gerando 

danos anormais e injustos a qualquer parte, poderão resultar na devida compensação 

pelo responsável. Assim, com uma distribuição mais equilibrada de custos e riscos 

                                                             
56  A crescente utilização da consensualidade como instrumento de atuação da Administração Pública 

também foi abordada por Di Pietro em seu manual. Cf. DI PIETRO, 2017. p. 45-46. 
57  GUERRA; PALMA, 2018. p. 139 e 152. 
58  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 27. “A decisão do processo, nas esferas administrativa, controladora 

ou judicial, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos 
resultantes do processo ou da conduta dos envolvidos. 
§ 1º A decisão sobre a compensação será motivada, ouvidas previamente as partes sobre seu 
cabimento, sua forma e, se for o caso, seu valor. 
§ 2º Para prevenir ou regular a compensação, poderá ser celebrado compromisso processual entre 
os envolvidos.” (BRASIL, 1942) 
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assumidos por quem processa e por quem é afetado, pretende-se incentivar a 

racionalidade daqueles que deflagram ou conduzem processos. 

Com relação à previsão contida no novo artigo 2959 da LINDB acerca da 

realização de consulta pública anteriormente à edição de ato normativo, surgem certos 

questionamentos no que se refere à utilização do termo “poderão”, que é resultado de 

alteração promovida pelo Congresso Nacional ao texto do projeto de lei.60 Fato é que 

o procedimento de realização de consulta pública nada mais é do que a aplicação do 

devido processo legal no processo administrativo, conforme restou constatado por 

Vera Monteiro: 

 

Agora suponha que a mesma Administração municipal, diante das 
novas tecnologias, queira disciplinar o transporte individual privado 
remunerado de passageiros, criando exigências, por decreto, relativas 
aos aplicativos de intermediação do serviço de transporte. Tal como 
no caso do processo administrativo sancionatório, ela não pode 
proferir decisão (ou seja, publicar o decreto) sem prévia consulta 
pública aos interessados. A publicação da consulta pública, neste 
exemplo, com todos os estudos realizados pela prefeitura, equivale à 
notificação inaugural do processo sancionatório. Ela oportuniza que os 
interessados se manifestem sobre o conteúdo na minuta de norma 
administrativa. Noutras palavras, permite o exercício do direito de 
defesa pelos interessados.61 

 

Sendo assim, evidente que a redação final do artigo 29 deve ser compreendida 

sob a perspectiva do devido processo legal (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal), sendo, portanto, mais um poder-dever da Administração Pública.62 Tal 

interpretação, inclusive, já havia sido estabelecida por Carlos Ari Sundfeld e Jacintho 

                                                             
59  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 29. “Em qualquer órgão ou Poder, a edição de atos normativos por 

autoridade administrativa, salvo os de mera organização interna, poderá ser precedida de consulta 
pública para manifestação de interessados, preferencialmente por meio eletrônico, a qual será 
considerada na decisão. 
§ 1º A convocação conterá a minuta do ato normativo e fixará o prazo e demais condições da 
consulta pública, observadas as normas legais e regulamentares específicas, se houver. 
§ 2º (VETADO).” (BRASIL, 1942) 

60  Neste ponto, deve-se mencionar que a redação original do artigo no projeto de lei estabelecia que 
a edição de atos normativos “será precedida de consulta pública”, tendo sido objeto de alteração 
pelo Congresso Nacional, o que culminou na redação final ora debatida. 

61  MONTEIRO, Vera. Art. 29 da LINDB. Regime jurídico da consulta pública. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, p. 225-242, nov. 2018. 

62  Tal interpretação decorre, também, do fato que o caput do artigo 29 estabelece uma exceção à 
realização de consulta pública (normas de mera organização interna) bem como a Lei 13.655 prever 
um regime de transição único e exclusivo para a vigência do artigo 29. Tais disposições apenas 
fazem sentido na medida em que a realização da consulta pública seja obrigatória, visto que não 
seria razoável estabelecer-se exceção e vacatio legis para uma faculdade do administrador cuja 
inobservância não implicaria qualquer sanção. 
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Arruda Câmara com relação ao procedimento de consulta pública previsto no artigo 

31 da Lei do Processo Administrativo Federal, momento em que os autores 

concluíram que a Administração Pública, ao editar atos normativos, deve 

necessariamente colher a manifestação daqueles diretamente afetados pela medida, 

em observância ao artigo 3º, inciso III, da referida lei, não se tratando de mera 

faculdade, mas sim de um dever da Administração.63 

A consulta pública faz parte, de acordo com Monteiro, da motivação do ato, 

ambas as quais são requisitos de validade de qualquer ato administrativo.64 A 

Administração deve ouvir os interessados e responder a suas manifestações de forma 

fundamentada, o que servirá de base à motivação do ato administrativo, conferindo-

lhe validade e legitimidade. Dessa forma, independentemente do uso do termo 

“poderão” na redação do novo artigo 29, a realização de consulta pública previamente 

à edição de ato normativo é verdadeiro poder-dever da Administração. 

 

6 CONTRASSENSO: O ADMINISTRADOR PÚBLICO É DESONESTO ATÉ QUE SE 

PROVE O CONTRÁRIO 

 

O contexto em que surge a Lei 13.655 compreende o recente cenário brasileiro 

de corrupção, responsável pela completa eliminação da confiança da sociedade em 

relação aos gestores públicos, os quais tem sido objeto de constantes investigações 

diariamente noticiadas Brasil afora. Nesse ponto, não há que se falar que a 

fiscalização dos atos públicos deveria ser menos intensa, visto que o administrador é 

responsável por tutelar o interesse público, devendo-se, portanto, garantir que sua 

atuação esteja de acordo com os princípios jurídico-administrativos. Fato é, no 

entanto, que, com base na equivocada noção de que o administrador é desonesto até 

que se prove o contrário, a crescente falta de confiança no administrador público tem 

levado à responsabilização de agentes honestos por atos e decisões através dos 

quais se buscava realizar e proteger o interesse público.65 É esse um dos fatores 

                                                             
63  SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. O dever de motivação na edição e atos 

normativos pela Administração Pública. A&C - Revista de Direito Administrativo e 
Constitucional, Belo Horizonte, n. 45, p. 55-73, jul./set. 2011. 

64  MONTERIO, 2018. p. 233. 
65  “Conhecemos outro caso de um genial agente público que, após praticar um ato administrativo 

extremamente salutar para a Administração Pública, sofreu a tormenta de responder a processos 
administrativos e judiciais em que se questionavam a legalidade do seu ato. O referido agente 
público despendeu o que hoje equivaleria a um apartamento de três quartos em um bairro de classe 
média para o custeio de sua defesa (honorários de advogado e de peritos, emolumentos etc.). Ele 
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causadores da paralisia administrativa previamente mencionada neste trabalho e que 

é um dos pressupostos ensejadores da Lei 13.655. 

Nesse sentido, a fim de endereçar esse “apagão das canetas”, a redação do 

novo artigo 2866 da LINDB trouxe nova interpretação ao regime de responsabilidade 

do agente público, dispondo que este será pessoalmente responsabilizado por 

decisões ou opiniões técnicas apenas em caso de dolo ou erro grosseiro. 

A Corte de Contas alega que o dispositivo em questão ofenderia ao artigo 37, 

§6º, da Constituição Federal, de acordo com o qual o direito de regresso da 

Administração67 contra seu agente está assegurado nos casos de dolo ou culpa, não 

havendo restrição quanto à modalidade culposa.68 A suposta inconstitucionalidade 

alegada pelo TCU, no entanto, não procede, conforme restará demonstrado a seguir. 

O novo dispositivo da LINDB se relaciona com os casos de improbidade, 

reafirmando entendimento já corroborado pelo STJ69 de que a improbidade é uma 

ilegalidade qualificada pelo dolo (nos casos dos artigos 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992) 

ou ao menos pela culpa grave (nos casos do artigo 10 da mesma lei), quando o agente 

atua com desonestidade ou malícia. Tendo em vista que a culpa grave se assimila ao 

conceito de erro grosseiro, a Lei 13.655 apenas positivou interpretação anteriormente 

conferida pelo STJ ao regime de responsabilidade por ato de improbidade.70 

                                                             
foi absolvido com louvores em todas as instâncias, nas quais se reconheceram a genialidade e a 
legalidade do seu ato administrativo. O elogio, porém, custou bem caro por conta desse carnaval 
hermenêutico. Não é difícil intuir que um agente público como esses, bem como os que tomam 
ciência de histórias como essas tenderão a abster-se de praticar atos administrativos com o intuito 
de preservar o seu cargo e o seu patrimônio diante das ameaças provocadas pela sobrevivência de 
uma das variações do antigo “crime de exegese”, também chamado de “crime de interpretação” ou 
“crime de opinião”. (OLIVEIRA, Carlos Eduardo Elias de. A segurança hermenêutica nos vários 
ramos do Direito e nos cartórios extrajudiciais: repercussões da LINDB após a Lei nº 13.655/2018. 
Núcleo de Estudos e Pesquisas da Consultoria Legislativa do Senado Federal. Brasília: [s.n.]. 

jun. 2018) 
66  Decreto-Lei nº 4.657/1942. Art. 28. “O agente público responderá pessoalmente por suas decisões 

ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. 
§ 1º (VETADO). 
§ 2º (VETADO). 
§ 3º (VETADO).” (BRASIL, 1942) 

67  Pessoas jurídicas de direito público ou pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço 
público, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal. 

68  OLIVEIRA, Odilon Cavallari de, 2018. p. 52.  
69  STJ, Informativos nº 540 e 461; STJ, REsp 1.193.248-MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 

24/04/2014; STJ, AREsp nº 285.402-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 19/12/2014; STJ, AIA 
30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, j. 21/09/2011; e STJ, REsp 1.038.777/SP, Rel. Min. Luiz 
Fux, j. 03/02/2011. Cf. também COPOLA, Gina. A improbidade administrativa no direito 
brasileiro. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 63. 

70  MAFFINI; HEINEN, 2018. p. 264-265. 
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Contudo, apesar da jurisprudência do STJ, alguns julgados têm se afastado 

dessa orientação, entendendo que para a responsabilização de agentes por atos 

previstos no artigo 10 da Lei nº 8.429/1992 bastaria a configuração de culpa simples.71 

A partir da vigência do novo artigo 28 da LINDB, portanto, a responsabilização com 

base no referido artigo 10 não mais poderá ser determinada com base em qualquer 

modalidade de culpa, como vinha ocorrendo em certos casos de forma bastante 

genérica, sem a devida análise de sua culpabilidade. A penalização do agente 

somente poderá ocorrer quando sua conduta caracterize erro grosseiro, sem prejuízo, 

evidentemente, dos casos de dolo, nos quais a responsabilização permanece 

caracterizada. Restou afastada, portanto, de acordo com Luciano Ferraz, a 

possibilidade de responsabilização por culpa strictu sensu72, implicando uma releitura 

do artigo 10 da Lei nº 8.429/1992 ao se impor uma orientação interpretativa que exige 

expressamente a demonstração de dolo ou culpa grave para responsabilização 

pessoal do agente público.73 

Sendo assim, a nova interpretação conferida ao regime de responsabilização 

do agente público, ao exigir a comprovação dos elementos subjetivos de dolo ou erro 

grosseiro, confere ao administrador público honesto maior segurança em sua atuação, 

possibilitando a inovação na gestão pública e mitigando o problema da paralisia 

administrativa. Entretanto, não obstante a nobre intenção do dispositivo adicionado à 

LINDB, o veto aos seus três parágrafos74 – os quais traziam maior determinação ao 

                                                             
71  STJ, AgRg no AREsp 654.406-SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 17/11/2015; STJ, AgInt no REsp 

1598594-RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 21/06/2018.  
72  FERRAZ, Luciano. Alteração da LINDB revoga parcialmente Lei de Improbidade Administrativa. 

Consultor Jurídico. São Paulo, 10 maio 2018. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-
mai-10/interesse-publico-alteracao-lindb-revoga-parcialmente-lei-improbidade>. Acesso em: 11 abr. 
2019. 

73  VALIATI, Thiago Priess; MUNHOZ, Manoela Virmond. O impacto interpretativo da Lei nº 
13.655/2018 na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa: a confiança no agente público de 
boa-fé para inovar na Administração Pública. Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo 

Horizonte, n. 62, p. 161-186, jul./set. 2018. 
74  Projeto de Lei nº 7.448/2017. Art. 28. “[...] 

§ 1º Não se considera erro grosseiro a decisão ou opinião baseada em jurisprudência ou doutrina, 
ainda que não pacificadas, em orientação geral ou, ainda, em interpretação razoável, mesmo que 
não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais. 
“§ 2º O agente público que tiver de se defender, em qualquer esfera, por ato ou conduta praticada 
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conceito de erro grosseiro – contribuiu para a manutenção de um espaço muito grande 

para que os controladores continuem a definir livremente o que se configura como 

“erro grosseiro”75, o que pode por si só impedir que o artigo 28 opere os efeitos que 

se pretendia e, portanto, a paralisia administrativa continue afetando gravemente a 

gestão pública. 

Não obstante, caso a aplicação do dispositivo logre alcançar seus fins, o 

julgador não mais poderá determinar a punição do gestor com o fim único e exclusivo 

de responder aos anseios de uma sociedade insatisfeita com a Administração Pública, 

de forma que a gestão pública deixe de se pautar no controlador e passemos a 

valorizar, portanto, o gestor público honesto, possibilitando uma atuação mais criativa, 

inovadora, célere e eficiente da máquina pública.76 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Administração Pública brasileira vem passando por uma fase de 

hiperativismo de controle externo, originária da atual e intensa agenda anticorrupção 

com uma atuação extremamente repressiva por parte do Poder Judiciário, Ministérios 

Públicos, Tribunais de Contas e demais órgãos de controles, com foco na penalização 

dos gestores e responsável pelo atual cenário que alguns denominaram como “Direito 

Administrativo do medo”. Tal atuação repressiva resulta muitas vezes na substituição 

do gestor público pelo controlador77, que decide no lugar daquele mesmo sem possuir 

a competência constitucional para a definição de políticas públicas78 e, até a edição 

                                                             
DF, 19 abr. 2017. Disponível em: <www.camara.gov.br/sileg/MostrarIntegra.asp?CodTeor=15585 
25>. Acesso em: 20 abr. 2019.) 

75  VALIATI; MUNHOZ, 2018. p. 176-177. 
76  A proteção ao gestor público honesto também possibilita o experimentalismo na Administração 

Pública, haja vista que o gestor público poderá inovar em sua atuação, sendo responsabilizado 
apenas quando age com dolo ou erro grosseiro. Para entender melhor a teoria da governança 
experimentalista, confira SABEL, Charles; SIMON, William. Minimalism and Experimentalism in the 
Administrative State. Columbia Public Law Research Paper, v. 10-238, nov. 2011. Disponível em: 
<https://ssrn.com/abstract=1600898>. Acesso em: 22 abr. 2019. 

77  Eduardo Jordão já abordou anteriormente a assunção de competências administrativas por parte do 
controlador em trabalho acerca da intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados. Cf. 
JORDÃO, Eduardo. A intervenção do TCU sobre editais de licitação não publicados - Controlador 
ou administrador? Revista Brasileira de Direito Público, Belo Horizonte, v. 47, p. 209-230, 

out./dez. 2014. 
78  Essa dinâmica também é abordada por Scott Shapiro, no que se refere à autopercepção dos 

agentes públicos como depositário de confiança, ao passo que aqueles que de fato detêm a 
competência legal, não possuem a confiança para exercê-la, o que é contrário à intenção da lei e é 
sinal de um ordenamento jurídico baseado na desconfiança. Tal constatação torna-se bastante 
pertinente na medida em que, no Brasil, o controlador se sente depositário da confiança, embora 
não tenha recebido a competência para tal, e o gestor público, por sua vez, tem competência para 
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da Lei 13.655, sem cumprir com o nível de fundamentação que essa competência 

requer, restringindo qualquer espaço para inovação e criatividade no desenvolvimento 

da gestão pública e limitando a discricionariedade do administrador. 

A Lei 13.655 surge, portanto, nesse contexto, trazendo instrumentos a partir 

dos quais pretende-se aprimorar a atuação da Administração Pública e sua relação 

com seus controladores e com o judiciário. 

Conforme restou demonstrado, as críticas e os receios apresentados pelos 

órgãos de controle são, em grande parte, improcedentes, embora sejam 

compreensíveis, visto que propostas de aprimoramento do controle são 

constantemente vistas como tentativas de enfraquecê-lo.79 Não é possível crer que a 

legislação anterior já possuía as ferramentas necessárias a resolver os dilemas 

enfrentados pela Administração, como várias vezes inferido pelo TCU, afinal, não 

existe sinal mais claro de que o sistema de controle é ineficiente e exige 

aperfeiçoamentos do que o alto nível de corrupção hoje existente em nosso país.80 

Em outras palavras, a situação em que se encontra a Administração Pública 

deve, pois, ser remediada pelo ordenamento jurídico, e isso ocorre através do 

aprimoramento das bases normativas e da criação de novos modelos de relação 

controle-gestão.81 A Lei 13.655 nada mais é do que uma resposta do direito a essa 

situação, com a introdução de dispositivos extremamente pertinentes no ordenamento 

jurídico brasileiro, a fim de conferir segurança jurídica não apenas à atuação do 

Administrador Público, que voltará a agir com autonomia decisória, como também aos 

administrados, que são rotineiramente afetados pela inconstância administrativa 

decorrente do impasse hoje predominante entre gestão e controle. 

Os principais possíveis efeitos da Lei 13.655 que foram identificados neste 

trabalho compreendem, de forma sintetizada: 

(i) A limitação do arbítrio das autoridades administrativas ao impor-lhes um 

ônus argumentativo adicional (artigo 20);  

                                                             
definir políticas públicas, mas encontra-se em situação de extrema insegurança, não possuindo a 
confiança necessária para desempenhar sua competência. (SHAPIRO, 2011 apud  PALMA, 2018). 

79  MODESTO, Paulo. Fake News Institucional: a crítica vazia ao projeto de lei 7448/2017. Direito do 
Estado. Salvador, 13 abr. 2018. Disponível em: <http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/ 
paulo-modesto/fake-news-institucional-a-critica-vazia-ao-projeto-de-lei-7488-2017>. Acesso em: 06 
abr. 2019. 

80  MODESTO, 2018. 
81  OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Hiperativismo do controle versus inércia administrativa. JOTA. São 

Paulo, 18 abr. 2018. Disponível em: <https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/hiperativismo-
do-controle-versus-inercia-administrativa-18042018>. Acesso em: 13 abr. 2019. 
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(ii) O aperfeiçoamento da qualidade da decisão administrativa e de seus 

controladores, com a constatação de parâmetros fáticos de ponderação, 

ressaltando-se, no entanto, o potencial negativo da ausência de critérios 

pré-estabelecidos para os casos de convalidação de atos 

administrativos ilegais com uma inadequada relativização do princípio da 

legalidade (artigos 21 e 22);  

(iii) Maior previsibilidade e estabilidade das relações através de 

instrumentos como súmulas, regulamentos, regimes de transição e de 

modulação de efeitos (artigos 23, 24 e 30);  

(iv) Maior transparência, consensualidade e diálogo da Administração 

Pública com a sociedade, através de mecanismos de consulta e acordo 

(artigos 26, 27 e 29);  

(v) A valorização do gestor público probo e honesto, ao conferir-lhe o 

amparo normativo para uma atuação mais criativa, célere e eficiente, 

não obstante a indeterminação do conceito de “erro grosseiro” (artigo 

28).  

Todos os referidos fatores, conjuntamente, representam limitações às 

prerrogativas do Estado e significam uma oportunidade de a Administração Pública 

instituir instrumentos de segurança jurídica na gestão pública de forma a superar o 

atual cenário do Direito Administrativo do medo e desenvolver um espaço de inovação 

e criatividade na administração, atendendo, portanto, aos anseios sociais de forma 

eficiente e abandonando-se definitivamente o “código do fracasso”82 na Administração 

Pública brasileira. 
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