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RESUMO

Trata do tema conciliações na Justiça Federal nos conflitos em que 
é parte o Poder Público, o maior litigante do Judiciário Federal. 
Conclui ser imperiosa uma virada hermenêutica procedimental 
e substantiva na forma de atuar do Poder Público, para abrir 
espaço à conciliação, na via administrativa e judicial.
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The author deals with the conciliation issue within the Federal 
Justice regarding conflicts in which government, the largest 
litigant of the Brazilian Judiciary, stands as a party.  
He considers as imperative a both procedural and substantive 
hermeneutic turn in state’s management, so as to allow 
conciliation through administrative and judicial procedure. 
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1 INTRODUÇÃO

O conflito típico da Justiça Federal, tendo como parte o Poder 
Público, precisa ser estudado como uma categoria diversa do con-
flito tradicional entre pessoas privadas. Seu tratamento demanda 
uma melhor análise dos institutos da mediação e da conciliação 
e seus campos de incidência. Não é possível persistir na tentativa 
de aplicar aos conflitos do Poder Público a teoria da mediação dos 
conflitos privados. Por isso, o esforço de pesquisa é vertido para a 
observação da diferença entre mediação de conflitos intersubjeti-
vos e conciliação de conflitos patrimoniais típicos.

A performance da administração pública e sua representa-
ção em juízo, quanto à solução consensual de seus conflitos, 
esbarra em uma dogmática de difícil superação: legalidade, 
indisponibilidade e isonomia precisam de uma releitura cons-
titucional para que se coloquem como mecanismos jurídicos 
facilitadores – e não óbices – da conciliação. A despeito dos 
mandados constitucional (art. 98, I, da CF) e legal (art. 10, 
parágrafo único, Lei n. 10.259/2001), os processos, em sua 
grande maioria, são impulsionados, à míngua da participação 
dos envolvidos no conflito (implicados), para a decisão estatal 
adjudicada (heterocompositiva) e não para a via consensual 
(autocompositiva), o que fica evidenciado pelo ainda reduzido 
percentual de casos em que há tentativa de aproximação das 
partes para uma eventual conciliação. 

2 O ESTADO COMO MAIOR LITIGANTE DO SISTEMA DE JUSTIÇA: A 

DUPLA PREJUDICIALIDADE PARA O MICROSSISTEMA DO JUIZADO 

ESPECIAL FEDERAL

Os entes públicos (União, estados, municípios e suas au-
tarquias e empresas públicas) figuram amiúde como réus em 
muitos casos, como autênticos litigantes habituais. Usam o pro-
cesso como parte de um jogo econômico que está condicio-
nado pelos seus limites orçamentários. São milhares de ações 
que assoberbam a Justiça brasileira e acarretam elevados custos 
ao erário. Além dos custos diretos e indiretos, há uma outra 
externalidade negativa: o excesso de litigância obstrui todos os 
canais de acesso à justiça. 

Impõe-se destacar a participação do Estado como litigan-
te contumaz ou habitual do Judiciário brasileiro. Os órgãos e 
entidades federais, que representam 77% dos processos dos 
cem maiores litigantes da Justiça Federal – 68% no polo passivo 
(CNJ, 2011), são os grandes clientes do JEF, e o INSS figura em 
73,1% dos processos – 70,6% são demandas previdenciárias 
(IPEA, 2012, p. 108).

Afirmar que o Estado figura como o maior litigante da 
Justiça implica dizer que o Estado se coloca também como um 
obstáculo ao pleno exercício do direito de acesso à justiça, na 
medida em que ocupa todos os espaços do Poder Judiciário. 
Colonizando as estruturas da Justiça, o Estado culmina por con-
gestionar suas vias de acesso, impedindo e retardando o normal 

trânsito de outras espécies de demandas e mesmo aquelas que 
contra si são direcionadas. 

A nova Lei de Mediação e Conciliação (Lei 13.140/2015) 
traz um capítulo próprio para a conciliação judicial e extraju-
dicial nos conflitos em que for parte a administração pública, 
propondo duas ordens de medidas: a criação de câmaras de 
mediação e conciliação e a conciliação por adesão, com o fim 
de possibilitar aos interessados, evitando a judiciarização, que 
optem por um acordo na via administrativa, para receber os 
valores relativos a direitos já reconhecidos pelos tribunais de 
forma definitiva. 

3 APONTAMENTOS SOBRE O CONFLITO TÍPICO DA JUSTIÇA 

FEDERAL E A CONCILIAÇÃO NOS PROCESSOS EM QUE É PARTE A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

À míngua de uma epistemologia adequada, quando se trata 
das conciliações na Justiça Federal, têm-se utilizado definições 
e institutos que pouco se adaptam ao seu modelo acordista, 
ou que, ao menos, necessitam de uma releitura para ter aplica-
bilidade. Um sentido conceitual descritivo mais preciso dessas 
estruturas comunicativas e funções pode conduzir à redução de 
complexidade no ambiente e permitir alcançar uma unidade, 
elevando a complexidade dentro de cada sistema, um caminho 
mais seguro para a sua evolução1..

Há quem entenda que a conciliação é uma espécie do 
gênero mediação, tese que, lida sem o devido rigor científico, 
vezes sem conta conduz a confusões sobre os pressupostos teó-
ricos, os propósitos, os princípios, o alcance social, as diferentes 
estratégias e a qualidade dos resultados relacionados aos insti-
tutos, embora, de fato, ambas propiciem efeitos conciliatórios. 

Têm-se estudado as conciliações na Justiça Federal toman-
do por base o paradigma do modelo de mediação comumente 
utilizado para a solução de conflitos interpessoais, principal-
mente nos que versam sobre direitos de família e de vizinhan-
ça, nos quais não há, de rigor, interesse na celebração de um 
acordo, mas, antes, no amainar os ânimos e sentimentos, além 
de promover a reaproximação das partes com vistas a uma con-
vivência futura pacífica. Em outras palavras, resgatar a comuni-
cação prejudicada. 

A técnica conciliatória é mais objetiva e direcionada à reali-
zação de acordos. A mediação, por outro lado, é a técnica indi-
cada para conflitos de natureza mais complexa, em que há laços 
intensos de relacionamento entre as partes. Os conflitos têm a 
ver com um déficit ou falência de comunicação entre as partes. 
Criar ou restabelecer um âmbito comunicacional adequado é 
fundamental. O diálogo torna-se essencial: sem diálogo não há 
comunicação, nem solução para o conflito. 

Na conciliação, a gestão do conflito dá-se por intermédio 
de um terceiro neutro e imparcial, que possui a prerrogativa de 
sugerir o teor da composição: sem exercer pressão sobre as par-
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tes, o conciliador pode manifestar sua opinião sobre a solução 
justa para o conflito e propor os termos do acordo. 

O traço característico da conciliação é a negociação, institu-
to que tem nas partes os seus principais atores, como processo 
dinâmico de busca de um acordo mutuamente satisfatório, em 
que cada parte obtenha um grau elevado de satisfação, caben-
do ao conciliador auxiliar na definição dos padrões legais e ne-
gociais a serem adotados, sobretudo porque, nas conciliações 
com o poder público, tais padrões, em boa medida, estão jun-
gidos à legalidade. 

Na mediação, a finalidade é que os interesses ou motiva-
ções, dos explícitos aos mais íntimos, e às vezes ocultos, se-
jam explorados sem o uso do “poder do mediador”. Busca-se 
atender aos interesses e não barganhar posições ou vantagens, 
cumprindo ao mediador ampliar as possibilidades e não apre-
sentar sugestões. O papel do mediador será, assim, o de coor-
denar e orientar as ações, despertando a motivação na busca 
dos ganhos mútuos na solução do conflito. Possibilita, pela via 
da reconciliação, a redução das diferenças de interesses e do 
problema. Para isso, devem ser analisados os complexos sis-
temas de relações, emoções, motivações e interesses em jogo 
subjacentes a cada conflito. 

Bolzan de Morais e Spengler (2012, p. 172-175) apontam 
aquela que, talvez, seja a mais importante das diferenças entre 
conciliação e mediação: na conciliação o objetivo é o acordo, 
ou seja, as partes, mesmo que adversárias, devem chegar a 
um acordo para evitar o processo judicial ou para nele pôr um 
ponto final, se porventura ele já existe. Justamente por isso, 
o conciliador sugere, orienta, interfere e aconselha as partes, 
sem analisar o conflito com profundidade.

Outra nota diferencial tênue, contudo importante entre as 
duas formas de solução consensual, tem a ver com a finalidade. A 
mediação persegue uma composição qualquer sem se preocupar 
com a justiça, enquanto a conciliação busca a composição justa 
e equânime na distribuição do bem da vida disputado. Assim, a 
conciliação encontra-se a meio caminho entre a mediação e a 
decisão: possui a forma da primeira e a substância da segunda. 
O processo de mediação orienta-se para uma solução ótima do 
conflito de interesses entre as partes. Ao contrário, o processo de 
conciliação está dirigido para uma solução equilibrada do conflito 
de interesses, dando a cada parte o que lhe é devido. 

Considerada a magnitude de participação do terceiro na 
mediação, o terceiro neutro, chamado mediador, tem uma me-
nor atuação durante o desenvolvimento de todo o processo, 
pois dele participa passivamente, limitando-se a aproximar as 
partes e facilitar a comunicação entre elas, sem propor solu-
ções para o conflito. Ao contrário, na conciliação, o terceiro neu-
tro, chamado conciliador, tem um papel mais proeminente 

no processo, podendo propor às partes possíveis soluções ao 
conflito. Por conseguinte, na conciliação, às partes é reserva-
do um papel menos ativo, na medida em que o terceiro pode 
propor fórmulas de solução do conflito, enquanto no processo 
de mediação, a participação das partes é mais intensa, cabendo-
-lhes maior protagonismo no desenvolvimento, na medida em 
que o mediador não propõe soluções. 

Acerca da magnitude do controle sobre o resultado do pro-
cesso, pode-se afirmar que é diametralmente oposto à interfe-
rência dos terceiros neutros. Na mediação, como as partes têm 
um papel mais ativo e o mediador um papel mais passivo, cum-
prindo às mesmas partes em conflito construir, por si mesmas, 
a solução, o processo gera uma maior propriedade na solução 
e, por conseguinte, eleva as possibilidades de cumprimento do 
acordo. Na conciliação, na medida em que as partes têm um pa-
pel menos ativo e o papel do conciliador é mais ativo, podendo 
propor soluções para o conflito e influenciar as partes, há uma 
menor aderência pessoal na solução do conflito e maior risco de 
insucesso no cumprimento. 

Embora distintas – como estruturas comunicativas dirigidas 
à solução consensual de conflitos –, mediação e conciliação 
comumente atuam de forma complementar, ocorrendo entre 
ambas uma espécie de acoplamento estrutural. A intervenção 
do terceiro, por meio de estratégias acordistas, nos casos em 
que as partes não conseguem chegar a resultados adequados 
com a simples mediação, é fundamental ao resultado almejado. 
A situação inversa também é verdadeira; nas conciliações quase 
sempre se faz necessária, sobretudo quando existe um compro-
metimento negativo ou um baixo grau de comprometimento 
positivo entre as partes, a utilização de técnicas de mediação. 

Em muitos casos, é imprescindível a solução prévia e ade-
quada de uma série de conflitos a partir da sensibilização de 
uma parte em relação à justiça dos interesses da outra, bem 
como o desenvolvimento de uma consciência mais aprofunda-
da de seus próprios sentimentos e desejos, o que representa a 
transformação do conflito. Bem refere Costa (2004, p. 188) que 
a transformação do conflito nem sempre se mostra suficiente, 
pois há várias situações em que é preciso estabelecer acordos, 
decidir questões pontuais, fazer negociações variadas. Mesmo 
em um caso de direito de família, que é o mais típico campo de 
mediação, é preciso definir o valor da pensão alimentícia, as 
datas em que cada um dos pais buscará o filho na escola, que 
bens ficarão com cada um, além de uma série de outras coi-
sas. Nessas hipóteses, por maior que seja o comprometimento 
entre as pessoas, técnicas de conciliação podem ser utilizadas 
de forma muito útil na tentativa de produzir um ajuste de con-
dutas que possa ser aceito consensualmente.

Desse modo, as técnicas de mediação e conciliação, seja na 
via judicial ou na extrajudicial, comumente precisam ser empre-
gadas conjuntamente, complementando-se. Longe de serem in-
compatíveis, são extremamente importantes para o próprio exer-
cício contemporâneo do poder judicial (COSTA, 2004, p. 189).

Essas distinções são fundamentais, na medida em que, na 
Justiça Federal, o que se tem é a conciliação e a abordagem 
é comumente adversarial2, estando as estruturas comunicativas 
do sistema voltadas para auxiliar as partes a chegarem a um 
acordo, via de regra, sobre valores pecuniários, tendo menor 

Os entes públicos (União, estados, municípios e suas 

autarquias e empresas públicas) figuram amiúde como réus 

em muitos casos, como autênticos litigantes habituais. Usam 

o processo como parte de um jogo econômico que está 

condicionado pelos seus limites orçamentários.
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importância seus sentimentos e eventual 
relacionamento posterior, como aconte-
ce na mediação.

De uma maneira geral, em um dos po-
los da lide está um ente público e, no outro, 
um particular que pretende uma prestação 
social. O conflito tem, portanto, uma co-
notação pecuniária. Raramente se discute 
sobre sentimentos no relacionamento in-
terpessoal, que se estabelece em torno de 
uma questão meramente pecuniária3. 

Na solução de conflitos de natureza 
exclusivamente financeira, a abordagem 
será predominantemente adversarial e o 
acertamento espontâneo tende a ser mais 
equitativo na distribuição dos bens da 
vida (interesses) disputados, o que suge-
re tratar-se de típica conciliação. A abor-
dagem adversarial geralmente supõe 
que a negociação será focalizada num 
recurso limitado – como o dinheiro – e 
que as partes decidirão se o dividem e 
como o fazem. Por essa visão, as metas 
das partes entram em conflito – o que 
uma ganha, a outra tem que perder. A 
abordagem não adversarial, em contras-
te, procura revelar e compor os interesses 
subjacentes das partes – i. e., suas moti-
vações” (RISKIN, 2002, p. 70-71). 

O traço fundamental do conflito da 
Justiça Federal é a existência de uma 
pretensão resistida versando sobre valor 
pecuniário cuja prestação encontra-se 
regulada em lei. Os direitos dos parti-
culares em face do Poder Público são 
absolutamente regrados. A concessão de 
qualquer vantagem, para que se evitem 
pessoalismos, privilégios e tratamentos 
anti-isonômicos, obedece ao princípio 
da legalidade, e qualquer transigência 
apenas se justifica quando em favor do 
interesse público. 

Uma questão final a se discutir diz 
respeito à importância de os conflitos 
sobre prestações sociais envolvendo o 
Poder Público permanecerem sob a ad-
ministração da Justiça. Parece fundamen-
tal classificar os conflitos por categorias, 
levando em conta a presença do Poder 
Público no litígio, variável que aperfeiçoa 
a necessidade de se perseguir um inte-
resse público. 

A partir dessa categorização, avulta a 
importância do Estado-Juiz como garan-
te do interesse público e guardião das 
promessas constitucionais, devendo a 
conciliação ficar sob o controle e a res-

ponsabilidade de instâncias estatais, sem 
prejuízo da liberdade conferida às partes 
para discutir e encontrar a melhor solu-
ção para o conflito, sobretudo o Poder 
Público, sempre que esta solução alcan-
çar um interesse público. 

Coloco em dúvida se alguma instân-
cia não estatal (uma câmara privada, por 
exemplo) estaria hoje em condições de 
assumir a responsabilidade de controle e 
solução de determinados conflitos sociais 
com baixo risco de que não respeitem di-
reitos fundamentais ou se desemboque 
em formas camufladas de arbitrariedade. 

A hegemonia do ideário neoliberal 
globalizado, aviltante da cidadania e inimi-
go dos direitos sociais, cada vez mais so-
lapados em nome de um ultraliberalismo 
que privilegia o capital em detrimento das 
classes trabalhadoras, deixando despro-
tegidos os cidadãos, representa um risco 
para a tutela dos direitos sociais que, com 
a retirada do Estado Social, tem ficado 
muito mais a cargo do Poder Judiciário. 

O indispensável controle judicial, 
para além dos aspectos formais, esta-
rá centrado justamente na atenção aos 
princípios constitucionais que norteiam 
a atuação do Poder Público (legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência – art. 37 da CF) e nos direitos 
e garantias fundamentais contemplados 
no art. 5º da CF, que, por serem funda-
mentais, encontram restrições quando 
objeto de transação, embora possa haver 
autolimitação do seu exercício. São deve-
res do Estado, dos quais não se pode li-
vrar, sobretudo depois de judiciarizados, 
porque a adesão aos meios alternativos 
de solução dos conflitos não representa 
um salvo-conduto para que administra-
ção possa descumprir seus deveres le-
gais e constitucionais. 

Atualmente, encontra-se superada 
a máxima administrativa no sentido de 
que o mérito propriamente dito, como 
sinônimo de conveniência e oportunida-
de do ato ou contrato administrativo, não 
se submete ao controle judicial (BRASIL, 
STJ, 2003). Os princípios constitucionais 
normativos da legalidade, moralidade, 

impessoalidade, publicidade e eficiên-
cia (valores fundamentais do sistema 
jurídico) funcionam como balizadores 
da atuação da administração pública e 
do controle judicial. A razoabilidade e 
a proporcionalidade, como princípios 
constitucionais implícitos, proporcionam 
a harmonização de eventuais colidências 
entre os princípios que regem a perfor-
mance da administração pública e os 
direitos fundamentais dos administrados 
nos casos concretos.

O controle judicial quanto ao mérito 
dos acordos celebrados em juízo pela ad-

ministração apenas é atenuado – assim 
como a ponderação administrativa de 
custo-benefício dos termos da avença, 
aspectos do agir administrativo consen-
sual que pressupõem uma maior liber-
dade –, até o limite em que não descam-
bem para o arbítrio. 

De rigor, o campo do legítimo discri-
cionarismo administrativo é conferido ao 
administrador pela lei, que lhe concede 
o poder de escolha entre as várias possi-
bilidades que o caso concreto apresenta 
(multiplicidade fática), para o fim último 
de atender ao interesse público. Fora dis-
so será arbitrário4. (FREITAS, 2009, p. 24)

O foco do controle judicial será a estri-
ta observância dos princípios administrati-
vos que regem a atuação da administra-
ção pública e dos direitos fundamentais, 
paradigmas de sua atuação no Estado 
Democrático de Direito, não se limitando, 
portanto, aos aspectos de legalidade estri-
ta. Quando se fala em legalidade, é neces-
sário considerar uma premissa relevante: 
a melhor forma de tutelar o interesse pú-
blico, sem desbordar do direito, é levando 
a sério a Constituição. 

4 CONCILIAÇÃO E O PRINCÍPIO 

DA LEGALIDADE REESCRITO PELO 

CONSTITUCIONALISMO

Uma das vantagens do uso das for-
mas alternativas de solução de conflitos 
é a possibilidade de as partes encontra-
rem a melhor solução fora do âmbito das 
normas de direito positivo, ou seja, sem 
recursividade ao normativismo estatal. O 

[...] a conciliação encontra-se a meio caminho entre a mediação e a decisão: 

possui a forma da primeira e a substância da segunda. O processo de mediação 

orienta-se para uma solução ótima do conflito de interesses entre as partes.
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acordo é sempre uma manifestação de liberdade e autonomia. 
Vigora, na autocomposição, a regra da liberdade de contratar e 
estipular os limites de suas pretensões e defesas5

.

Seria adequado aprofundar agora a questão da liberdade 
do Poder Público de transigir e firmar acordos sob dois aspec-
tos: a necessidade de autorização legal para transigir e o sentido 
constitucional do princípio da legalidade no que concerne ao 
conteúdo dos acordos que possa celebrar.

O dilema da administração nos acordos é, sem desbordar 
da legalidade, cumprir seus objetivos políticos e ser eficiente. 
Três conceitos afetos a diversos sistemas sociais. A Constituição, 
na organização e na atuação dos serviços públicos, representa a 
possibilidade de acoplamentos estruturais entre esses três siste-
mas: direito, política e economia. 

Ao tempo em que estabelece as fronteiras ou limites entre 
eles, cria condições para que interajam sem corrupção, ou seja, 
para que atuem conforme seus próprios elementos. Nem as 
políticas sociais podem atropelar as regras jurídicas, nem o 
direito pode avançar sobre as competências legislativas, disse 
Campilongo (2011, p. 107). 

Assim como a ideia de serviço público não pode ficar ex-
clusivamente jungida à inflexão política, o sistema jurídico não 
pode se dissolver no sistema econômico e seu raciocínio de 
pagamento e não pagamento, o que representaria a mercanti-
lização dos direitos, despindo o conceito de serviço público de 
qualquer relevância que não fosse econômica e transformando 
os cidadãos em clientes e consumidores. 

O dever de vinculação aos princípios constitucionais que 
norteiam a atividade administrativa, de rigor, em sendo atendi-
do, dispensaria a prévia autorização legal para que os procura-
dores públicos pudessem conciliar. A autorização decorreria de 
uma compreensão do sistema jurídico como um todo, dispen-
sando regra expressa. 

É despicienda a autorização legislativa específica para a 
disposição de bens e interesses da administração pública en-
quanto atividade realizada no contexto das práticas de boa ad-
ministração e busca de resultados, para o cabal atendimento 
de fins constitucionalmente previstos e obediência ao ordena-
mento jurídico como um todo.6 Observados os condicionantes 
constitucionais e legislativos ao poder de disposição e gestão 
dos bens públicos, cabe ao administrador eleger o modo mais 
adequado à realização das finalidades constitucionais a que 
está submetido, devendo, neste processo, observar a especial 
necessidade de justificação da sua atuação, garantindo a boa 
gestão da coisa pública e se submetendo ao princípio do con-
trole (GISMONDI, 2014, p. 182). 

Incumbindo ao Poder Judiciário prevenir e pôr fim a possí-
veis lesões de direito (art. 5°, XXXV, da CF), parece hialino cum-
prir à Justiça, na tutela de direitos, exercer o controle dos acor-
dos celebrados pelo Poder Público nos conflitos judiciarizados. 

Isso não representa afirmar que os acordos devam obedecer 
estritamente aos parâmetros legais. Não é isso, definitivamente. 
Uma atual compreensão da legalidade diz mais respeito ao di-
reito como um todo do que a lei. 

A estrita vinculação à legalidade, que se exige do atuar da 
administração, não impede que o acordo estabeleça alguma 
vantagem ao particular que não esteja prevista na lei ou que 
deixe de conceder alguma vantagem, embora prevista em lei. 
A administração pode alcançar o interesse público por via não 
exatamente definida em lei. A vinculação aos princípios consti-
tucionais lhe seria suficiente7.

Com a emergência do constitucionalismo, o papel da admi-
nistração passou a ser de guardiã da constitucionalidade e não 
apenas das leis. O controle da constitucionalidade não é mais 
privativo do Poder Judiciário. Para Freitas (2011, p. 242), não se 
mostra plausível compactuar com tal vício de exclusivismo as-
saz comum, extremamente grave, que gera leniência quanto à 
disseminação das inconstitucionalidades dolosas ou culposas 
geradas, não raro, pela própria Administração. 

Quer-se colocar em evidência que o Poder Público pode 
celebrar acordos quando não há perfeita subsunção do objeto 
da pretensão do seu contendor a uma regra de direito positivo. 
Casos há em que o acordo pode ser mais vantajoso ao interesse 
público do que a contenda. É que a atuação do Poder Público, 
nas demandas que lhe são opostas, não fica vinculada à litera-
lidade dos textos legais, encontrando-se jungida ao sentido do 
direito e dos princípios constitucionais. 

Em uma perspectiva sistêmica, pode-se dizer que, para além 
do direito positivo, a recursividade aos programas e suplemen-
tos possibilitam à administração alcançar seu fim de satisfação 
do interesse público, sem fugir da diferença entre direito e não 
direito, código de referência do sistema jurídico8

. 

Para Souza (2014, p. 196), a verificação das normas ju-
rídicas aplicáveis ao caso é apenas um ponto de partida da 
negociação, a moldura que lhe traça os limites, importando 
apenas que os atos de transigência sejam devidamente funda-
mentados fática e juridicamente de forma que fique evidencia-
da a publicidade (transparência), a isonomia, a economicidade 
e, sobretudo, o atendimento do interesse público. 

Sob pena de inviabilizar-se a conciliação pelo Poder Público, 
manietados que ficariam os seus procuradores aos limites do 
positivismo jurídico, convém não confundir, primeiro de tudo, 
texto e norma. A norma é a realidade do texto, a compreensão 
do texto para o caso concreto. Por isso, a norma, como sentido 
do texto, precisa ser construída na fenomenologia. 

Müller (2010, p. 54-55), indo mais longe, mostrou que um 
novo enfoque da hermenêutica jurídica assenta que a norma-
tividade não resulta sequer do texto, mas dos dados extralin-
guísticos do tipo estatal-social: de um funcionamento efetivo, 
de um reconhecimento efetivo e de uma atualidade efetiva do 
ordenamento constitucional para motivações empíricas na sua 
área, portanto, de dados que, mesmo se quiséssemos, não po-
deriam ser fixados no texto da norma no sentido da garantia 
da sua pertinência. Conceitos jurídicos em textos de normas 
não possuem ‘significado’, enunciados não possuem ‘senti-
do’ segundo a concepção de um dado orientador acabado. 
Muito pelo contrário, o olhar se dirige ao trabalho concreti-

A demora da justiça, infelizmente ainda não erradicada, não 
pode servir de elemento de pressão para que o autor da 
demanda aceite o acordo com supressão do seu direito 

líquido e certo.
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zador ativo do ‘destinatário’ e com isso 
a distribuição funcional dos papéis que, 
graças à ordem jurídico-positiva do or-
denamento jurídico e constitucional, foi 
instituída para a tarefa da concretização 
da constituição e do direito (MÜLLER, 
2010, p. 57, grifo do autor).

5 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A 

CONSENSUALIDADE: DESMISTIFICANDO A 

INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE  

PÚBLICO PRIMÁRIO

Destaca-se um aspecto que é de 
fundamental relevância: é preciso rom-
per com o mito da indisponibilidade 
dos direitos tutelados pela administração 
pública. O que é indisponível é o interes-
se público, que não se confunde com o 
interesse de determinado órgão ou enti-
dade administrativa. Interesse público é o 
da coletividade como um todo. Todavia, 
a indisponibilidade do interesse público 
não veda o reconhecimento de direitos 
legítimos, nem a renúncia a determina-
das posições jurídicas, quando se reve-
lem prejudiciais a este interesse. A cole-
tividade tem interesse em atender aos 
justos pleitos de seus membros em face 
do Estado com a brevidade que um acor-
do, em alguns casos, pode proporcionar.

Moreira Neto (2008, p. 119) recomen-
da uma revisão do que é a indisponibilida-
de: [...] Ao atuar neste campo, da solução 
administrativa de conflitos, deve-se reco-
nhecer ao Estado a necessária flexibilidade 
para ponderar interesses em jogo e defi-
nir, a partir de processos administrativos, 
abertos e transparentes, fórmulas que se 
mostram as mais eficientes sob o critério 
finalístico, ou seja, para se lograr mais 
completa e celeremente a composição 
pretendida pelo direito, o que necessaria-
mente conduz a uma profunda revisão do 
que, afinal, é ou não indisponível para o 
Estado administrador [...].

Talamini (2004, p. 23) mostrou que 
o problema não está na indisponibilida-
de, sendo mesmo livre de contestação 
que o interesse público, em seu núcleo 
essencial, é indisponível. A verdadeira 
questão reside em identificar quando 
há interesse público no caso concreto – 
ou até, muitas vezes: ‘de que lado está’ 
o interesse público. O interesse público 
não coincide necessariamente com as 
posições concretas defendidas por aque-
les que ocupam os cargos públicos. A 

noção de interesse público não pode ser 
utilizada como um escudo, um pretexto 
para a Administração não cumprir os 
valores fundamentais do ordenamento. 
Deve-se combater essa invocação vazia, 
meramente retórica, do ‘interesse públi-
co’ – tão mais perniciosa porque sempre 
se quer fazer acompanhar dos atributos 
da ‘supremacia’ e ‘indisponibilidade’, 
ínsitos ao verdadeiro interesse público 
(grifo do autor).

Para Alessi (1978, p. 232-233), o 
interesse público, cuja satisfação deve 
ser perseguida pela administração, não 
é simplesmente o interesse desta como 
aparato organizacional autônomo, po-
rém aquele que é chamado “interesse 
público coletivo primário”. Ele é resul-
tante do complexo dos interesses in-
dividuais prevalentes em determinada 
organização jurídica da coletividade. Se 
for concebido o interesse do aparato 
organizacional, que é a administração, 
será simplesmente um dos interesses se-
cundários que se fazem sentir no seio da 
coletividade, e que podem ser realizados 
somente na medida em que coincidam, 
e nos limites dessa coincidência, com o 
interesse coletivo primário. 

Para Bandeira de Mello (1993, p. 
46), o interesse público ou primário é o 
pertinente à sociedade como um todo e 
só ele pode ser validamente objetivado, 
na medida em que este é o interesse 
que a lei consagra e entrega à tutela do 
Estado como representante do corpo so-
cial. Interesse secundário é aquele que 
atina tão só ao aparelho estatal como 
entidade personalizada e que, por isso 
mesmo, pode lhe ser referido e nele 
encarnar-se pelo simples fato de ser 
pessoa. Para exemplificar o importante 
discrímen entre um e outro, comparem-
-se as seguintes hipóteses. Se o Estado 
causar danos a terceiros e indenizá-los 
das lesões infringidas estará revelando-
-se obsequioso ao interesse público, pois 
é isto o que determina o art. 37, § 6º, da 
Constituição. Se tentar evadir-se a este 
dever de indenizar (mesmo consciente 
de haver produzido os danos) estará 

contrariando o interesse público, no 
afã de buscar um interesse secundário, 
concernente apenas ao aparelho esta-
tal: interesse em subtrair-se a despesas 
(conquanto devidas) para permanecer 
‘mais rico’, menos onerado patrimo-
nialmente, lançando, dessarte, sobre os 
ombros alheios os ônus que o Direito 
pretende sejam suportados por todos. 
Tal conduta não é de interesse público, 
pois interesses secundários só podem 
ser satisfeitos quando coincidirem com 
interesses primários. 

Grau (2002, p. 49-58), parafraseando 
Alessi e Bandeira de Mello, trata desse 
tema mostrando que é possível tomarmos 
como interesse da administração o de pa-
gar o mínimo a seus credores, com o que 
ela, administração, permaneceria “mais 
rica”. Mas esses interesses não são aten-
díveis senão quando coincidirem com in-
teresses primários, únicos que podem ser 
perseguidos por quem axiomaticamente 
os encarna e representa (p. 57). Uma 
forma de realizar-se o interesse público 
reside na omissão, pela administração, do 
uso de recursos judiciais meramente pro-
telatórios, que se prestam unicamente a 
retardar o cumprimento de seus deveres, 

em benefício exclusivo do interesse secun-
dário da administração.

A busca de métodos alternativos 
de solução de conflitos administrativos 
vincula-se a uma nova “onda” de refor-
mas do Estado que preconiza a ideia 
de Administração Pública Consensual. 
Moreira Neto (2008, p. 262-263) asse-
vera que: a consensualidade, por certo, 
não estará destinada a substituir as 
formas tradicionais de ação imperativa 
do Estado, mas, sem dúvida, represen-
ta uma mudança substancial em suas 
prioridades de atuação, prestigiando o 
que hoje se vem denominando parceria 
com a sociedade. Todas essas tendên-
cias atuam no sentido de despojar-se a 
Administração Pública das características 
burocráticas que assumiram nos países 
de tradição jurídica continental europeia, 
na linha do Direito Administrativo gerado 
pela Revolução Francesa, e, de certa for-

As ideias de igualdade jurídica, igualdade perante a lei e igualdade dos direitos, 

formas tradicionais de reconhecimento no âmbito do princípio isonômico, 

embora inequivocamente imprescindíveis, não se revelam suficientes.
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ma, agravadas e desvirtuadas pela herança ibérica colonial de 
cunho patrimonialista, e de aproximá-la de modelos mais prag-
máticos, como os anglo-saxões, que prestigiam o administrado. 

A consensualidade, em última análise, não afronta o princí-
pio da indisponibilidade do interesse público, muito antes pelo 
contrário. No caso concreto, tendo em vista os potenciais efeitos 
positivos da autocomposição em face da atuação da administra-
tiva imperativa, a celebração do acordo administrativo pode ser 
a materialização do próprio interesse público, proporcionando 
a economia de tempo e recursos, bem como o direcionamento 
da decisão consensual para o problema colocado na situação 
fática, com vantagens sensíveis sobre uma possível solução ad-
judicada e seus efeitos negativos.

Parece que a questão fica resolvida com o advento da Lei n. 
13.140, de 26 de junho de 2015, que disciplina a mediação como 
meio de solução de controvérsias entre particulares e a autocompo-
sição de conflitos no âmbito da administração pública. 

O art. 3º da referida Lei dispõe que pode ser objeto de me-
diação o conflito que verse sobre direitos disponíveis ou sobre 
direitos indisponíveis que admitam transação. No § 2° do citado 
artigo, está expresso que o consenso das partes envolvendo di-
reitos indisponíveis, mas transigíveis, deve ser homologado em 
juízo, exigida a oitiva do Ministério Público.

6 A CONCILIAÇÃO COM O PODER PÚBLICO E OS DIREITOS 

RECONHECIDOS: LIMITES ÉTICOS E LEGAIS SUBMETIDOS AO 

CONTROLE JUDICIAL

O Poder Público, certamente, não aceitará ou apresentará 
uma proposta conciliatória diante de um pedido infundado, seja 
porque o suporte fático não é verdadeiro, seja porque a regra 
do direito, transformada em norma para o caso, não dá guarida 
ao pedido formulado. 

Nas demandas contra o Poder Público, via de regra, o autor 
cede quanto ao seu direito material, ou seja, abre mão de uma 
parcela da benesse que está postulando. O ente público cede 
em relação ao seu direito (processual) de contestar ou recorrer, 
admitindo satisfazer a pretensão antecipadamente. Beneficia-se 
com a redução da dívida e seus consectários, além de evitar o 
dispêndio de tempo e dinheiro com a sua defesa. Não há pro-
priamente uma transação mediante mútuas concessões. É, sim, 
muito mais uma negociação assimétrica9, típica da liberdade 
que os acordos pressupõem.

As soluções consensuais tendo por objeto direitos funda-
mentais da seguridade social (previdenciários, assistenciais ou 
da saúde) apresentam algumas peculiaridades. Trata-se de dé-
bitos alimentares e há vinculação legal quanto ao valor dos be-
nefícios. A margem de negociação pelas partes é sempre mais 
reduzida, diferentemente, v.g., dos contratos bancários, em que 
o credor pode abrir mão de seu crédito a seu livre talante, ou 
de um caso de desapropriação, em que o valor da avaliação do 
imóvel pode oscilar conforme as flutuações de mercado.

Tomando como hipótese o processo da Justiça Federal, em 
que o grosso dos conflitos se estabelece em torno de direitos da 
seguridade social, e sendo tais direitos espécie do gênero direitos 
fundamentais, o controle a ser exercido pelo juiz, na conciliação 
com o Poder Público, é justamente sobre o respeito a esses direi-
tos, para que não sejam solapados ante os olhos da Justiça. 

Quando aperfeiçoado um direito subjetivo, do tipo funda-
mental, devidamente judiciarizado, a transação, que não fica 
obstada, deve ser dirigida para que este direito seja efetivado 
da forma mais ampla possível. A liberdade e a fuga do direito 
legislado e normativo, que estão na gênese dos modelos au-
tocompositivos consensuais, encontram seu limite condicional 
na promessa constitucional de concretização dos direitos funda-
mentais aos seus legítimos titulares. 

Eis o tema mais polêmico e controverso dentro da proble-
mática das conciliações com o Poder Público. Qual é o limite ad-
missível para que um acordo seja considerado legal, razoável e 
moralmente aceito pelo juiz/conciliador que preside a audiência 
conciliatória? A resposta é complexa e leva em conta algumas 
variáveis tais como: a preservação da integridade do direito, o 
grau de certeza do direito, a pacificação jurisprudencial da maté-
ria, a duração presumível do processo e a urgência do titular do 
direito (resistência ou capacidade de a parte autora esperar pela 
tramitação normal do processo até que possa efetivar eventual 
sentença que porventura lhe favoreça). 

É preciso sempre ponderar essas variáveis, de forma que 
o acordo possa ser vantajoso para ambas as partes. O “mau 
acordo, preferível a uma boa demanda”, é uma falácia e, como 
tal, deve ser evitado. O que se quer é um bom acordo ou, então, 
será preferível prosseguir na demanda. Não deve a solução con-
sensual implicar, com o beneplácito judicial, que apenas uma 
das partes abra mão do seu direito para obter sua satisfação 
sem delongas. A demora da justiça, infelizmente ainda não er-
radicada, não pode servir de elemento de pressão para que o 
autor da demanda aceite o acordo com supressão do seu direito 
líquido e certo. 

Quanto à duração do processo, há o que os processualistas 
chamam de risco ou dano marginal, que é o decorrente da tra-
mitação natural do processo. Ônus que a parte autora suporta 
naturalmente pela opção (ou infelicidade) de buscar em juízo 
a satisfação do seu direito, porque não foi atendido antes pelo 
demandado em condições ideais. Se quiser abreviar o tempo e 
fugir do risco marginal, é justo que abra mão de parcela de seu 
direito. Todavia, quanto ao tempo que constitui a demora anor-
mal, patológica, resultante da deficiência do Poder Judiciário e/
ou devida à atuação da parte ré, não deveriam os riscos que lhe 
são inerentes projetar-se sobre os ombros apenas da parte au-
tora. Nem poderia validamente a ameaça da demora constituir 
uma variável a ser considerada para definir o alcance e o valor 
de eventual acordo, típica pressão decorrente do mau uso da 
técnica conciliatória ou mediadora.

Tem-se na matéria o que se pode chamar de “paradoxo 
da eficiência”: quanto mais eficiente e ágil for a unidade juris-
dicional, menor será a probabilidade de a parte autora optar 
por uma solução consensual. Enquanto não se inverter a lógica 
que tem presidido as conciliações na Justiça Federal, pautada 
na necessidade de a parte ter de abrir mão de uma parcela do 
direito para obter a sua satisfação imediata, vai-se conviver com 
dito paradoxo. Ocorre que a solução adjudicada, ao contemplar 
a integralidade do direito, em certos casos, torna-se financeira-
mente mais vantajosa, ainda que mais demorada. 

O temor de muitos juízes, expresso também no plano dou-
trinário, recai sobre os acordos em que o titular do direito social 
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abre mão de uma parcela desse direito 
em favor do Poder Público para benefi-
ciar-se da imediata satisfação, premido 
pela necessidade. Como se disse antes, 
esse modelo de transigência gera um 
mal-estar generalizado. 

Entre os magistrados federais que 
atuam em JEFs, conforme pesquisa do 
Conselho da Justiça Federal – CJF/Instituto 
de Pesquisas Econômicas Aplicadas – 
IPEA, não há consenso sobre a importân-
cia da conciliação com entes públicos. Ao 
contrário, especialmente no que se refere 
às demandas de natureza previdenciá-
ria, vários magistrados se posicionaram 
declaradamente contrários à conciliação, 
por percebê-la como uma forma de “bar-
ganhar direitos” e por entender que os 
juizados federais não são um mercado de 
desconto de direito. (IPEA, 2012, p. 136-7)

Em parte, estão certos os magistrados, 
inclusive porque as propostas apresenta-
das pelo INSS, o maior litigante da Justiça 
Federal, no caso de ações previdenciárias, 
não são precedidas de discussão, mas fe-
chadas, não oferecendo margem para o 
debate em torno dos itens (geralmente 
valor e data do início do benefício - DIB) 
que as compõem e, via de regra, contem-
plando o que costumam chamar de “de-
ságio”, ou seja, uma redução variável do 
valor efetivamente devido.

A questão é se o juiz pode, de ofício, 
deixar de dar curso ou mesmo de homo-
logar uma proposta que avilte o direito 
da parte, suprimindo-lhe uma parcela 
diante das variáveis do caso. Parece evi-
dente que não se pode rechaçar de pla-
no qualquer proposta inicial. Mas, sem 
embargo de o juiz ter o dever de condu-
zir a negociação no sentido de garantir 
ao autor da ação o valor efetivamente 
devido pelo réu, é possível que, ao final, 
não obtendo êxito, deixe de homologar 
o acordo quando o valor convencionado 
pelas partes se revele aviltante do direito 
social que cumpriria ao réu implemen-
tar, caso fosse condenado ou mesmo se 
atendesse o pedido na via administrativa. 

A liberdade das partes sobre o 
conteúdo substancial do acordo pode 
sofrer limitações relativas à capacidade 
pessoal delas, à incapacidade das partes 
para eliminar as fraudes, à efetivação de 
políticas públicas e em razão do dever 
constitucional estatal de efetivar direitos 
fundamentais sociais. Nada obstante a li-

berdade das partes para realizar acordos, 
princípio intangível, reconhece-se que, 
antes de decidir, o juiz poderá agir de 
ofício para levantar um ponto de ordem 
pública ou questão ligada aos direitos 
humanos e fundamentais que estejam 
correndo risco. 

As limitações aos direitos fundamen-
tais sociais, tanto no plano legislativo 
como judicial, obedecem aos princípios 
da razoabilidade e da proporcionalidade, 
que atendem às regras da necessidade, da 
idoneidade e da preservação do núcleo 
essencial do direito (proporcionalidade 
em sentido estrito). Havendo margem 
de dúvida e observadas as variáveis antes 
referidas, considera-se adequado o incen-
tivo à aceitação e homologação do acordo 
que, embora sem contemplar a integrali-
dade do direito, não desborde da razoabi-
lidade e da proporcionalidade, conquanto 
o desafio seja maximizar as propostas de 
acordos apresentadas pelo INSS, elevando 
seus patamares de forma a se aproxima-
rem do valor integral da prestação efeti-
vamente devida pelo Estado, caso fosse 
satisfeita na via administrativa.

Tratando a autolimitação do exercí-
cio dos direitos fundamentais, Vieira de 
Andrade (2012, p. 306-312) refere que 
a validade jurídica da disposição limita-
dora está condicionada essencialmente 
à garantia da autenticidade e à genui-
nidade da manifestação de vontade do 
titular que justifica a restrição ou ofensa: 
a renúncia, o acordo, o consentimento 
vinculante, autorizante ou aquiescente 
só podem admitir-se como fundamento 
legítimo de uma (auto)limitação dos 
direitos fundamentais se forem produto 
inequívoco de uma vontade livre e es-
clarecida (grifo do autor).

O mesmo Vieira de Andrade (2012, 
p. 308), depois de reafirmar que a autoli-
mitação deve ser esclarecida, no sentido 
de que o titular do direito deve ter co-
nhecimento concreto de todas as conse-
quências relevantes da limitação, e isenta 
de erro, em especial por dolo de outrem, 
sustenta que diferem as condições de 
limitações nas relações entre particula-
res (iguais) e entre particulares e poder 
público. Nesse caso, para assegurar o 
caráter livre e esclarecido da vontade e 
especialmente pela necessidade de cum-
primento dos deveres especiais de prote-
ção estatal, poderá ser legítimo ao juiz, 

com base na ordem jurídico-constitucio-
nal dos direitos fundamentais, acautelar 
e fiscalizar a adequação, a necessida-
de e a proporcionalidade da (auto)li-
mitação, bem como sua racionalidade, 
pressupondo-se e provando-se a vulne-
rabilidade e inferioridade ou fraqueza - 
tanto mais intensamente quanto maior 
for a duração, a intensidade ou grau de 
perigo da limitação, que, de resto, nunca 
poderá ser uma renúncia total, perpétua 
ou irrevogável (VIEIRA DE ANDRADE, 
2012, p. 312, grifo do autor).

Somente o caso concreto é que vai 
desvelar se é válido o acordo, sopesadas 
as circunstâncias de sua celebração. 

7 O PRINCÍPIO DA ISONOMIA E A 

CONCILIAÇÃO COM O PODER PÚBLICO: 

A VEDAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO ENTRE 

TITULARES DE DIREITOS

As ideias de igualdade jurídica, igual-
dade perante a lei e igualdade dos direitos, 
formas tradicionais de reconhecimento no 
âmbito do princípio isonômico, embora 
inequivocamente imprescindíveis, não 
se revelam suficientes. Não assegura a 
igualdade almejada pela Constituição a 
mera forma de regulação geral e abstrata 
e de aplicação igualitária da lei. Outorgar 
o mesmo tratamento a todas as pessoas, 
sem observar as distinções que a comple-
xidade social e a realidade da vida lhes 
impõem, é também uma forma de violar 
o princípio da igualdade. 

A igualdade, como conceito relativo, 
exige análise e confrontação das diferen-
tes situações em que se encontram os 
diversos sujeitos de direitos. Somente 
com a determinação das características 
essenciais de cada um é que se pode 
eleger soluções capazes de equiparar 
as diferentes situações, vale dizer, de 
corrigir as distorções e os desequilíbrios 
então existentes. Idêntico fundamento 
que impõe tratamento isonômico para 
os que estão em situações iguais exige 
que se dedique tratamento diferencia-
do aos que se encontram em situações 
desiguais, autorizando uma espécie de 
“discriminação inversa”, pressuposto da 
“igualdade de fato”. 

A igualização (no sentido de corrigir 
desigualdades por meio de discrimina-
ções) é, pois, o pressuposto para que 
se tenha a igualdade de fato, vale dizer, 
predisposição de meios para o igualitário 
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e efetivo gozo dos direitos fundamentais e o acesso aos bens ma-
teriais. O princípio da igualdade deve ser visto como elemento 
ativo para promover a igualização dos destinatários da norma. 
A proibição de discriminação transforma-se em obrigação de 
discriminação quando se trata de compensar desigualdades de 
oportunidades, desde que seja necessária para atender aos valo-
res axiológicos constitucionais. 

Um dos temores da Advocacia Pública ao celebrar acordos é 
a possibilidade de violação do princípio isonômico, dedicando a 
litigantes, em situação idêntica, diverso tratamento. Este temor é 
superestimado. O que importa é que o cidadão seja tratado com 
igual consideração e respeito, ou seja, que lhe seja garantido trata-
mento como igual e não necessariamente o mesmo tratamento.

Na prática, raramente existirão casos exatamente iguais, haven-
do um campo imenso para que a administração possa avaliar a 
situação particularizada de cada autor a fim de apresentar e discutir 
sua proposta de acordo. Sempre que houver a integral similitude 
deve a administração dedicar tratamento igualitário aos litigantes, 
no sentido da adoção de idênticos critérios de balanceamento da 
situação fática.

Seria demasiado utópico pensar que é possível padronizar 
o comportamento e o conteúdo dos acordos celebrados pelo 
Poder Público, que ocorrem hoje a mancheias. Os conflitos são 
históricos, isto é, sempre únicos, singulares e específicos, mes-
mo quando se repetem. Diariamente são celebrados inúmeros 
acordos, em vários locais, por dezenas de procuradores em ati-
vidade nos foros do país e sobre uma diversidade imensa de 
matérias. Não há, nessa prolixidade contingente de situações, 
meios de se conhecer os termos acordados. O máximo que se 
pode intuir é acerca de uma possível padronização para algu-
mas matérias já pacificadas no âmbito administrativo ou judicial, 
é dizer, em litígios de massa ou repetitivos em que é possível 
estabelecer um padrão de proposta de acordos10. Nesses casos, 
é desejável que não haja discrepâncias relevantes sobre o con-
teúdo dos acordos do Poder Público, alcançando os diversos li-
tigantes de forma mais ou menos igual. E até se poderia afirmar 
que há um direito subjetivo desses ao tratamento igualitário. 

A mais grave violação do princípio isonômico, pelo trata-
mento discriminatório em relação a alguns (ou muitos) admi-
nistrados, ocorre quando o Poder Público, diante de situações 
pacificadas na jurisprudência, deixa de propor acordo, permitin-
do que uns tenham o direito concretizado e outros, não. 

A conduta administrativa revela-se anti-isonômica quan-
do a Advocacia-Geral da União – AGU se omite na criação de 
condições, por via legislativa, depois da pacificação jurispruden-
cial, para a solução de todos os casos iguais, nas hipóteses de 
demandas em massa, conferindo um tratamento diferenciado 
a pessoas em situação idêntica. Por mera finalidade de caixa, 

não se estende a todos, indistintamente, os direitos de massa 
reconhecidos definitivamente pelo Judiciário, com o respectivo 
pagamento das diferenças devidas 11. Cogita-se de uma (re)lei-
tura do princípio da igualdade a partir da “não discriminação”. 

A proibição de discriminação veda qualquer tipo de distin-
ção (preferência, exclusão, limitação ou restrição) entre pessoas 
que se encontrem em situações similares, sem um motivo ra-
zoável e objetivamente proporcional. Na hipótese, a conduta 
administrativa que distingue alguns administrados, excluindo-os 
do gozo do direito social já reconhecido, revela-se inconstitucio-
nal por afronta ao princípio isonômico, pois, no dizer de Rios 
(2008, p. 21), a discriminação pode implicar violação ao princí-
pio isonômico de formas variadas. 

O direito antidiferenciação, segundo Rios (2008, p. 117), 
considera ilegítimos tratamentos diferenciados (prejudiciais ou 
benéficos) em favor de quem quer seja, mesmo quando pela 
via indireta, como no caso de leis, decisões ou práticas que, 
aparentemente neutras, acarretam um impacto desigual sobre 
um determinado grupo de pessoas. 

8 CRÍTICA À RETRAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS EM RELAÇÃO 

À POLÍTICA CONCILIATÓRIA: O PAPEL DOS PROCURADORES 

PÚBLICOS E O DEVER FUNCIONAL DE CONCILIAR

A questão seminal deste item reside na dúvida fundada so-
bre a existência ou não do dever de análise acerca da possibili-
dade de uma solução autocompositiva. No âmbito da Advocacia 
Pública, vigora o senso comum de que inexiste esse dever ine-
rente ao cargo. Essa equivocada compreensão decorre tanto da 
cultura litigante que ainda permeia o ensino e a prática jurídica 
do direito administrativo, quanto da incompreensão sobre o 
papel do Estado e do Poder Público. Secundariamente, tem-se 
o receio da responsabilização por um acordo indevido e a falta 
de estrutura ou minimização do serviço público no Brasil, como 
fatores que determinam a retração dos procuradores públicos 
diante das políticas conciliatórias no âmbito do Poder Judiciário. 

Madureira (2011, p. 16-17) enumera duas motivações teó-
ricas que permitem o acordo com o Poder Público: 1) o autor 
da ação ou o cidadão que apresenta um requerimento perante 
a administração pública tem razão, ou seja, é detentor de um 
direito subjetivo; 2) considerados os custos e os benefícios, a 
demanda não “vale a pena”. 

Na primeira hipótese, quando o administrado tem razão, é 
dever do Poder Público corrigir o equívoco cometido, até por 
força do poder/dever de autotutela. Quando a Advocacia Pública 
depreender que o administrado tem razão, cumpre-lhe assegurar 
a fruição desse direito tal como ele o teria fruído se a administra-
ção pública não tivesse se equivocado na realização do ato admi-
nistrativo impugnado. Por isso o acordo aventado não pode ser 
implementado sob a forma de transação (que exige concessões 
mútuas entre as partes), consistindo, portanto, em simples com-
posição do litígio, diz Madureira (2011, p. 16). 

Somente na segunda hipótese é que seria viável a transação, 
ou seja, sempre que “a manutenção da ação judicial não vale 
a pena”. Em outros termos, quando ainda paira uma margem 
de dúvida sobre a existência ou não do direito do administrado, 
mas a discussão desse mesmo direito em ação judicial se mos-
tra menos vantajosa (ponderando a relação custo-benefício) 

As ideias de igualdade jurídica, igualdade 
perante a lei e igualdade dos direitos, formas 
tradicionais de reconhecimento no âmbito do 

princípio isonômico, embora inequivocamente 
imprescindíveis, não se revelam suficientes.
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do que o encerramento do processo por 
meio de um acordo. 

A doutrina administrativa admite a 
existência de um dever de avaliar a pos-
sibilidade de transigir em todo litígio pro-
posto contra o Poder Público. Tal dever 
decorre dos princípios da razoável dura-
ção do processo, da eficiência e da pro-
porcionalidade, impondo que o Poder 
Público zele pela celeridade, atue da for-
ma menos onerosa aos cofres públicos 
e que acarrete menos ônus, transtornos 
e sacrifícios aos interesses legítimos dos 
particulares, o que impõe seja, em todos 
os casos, efetivamente realizada uma 
análise fática e jurídica da pretensão do 
cidadão ou ente privado, a fim de iden-
tificar, de forma responsável e criteriosa, 
as situações em que é conveniente ou 
mesmo obrigatório transigir12.

Pelo poder/dever de autotutela, a ad-
ministração está obrigada também a corri-
gir os seus atos que se mostrem viciados. 
Se a forma mais breve de corrigir o vício, 
quando já em curso uma ação judicial, 
pode ser a composição amigável, é natural 
que haja um dever de apresentar propos-
ta de acordo pelo advogado público. 

Depois de judiciarizado o conflito, 
não fica obstado, nem dependente de 
autorização legal o acordo que tenha por 
objeto uma pretensão que administrati-
vamente poderia ter sido atendida. Basta 
boa vontade e maior zelo para com o 
interesse público por parte dos represen-
tantes do Estado em juízo. 

A administração não só pode como 
deve negociar, considerando ser a con-
ciliação um mecanismo valioso e impres-
cindível de governança participativa, uma 
segunda oportunidade da administração 
de cumprir sua funcionalidade e evitar 
uma condenação judicial, economizando 
também dinheiro público e assim aten-
dendo ao interesse público. 

Trata-se, como salienta Madureira 
(2011, p. 14-15), de uma questão de 
legalidade, moralidade e eficiência. De 
legalidade porque, se a lei autoriza o 
acordo, e se as condições legais estão 
satisfeitas, o agente público não pode se 
furtar a implementá-lo. De fato, o Poder 
Público, em princípio, não pode conce-
der prestações legais àqueles que não 
se enquadram nas hipóteses legalmente 
previstas, assim como não pode recusá-
-las a quem atenda tais requisitos. 

Igualmente, é uma questão de mo-
ralidade administrativa, princípio cons-
titucional que fica maculado quando a 
administração insiste na conduta que 
sabe inapropriada, ainda que a pretexto 
de defender os interesses financeiros do 
Estado (interesses secundários). É ainda 
uma questão de eficiência, pois, se é fato 
que processos custam dinheiro, o Poder 
Público não deve mantê-los a não ser 
com o propósito de assegurar o cumpri-
mento do Direito.

O custo do conflito, tratando-se de 
disputa que envolve os entes públicos, 
é uma variável que não pode ser olvida-
da. O dispêndio de recursos financeiros 
pode ser um elemento secundário em al-
gumas situações, mas, neste tipo de dis-
puta, tem uma importância fundamental. 
A atuação do Poder Público é norteada 
também pelo princípio da eficiência. O 
desperdício de dinheiro público, sobre-
tudo em momentos de escassez e de-
sequilíbrio entre gastos e receitas, coloca 
os agentes públicos com a pecha de per-
dulários e malversadores do erário. Logo, 
em certos casos, optar pela solução adju-
dicada mediante sentença estatal é, por 
assim dizer, um péssimo negócio para o 
Poder Público.

Assim, a variável econômica, embo-
ra não represente um fim em si mesma, 
conspira favoravelmente à conciliação, 
reduzindo o elevado gasto com a sua 
advocacia contenciosa, que poderia ser 
melhor utilizada em lides de verdadeiro 
interesse público. Haveria interesse pú-
blico no pagamento de vultosas quantias 
a título de juros moratórios insertos nas 
condenações judiciais? É certo que não. 
Os juros milionários que são anualmente 
pagos pela Fazenda Pública em decor-
rência de condenações judiciais oneram 
a coletividade e poderiam ser evitados 
se, realizada uma avaliação de risco, 1) 
não houvesse recalcitrância em atender 
pleitos legítimos na via administrativa, e 
2) procurasse a Fazenda Pública acordar 
com os demandantes para se eximir dos 
consectários, satisfazendo as pretensões 
antes da condenação13

.

Fazer tramitar um processo, com 
produção de provas, até a solução final, 
envolve o pagamento, pela sociedade, 
de insumos, instalações, equipamen-
tos, salários, remuneração de terceiros 
etc. Cada vez que o juiz, por exemplo, 
determina a produção de uma prova 
em um processo, implicitamente, estará 
ordenando despesas contra os cofres 
públicos, ou dispondo de recursos pú-
blicos, decorrentes da atividade coativa 
tributária (custos sociais do litígio). Estará 
gerando, ainda, custos privados para 
as partes, que irão despender tempo e 
recursos financeiros para recrutar teste-
munhas, acompanhar perícias, coletar 
evidências, obter aconselhamento profis-
sional, aduzir argumentos e sustentá-los 
em juízo. Provocará, ademais, a ocupa-
ção da estrutura judicial escassa, em de-
trimento de outros litígios ajuizados.

A administração pública passa 
por uma transição do modelo de re-
pressão para a gestão da correção 
acordada. Um novo paradigma que 
aposta no aperfeiçoamento das técni-
cas consensuais, como a mediação e a 
conciliação, e no fim do burocratismo 
paralisante, no dizer de Freitas (2011, 
p. 240): o poder-dever administrativo 

deixa de ser a expressão deformada 
dos desejos do agente político e se 
alça ao patamar do cumprimento dos 
deveres republicanos de promoção 
do bem de todos, com fluidez e em 
tempo razoável. 

Portanto, é preciso instituir uma polí-
tica consistente para valorização da pos-
tura conciliatória do procurador14. Já se 
disse que o acordo com o Poder Público 
é viável quando se presta a corrigir um 
equívoco da administração ou quando, 
considerada a relação custo-benefício, 
persistir na demanda, não se mostre 
vantajoso. Em ambos os casos, nota-se 
a existência de um dever do procurador 
federal de buscar a solução conciliatória, 
seja para corrigir erros, seja para evitar 
ônus financeiros desnecessários.

O reforço desse dever depende, em 
boa medida, de decisões políticas dos ór-

Um dos temores da Advocacia Pública ao celebrar acordos é a possibilidade de 

violação do princípio isonômico, dedicando a litigantes, em situação idêntica, 

diverso tratamento. Este temor é superestimado.
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gãos superiores. De todo modo, o esforço para a realização de 
acordo poderia, tal como ocorre atualmente nas carreiras judi-
ciais, ser mais prestigiado para fins de promoção. As premiações 
por boas práticas deveriam ser incentivadas tendo como enfoque 
a valorização dos esforços conciliatórios.

Parece adequado intuir que seria imprescindível um maior 
respaldo dos órgãos superiores da Advocacia Pública no sentido 
de não punir o procurador que apresentou proposta em caso 
um pouco mais limítrofe e dar-lhe mais liberdade de atuação. 
Sem isso, receia-se que não se avançará muito na matéria. Em 
contrapartida, é evidente que a autonomia do procurador não 
pode ser absoluta, sob pena de se acobertarem casos, ainda 
que isolados, de fraudes. 

É fundamental que, além da ampliação da alçada que permi-
ta ao procurador conciliar sem autorização superior, pense-se em 
conferir aos procuradores a estrutura funcional adequada para 
possibilitar o exame mais acurado dos processos. O tempo é in-
dispensável para a apresentação da proposta conciliatória. Então, 
o procurador, assim como o juiz, precisa dispor de condições de 
trabalho, sobretudo porque ninguém desconhece que conciliar 
demanda mais tempo de trabalho do que contestar e recorrer. 

Os entraves à política de conciliações por parte do Poder 
Público são de várias ordens, mas há uma barreira até hoje im-
permeável, principalmente quando se trata do INSS e da União: 
a falta de estrutura administrativa adequada. Sabe-se que a es-
trutura funcional do INSS e das procuradorias federais especia-
lizadas é deficitária para atender à demanda de processos. Esta 
tem sido uma constante justificativa para o não comparecimen-
to às audiências, a não adesão aos programas conciliatórios e a 
escassa apresentação de propostas de acordo. Faltam também 
peritos, contadores e servidores qualificados para análise e ela-
boração das propostas. 

A solução do problema da intransigência do Poder Público 
em firmar acordos no âmbito judicial pressupõe uma mudança 
nas políticas institucionais e, em boa medida, de atitudes mais 
ativas e corajosas dos procuradores públicos. Basta ver que, em 
algumas localidades, os acordos acontecem e, em outras, não. 
A alteração desse cenário em matéria de seguridade social pas-
sa pela Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de 
Conflitos, especialmente no que tange à cooperação e à comu-
nicação entre o Poder Judiciário, entes públicos e suas represen-
tações em juízo15

.

O perfil que hoje se exige do advogado público é de um 
profissional que tem o dever de estar preparado, não para ser 
o winner takes all (“vencedor leva tudo”), mas, para analisar 
globalmente a situação de ambos os potenciais contendores (e 
não somente os interesses do seu cliente), de modo a poder 
identificar uma solução que seja razoável para ambos, evitando 
o conflito ou superando-o com menor custo, tempo e desgaste.

Quem mais ganha com o acordo não é a Justiça. Uma 

composição amigável traz vantagens para as partes e tam-
bém para os procuradores públicos, que, com o acordo, eli-
minam a necessidade de analisar a sentença, apresentar re-
curso, fazer contrarrazões, conferir a Requisição de Pequeno 
Valor (RPV), enfim, ter mais um processo para cuidar por 
um bom período. É provável que a Justiça tenha um proble-
ma de maior congestionamento com menos acordos, mas a 
ameaça da perda de prazos, todavia, é sempre maior para os 
procuradores públicos. 

Vale destacar aqui uma variável importante e que constitui 
um sério contributo à retração do Poder Público, qual seja, a 
demora dos tribunais superiores na pacificação de matérias de 
relevante interesse social. Quanto mais acentuada for a dúvida 
interpretativa sobre determinada situação de fato ou direito, 
maior será a dificuldade de os envolvidos chegarem a um acor-
do. Cada um deles guardará a esperança fundada de ter seu 
pleito atendido na via judicial. Por isso, principalmente quando 
a discussão no plano do direito não está serenada pela juris-
prudência, há muitas dificuldades em aglutinar os litigantes em 
torno da ideia do acordo.

Daí por que avulta a importância da rápida pacificação das 
matérias controversas no âmbito dos tribunais, sobretudo nos 
tribunais superiores e, no momento em que fixado um enten-
dimento nestas cortes, a relativa vinculação junto às instâncias 
ordinárias. De nada adianta a pacificação, se a insegurança ju-
rídica é alimentada pelos próprios juízes, que não se quedam 
diante dos precedentes. 

A previsibilidade das decisões favorece os acordos por-
que, para chegarem a eles, as partes devem estar em situa-
ção na qual suas vantagens e desvantagens possam ser cla-
ramente conhecidas e objetivamente negociadas. De fato, a 
segurança jurídica, ao tempo em que estimula a ação de um 
dos envolvidos, também cria condições favoráveis à concilia-
ção a partir da racionalização das vantagens e desvantagens 
pelas duas partes. 

Milhares de processos aguardam julgamento no STF, em 
sede de repercussão geral; e também, no STJ, como processos 
repetitivos. Nos juizados especiais federais, o número dos pro-
cessos sobrestados aguardando o julgamento dos paradigmas 
no STF e STJ já é maior do que os processos em tramitação.

No campo procedimental, com o advento do NCPC (art. 
334) e da nova Lei n. 13.140/15 (art. 27), que institui o marco 
regulatório da mediação/conciliação, inclusive nos conflitos em 
que é parte a administração pública, espera-se que a audiência 
prévia de conciliação passe a ser uma realidade. Sobretudo, por-
que o NCPC consagra, como princípio fundamental do proces-
so, o dever do Estado, juízes, advogados, defensores públicos 
e membros do Ministério Público, de promover e estimular a 
conciliação (art. 3º, §§ 2º e 3º).

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Participar do desenho da solução do conflito é um direito 
subjetivo das partes, e a conciliação representa justamente o 
mecanismo que vai possibilitar essa participação na construção 
da solução que melhor atenda aos seus interesses.

O conflito típico da Justiça Federal, em que são partes o 
Poder Público e um particular buscando prestações sociais, 

[...] a segurança jurídica, ao tempo em que estimula a ação de 
um dos envolvidos, também cria condições favoráveis à 

conciliação a partir da racionalização das vantagens e 
desvantagens pelas duas partes.
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tem características próprias. Trata-se de 
conflito adversarial e de natureza patri-
monial, muito pouco se lhe aplicando 
a teoria da mediação de conflitos inter-
subjetivos familiares e de vizinhança, 
por exemplo, dos juizados especiais 
estaduais. O que se tem é mesmo a 
conciliação, versando sobre questões 
de direito e de fato, em torno de va-
lores pecuniários. Não há interesse 
na manutenção da relação futura dos 
litigantes. O objetivo da pesquisa, no 
ponto, foi tentar alinhavar uma teoria 
da solução consensual do conflito em 
que é parte o Poder Público, estabele-
cendo as diferenças necessárias. 

Desenvolveu-se uma racionalidade 
que leva em conta as peculiaridades 
deste tipo de conflito, concluindo existi-
rem condicionamentos à autolimitação 
dos direitos fundamentais sociais – ob-
jeto dos acordos celebrados na Justiça 
Federal, cabendo ao juiz exercer o con-
trole para evitar que tais direitos sejam 
solapados justamente por quem tem o 
dever constitucional de concretizá-los. 
Fica a cargo do juiz a ponderação sobre 
a razoabilidade e a proporcionalidade de 
eventuais limitações de direitos sociais 
fundamentais no âmbito dos acordos 
com o Poder Público.

O sucesso de uma política de 
tratamento adequado de conflitos 
na Justiça Federal passa por transfor-
mações no âmbito do Poder Público, 
no concernente à sua práxis admi-
nistrativa e judicial, compreendendo 
os seguintes pontos: a) uma viragem 
hermenêutica administrativa pode 
contribuir para reduzir o número 
de demandas que chegam à Justiça 
Federal; b) a possibilidade de conci-
liação na via administrativa pode ser 
outro contributo à redução de de-
mandas; c) não sendo factíveis am-
bas as hipóteses, uma maior adesão 
aos programas de conciliação judicial 
poderá representar um encurtamen-
to temporal para o particular aceder 
ao direito social e também uma eco-
nomia de trabalho e recursos para o 
Poder Público, além de desobstruir os 
canais de acesso à justiça; d) melhoria 
qualitativa das propostas apresentadas 
nos acordos, de forma a despertar o 
interesse das partes e advogados nos 
conflitos com o Poder Público. 

NOTAS
1 Consultar Almeida (2009) sobre a diferença 

entre mediação e conciliação.
2 Não confundir abordagem e método. O método, 

tanto na conciliação como na mediação, ambas 
técnicas autocompositivas ou de solução consen-
sual de conflitos, nunca pode ser adversarial.

3 Mesmo quando a questão não envolve uma 
obrigação de pagar, como nos casos de insul-
tos morais, o dano e a indenização culminam 
por ser quantificados em pecúnia. No mes-
mo sentido, quando a obrigação é de fazer, 
como a implantação de um benefício previ-
denciário, em quase todos os casos, decorre 
a obrigação de pagar. 

4 Pode-se conceituar a discricionariedade admi-
nistrativa legítima como a competência admi-
nistrativa (não mera faculdade) de avaliar e 
escolher, no plano concreto, as melhores solu-
ções, mediante justificativas válidas, coerentes 
e consistentes de conveniência e oportunida-
de (com razões juridicamente aceitáveis), res-
peitando os requisitos formais e substanciais 
da efetividade do direito fundamental à boa 
administração pública.

5 O Novo Código de Processo Civil estabelece 
que: A mediação e a conciliação serão regidas 
conforme a livre autonomia dos interessados, 
inclusive no que diz respeito à definição das 
regras procedimentais (art. 166, § 4º).

6 No âmbito do juizado especial federal, há au-
torização legal expressa no art. 10, parágrafo 
único, da Lei n. 10.259/2001: Os represen-
tantes judiciais da União, das autarquias, das 
fundações e das empresas públicas federais, 
bem como os indicados na forma do caput, 
ficam autorizados a conciliar, transigir ou 
desistir nos processos da competência dos 
Juizados Especiais Federais. Ao que se vê, nos 
processos que tramitam no JEF, seria despi-
cienda qualquer outra autorização legislativa 
para conciliar. 

7 Segundo Canotilho (2002, p. 836) a reserva 
vertical da Lei foi substituída por uma reserva 
vertical da Constituição. Freitas (2009, p. 44), 
na mesma intelecção, afirma que o princípio da 
legalidade muda de grau qualitativo converten-
do-se em princípio da constitucionalidade.

8 Não se pode confundir a função precípua do 
sistema jurídico, que é a garantia das expecta-
tivas normativas com a garantia das expectati-
vas de direitos, de realizar pagamentos. Uma 
coisa são os direitos relacionados aos serviços 
públicos, outra são as prestações que o direito, 
por si, não é capaz de garantir. 

9 A conciliação é um meio de realizar a tran-
sação, esta uma modalidade de se prevenir 
ou terminar um litígio mediante concessões 
mútuas (Código Civil, art. 840). Diferem os 
institutos pela natureza: a conciliação é um 
ato processual, enquanto a transação é um 
ato de conteúdo substancial. O conteúdo da 
transação é dado pelo interesse que as partes 
possam ter na sua concretização. Tanto pode 
beneficiar a ambos, como a apenas um dos 
conflitantes. V.g.: ao autor, no reconhecimen-
to do pedido pelo réu; ao réu, na desistência 
do pedido pelo autor, ou a ambos, na satisfa-
ção parcial da pretensão de cada um.

10 A edição de instruções normativas e súmulas 
administrativas sobre matérias pacificadas 
com orientação e padrões para a realização de 
acordos seria muito positiva para o incentivo 

aos acordos do Poder Público.
11 Sobre o assunto, ver Gazda (2006).
12 Melhor análise em Souza (2012, p. 175-176) 

e Gazda (2006), sobre as hipóteses em que, 
analisada a plausibilidade jurídica e fática do 
pedido, para os procuradores públicos, a pro-
posta conciliatória deixa de ser uma faculdade 
para transformar-se em um dever. 

13 Como bem frisou Gazda (2006), fica evidente 
que o Estado-Administração, ao insistir em 
recorrer de decisões judiciais que seguem 
precedentes já sedimentados pelas Cortes 
Superiores e sem qualquer elemento novo 
que possa implicar alteração do entendimen-
to, não observa os princípios da economicida-
de e da eficiência, aumentando custos de sua 
própria estrutura de defesa e do Judiciário, 
mormente se considerada a possibilidade de 
propor acordos nesses casos. 

14 A propósito, ver Vaz e Takahashi (2011,  
p. 51-52).

15 Consultar, com maior profundidade, a ques-
tão da gestão política dirigida ao diálogo inter-
institucional em Vaz e Takahashi (2011). 
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