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RESUMO

Afirma que, apesar de ser característica atual do sistema jurídico 
brasileiro a intensa judicialização de questões envolvendo a ad-
ministração pública, o produto da jurisdição administrativa nem 
sempre se tem mostrado adequado ao que se espera de um 
verdadeiro Estado democrático de Direito. 
Tece-se uma crítica ao modelo brasileiro de jurisdição adotado, 
que não corresponde aos fortes anseios sociais, além de contra-
riar o mínimo de proteção, certeza e infalibilidade que se exige 
do Direito. 
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ABSTRACT

The author states that, despite the intensive judicial review 
of issues involving Public Administration that characterizes 
the Brazilian legal system, the product of administrative 
adjudication has not always been adequate to what is 
expected of a genuine democratic rule of law. 
She criticizes the Brazilian adjudication system for not being 
in tune with strong social yearnings, failing to meet the 
minimum requirements of protection, certainty and infallibility 
demanded by the law. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Poder Judiciário tornou-se protagonista na solução de 
conflitos nas sociedades ocidentais. No Brasil, por garantia cons-
titucional, todo e qualquer litígio, de direito público ou privado, 
pode lhe ser submetido para a obtenção de uma prestação com 
caráter de jurisdição. O contencioso administrativo é predomi-
nantemente solucionado nessa esfera judicial, que se tornou 
uma extensão da administração pública, mas, muitas vezes atua 
como a única saída para a efetivação de um processo legítimo e 
democrático. O produto da jurisdição administrativa exercida 
nem sempre é adequado, todavia. 

A tutela judicial, em geral, é objeto de grande insatisfação, 
seja pela falta de celeridade na sua entrega ou pela falta de co-
erência sistêmica das decisões, mas a tutela administrativa, em 
especial, quiçá por ser a mais recorrente, é alvo de críticas ainda 
maiores. As demandas movidas pelos poderes públicos abarro-
tam o Judiciário, e, quando a administração está no polo passivo, 
a batalha judicial é longa. O Judiciário faz esforços hercúleos para 
atender a essas demandas de forma efetiva, mas, não raras vezes, 
é acusado de ser demasiadamente ativista nesse controle. 

A atuação do Judiciário no exercício da jurisdição admi-
nistrativa não tem conseguido atingir níveis satisfatórios a um 
Estado democrático de Direito e acarreta insegurança social. 
Cria-se uma expectativa de prestação de tutela desse conten-
cioso, mas não se corresponde a altura. A causa principal pode 
estar nas raízes do modelo brasileiro de jurisdição adotado, que 
é objeto de análise nesse ensaio. O objetivo é realizar um diálo-
go com a crítica formulada por Ricardo Perlingeiro (2015) nesse 
sentido, e identificar as incongruências da prestação da jurisdi-
ção administrativa em face da segurança jurídica almejada. Para 
tanto, no primeiro momento realiza-se uma contextualização do 
panorama judicial de forma geral, para localizar o problema da 
prestação jurisdicional atinente à administração pública, e então 
se analisa o modelo brasileiro, confrontando sua origem com 
o paradoxo atual, de forma a intersectá-lo com as facetas da 
segurança jurídica.

2 O CONTEXTO DO PROTAGONISMO JUDICIAL 

O Poder Judiciário, desde o final da década de 1980, enfrenta 
um fenômeno de expansão global, assumindo o protagonismo 
social e político no primado do direito e na solução de conflitos. 
É uma transformação do papel do Judiciário que se manifesta 
no garantismo de direitos, no controle da legalidade e abusos de 
poder e na judicilialização da política (SANTOS, 2001).

A análise de dados do cenário brasileiro, que conta com 
mais de cem milhões de processos em tramitação e se depara 
com uma nova ação ingressando no Judiciário a cada cinco 
segundos (AMB, 2015), por si só, reforça que essa constata-
ção do exponencial crescimento da busca pela tutela judiciária 
também se aplica ao Brasil. 

No Brasil, por garantia constitucional, todo e 
qualquer litígio, de direito público ou privado, 

pode lhe ser submetido para a obtenção de 
uma prestação com caráter de jurisdição.

Apesar das características de cada país com relação à cultura 
jurídica, ao processo histórico de construção do Estado e ao 
nível de desenvolvimento social e econômico, os motivos do 
protagonismo judicial, em linhas gerais, estão sempre ligados 
ao desmantelamento do Estado intervencionista. A mudança 
política para um modelo de Estado liberal trouxe consigo a 
constituição de um novo padrão de desenvolvimento – assen-
tado nas regras de mercado e nos contratos privados, que de-
manda estabilidade de uma prestação jurisdicional eficaz, rápi-
da e independente – e a precarização dos direitos econômicos e 
sociais que fez com que se aumentasse a procura ao Judiciário. 
(SANTOS, 2011). O advento da sociedade industrial também 
contribuiu ao levar o fenômeno da “massificação” ao Judiciário, 
com as demandas sociais “em bloco” (CAPPELLETTI, 1993). 

A precarização do Estado Social, em especial, guarda rela-
ção direita com grande parte da litigação de hoje no Judiciário, 
que é estatisticamente mais baixa em países com melhores sis-
temas de estado de bem-estar. O que significa que a litigação 
tem a ver com culturas jurídicas e políticas, mas também com 
o nível de efetividade da aplicação dos direitos e com a existên-
cia de estruturas administrativas que sustentem essa aplicação. 
(SANTOS, 2011, p. 11-12).

O Brasil é um exemplo desta situação: com um denso sis-
tema de proteção de direitos sociais trazido pela Constituição 
cidadã de 1988, porém com um mecanismo de implementação 
débil aliado à ampliação constitucional das formas de acesso ao 
Judiciário, aumentou-se a credibilidade na procura pela via judi-
cial para exigir a efetiva execução desses direitos sociais, em de-
trimento ao sistema da administração pública, que deveria tê-los 
realizados espontaneamente. Enfrenta-se uma gradativa transfe-
rência de legitimidade dos Poderes Executivo e Legislativo para 
o Judiciário, que não é exclusividade nacional, e que acarreta o 
cultivo de expectativas positivas elevadas a respeito do siste-
ma judiciário, esperando-se que resolva os problemas que o 
sistema político não consegue resolver. (SANTOS, 2011, p. 18). 

O Judiciário passa a ser visto como a “tábua de salvação” 
para toda e qualquer espécie de conflito surgido no seio da 
sociedade. Essa procura excessiva, em aumento contínuo, junto 
com a irresignação exacerbada do Poder Público em suas vá-
rias esferas (União, Estados, Municípios etc.) (GOMES JÚNIOR, 
2006, p. 91), têm sido responsáveis pelo abarrotamento dos 
tribunais brasileiros que, apesar de terem seus magistrados en-
tre os mais produtivos do mundo1, já não têm conseguido cor-
responder à expectativa de pleno acesso à justiça e ostenta uma 
taxa de congestionamento total de processos de cerca de 71%2.

O protagonismo do Judiciário revelou suas fragilidades: 
morosidade e ineficácia da prestação jurisdicional, o que acar-
reta enorme frustação das expectativas sociais geradas3. A crise 
enfrentada pelo Judiciário, já há algum tempo, [...] pode ser 
facilmente identificada em face de um evidente descompasso 
entre a demanda social e a oferta estatal de serviços judiciais; 
um déficit quantitativo e qualitativo – cujas complexas razões 
escapam à percepção e domínio pelo cidadão comum – que 
pode ser primeiramente dimensionado tanto em razão da mo-
rosidade que caracteriza o funcionamento, em regra, do apa-
rato estatal de prestação de justiça – que, em certa medida, 
pode mesmo revelar-se como negativo impróprio de tutela ju-
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dicial – como em face da reduzida efeti-
vidade das decisões judiciais como fator 
positivo de reequalização dos interesses 
conflitantes e pacificação do meio social. 
(MOREIRA, 2004, p. 2-3).

O sistema judicial tem sido insuficiente 
para responder às inúmeras demandas da 
sociedade atual, e a ausência de um me-
canismo eficiente, eficaz, justo e indepen-
dente impede o funcionamento eficaz das 
sociedades sob o novo modelo de desen-
volvimento neoliberal. As demandas sociais 
são fortes, mas as respostas propiciadas são 
demasiadamente fracas (SANTOS, 2011).

Além da angústia social causada, a 
problemática do mau funcionamento do 
Judiciário cria entraves ao desenvolvimen-
to econômico do país influenciando dire-
tamente, como exemplifica Abbud (2006, 
p. 276), na perda de eficiência econômica 
e no retardamento do crescimento do 
Produto Interno Bruto (PIB), em razão 
de seu grande impacto sobre o custo das 
transações econômicas – o “custo Brasil”, 
os altos índices dos spreads bancários, a 
escassez de contratos e investimentos fi-
nanceiros de longo prazo no setor privado 
nacional, dentre outros. 

A morosidade é tão danosa ao sis-
tema que, além dos reais prejuízos aos 
litigantes, reduz a confiança social na jus-
teza da decisão e nas percepções de jus-
tiça (SANTOS, 2011). Aliás, Ruy Barbosa 
(1997, p. 40) já advertia que justiça atra-
sada não é justiça, senão injustiça, quali-
ficada e manifesta. Diversas têm sido as 
reformas da legislação visando racionalizar 
os procedimentos no Judiciário, porém, 
uma solução completa requer não só o 
tratamento da entrega da prestação juris-
dicional como fim, mas de suas causas, ou 
seja, do que leva a tamanha litigação.

O Judiciário brasileiro é movido, em 
grande parte, por um concentrado gru-
po de litigantes contumazes, dentro do 
qual se encontra a administração pública. 
Dentre outros fatores, como o elevado 
número de faculdades de Direito no país 
e problemas na prestação de serviços 
financeiros, apontados pela Associação 
dos Magistrados Brasileiros (2014) como 
contributos para a propensão ao litígio 
no Brasil, a prevalência do setor público 
como principal parte demandante pode 
denotar a transferência desnecessária para 
o Judiciário de conflitos que poderiam ser 
solucionados pela via administrativa4. 

Identificar as razões desta transferên-
cia da solução de conflitos em matéria 
administrativa é crucial para a compre-
ensão adequada das expectativas sociais.

3 RAÍZES DA JURISDIÇÃO 

ADMINISTRATIVA BRASILEIRA

A atuação estatal de cunho jurisdicio-
nal para a solução dos conflitos adminis-
trativos, ou seja, a “jurisdição administra-
tiva”5, no Brasil, segue formalmente um 
modelo monista inglês, de jurisdição úni-
ca, mas ostenta características peculiares 
que acarretam uma falta de identidade, 
como alerta Perlingeiro (2015), que se 
interliga com essa grande transferência de 
conflitos de direito público ao Judiciário. 

O sistema de jurisdição única, no 
qual todos os litígios, inclusive os de na-
tureza administrativa, podem ser resolvi-
dos pelo Poder Judiciário (MEIRELLES, 
2005), único detentor da jurisdição gene-
ralista, com força de coisa julgada, em 
sentido próprio, foi implicitamente ado-
tado por influência norte-americana no 
Brasil desde a primeira Constituição da 
República, em 1891, que atribuiu compe-
tência ao Poder Judiciário, mais especifi-
camente à Justiça Federal para o julga-
mento das causas fazendárias (art. 60). A 
atuação da Administração na solução de 
seus próprios conflitos foi drasticamente 
limitada, restando-lhe pouco mais que o 
julgamento de processos administrativos 
disciplinares e recursos hierárquicos, por 
decisões sem força da coisa julgada 
(CASTRO, 2014).

Esse sistema uno, oriundo do com-
mon law, foi internalizado sem qualquer 
contextualização à tradição civil law e 
nem mesmo acompanhou a evolução 
nos EUA, onde a jurisdição passou a ser 
compartilhada com o Executivo, que a 
exerce de forma mais intensa por meio 
dos “quase-judicial bodies”, autoridades 
com grande dose de independência, 
com as garantias do devido processo 
legal, relegando a revisão judicial a ex-
cepcionais casos de ferimento da razoa-
bilidade (PERLINGEIRO, 2015).

A importação de experiências do di-

A atuação do Judiciário no exercício da jurisdição administrativa 
não tem conseguido atingir níveis satisfatórios a um Estado 
democrático de Direito e acarreta insegurança social.

reito comparado, aliás, é uma dificuldade 
recorrente no Direito. A história muitas 
vezes é tratada com “condescendente 
desdém” por aqueles que se ocupam 
apenas do direito positivo (PAGE, 2001, 
p. 806), desmerecendo a função do di-
reito comparado de esclarecer os juristas 
sobre a função e significados de institu-
tos, como também, permitir-lhe aper-
feiçoar seu direto interno, libertando-os 
da rotina (DAVID, 2002). O empréstimo 
de institutos sem qualquer reflexão ou 
adaptação traz o risco de desvirtuamen-
to, uma vez que, como alerta René David 
(2002, p. 16-18) o equilíbrio entre inte-
resses opostos e a regulamentação da 
justiça que o direito se propõe realizar 
podem, em direitos diferentes, ser obti-
dos por vias diversas. A ausência de cor-
respondência entre as noções, e mesmo 
entre as categorias jurídicas admitidas 
nos diversos países, constitui uma das 
maiores dificuldades com que se depara 
o jurista desejoso de estabelecer uma 
comparação entre os diversos direitos. 
Espera-se, na verdade, encontrar regras 
de conteúdo diferente; mas haverá uma 
certa desorientação, quando não se en-
contrar em um direito estrangeiro um 
modo de classificar as regras que nos 
pareça pertencer à própria natureza 
das coisas. É, porém, necessário consi-
derar esta realidade: a ciência do direito 
desenvolveu-se de modo independente 
no seio das diferentes famílias do direito, 
e as categorias e noções que parecem 
elementares a um jurista francês são fre-

quentemente estranhas ao jurista inglês, 
e mais ainda ao jurista muçulmano. As 
questões que são primordiais para um 
jurista francês podem ter uma importân-
cia muito limitada aos olhos do jurista 
soviético que vive numa sociedade de 
tipo diferente. As questões formuladas 
por um jurista francês a um africano, 
relativas à organização familiar ou ao 
regime das terras, são incompreensíveis 
para este último, se formuladas em ter-
mos que correspondem às instituições 
europeias, inteiramente estranhas ao 
seu modo de ver.
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Essa necessária compatibilização é um trabalho árduo, e não 
são raras as situações em que o Direito brasileiro é acusado de 
falhar na importação de institutos6.

Quanto à jurisdição administrativa, ao adotar o sistema unitá-
rio, o Brasil, assim como grande parte dos países da América 
Latina, permaneceu atrelado a resquícios da técnica do direito 
europeu continental (RIVERO, 2004), e do modelo dualista fran-
cês7 resguardou o amplo poder de revisão dos atos da administra-
ção. Assim, o modelo brasileiro, embora prevalentemente de ju-
risdição única, com controle dos atos em regra pelo Poder 
Judiciário generalista, não limita essa revisão e importa do modelo 
francês a liberdade plena de acesso, garantida já na Constituição 
de 19468, por influência de Weimar e, hoje, reiterada pela vigente 
Constituição cidadã de 1988, em seu art. 5º, XXXV. 

Essa mistura cultural descontextualizada gerou um modelo 
peculiar de solução de conflitos administrativos, predominante 
nos países latino-americanos, que enfraquece a confiabilidade dos 
órgãos jurisdicionais. Esse alerta é feito por contundente crítica de 
Perlingeiro (2015), usada de base nesse ensaio, que identifica dois 
extremos nos modelos jurídicos: [...] de um lado, há uma duplici-
dade de jurisdições, com autoridades públicas e tribunais judiciais 
que possuem, de modo semelhante, independência, especiali-
zação e poder amplo de revisão, o que representa aumento de 
gastos, insegurança e demora na solução dos conflitos; de outro 
lado, a uma ausência de jurisdição, na medida em que auto-
ridades administrativas sem independência, logo, sem aptidão 
para assegurar um justo processo administrativo extrajudicial, 
convivam com tribunais judiciais não especializados, que optem 
por respeitar a capacidade técnica e o poder normativo das auto-
ridades ou, com igual efeito prático dessa administrative deferen-
ce, que optem por decidir mesmo sem a adequada capacidade 
cognitiva sobre a matéria sub judice (PERLINGEIRO, 2015, p. 92).

Para o autor, o modelo brasileiro se inclina à ausência de juris-
dição, o que não é difícil vislumbrar ante a quase que generalizada 
inexistência de autoridades administrativas independentes para 
conduzirem o processo administrativo e a grande concentração de 
causas de direito público no Judiciário. A crítica se sustenta quanti-
tativamente, embora não se possa negar que o modelo brasileiro 
desemboca em uma peculiar identificação de ambos os extremos. 

4 A PARADOXALIDADE DO MODELO BRASILEIRO

A ausência de jurisdição alertada convive no país com a dupli-
cidade de jurisdição em certas ocasiões e tais extremos, quando 
conjugados são fontes de total insegurança jurídica ao sistema. 

4.1 A AUSÊNCIA DE JURISDIÇÃO

O problema da falta de jurisdição no modelo brasileiro se 
manifesta de forma recorrente, tanto com um caráter positivo 
quanto um caráter negativo. 

As autoridades administrativas brasileiras 
frequentemente estão sujeitas à 

subordinação hierárquica e à assunção de 
cargos mais altos por indicação política que 

maculam sua liberdade [...]

Em primeiro plano, o caráter positivo é identificado com o 
atuar do Poder Público que apresenta uma resposta aos confli-
tos administrativos, exerce uma suposta “jurisdição” nem sem-
pre com legitimidade e respeito ao estado de direito.

Uma verdadeira função jurisdicional na seara de direito público 
exige que seja prestada por um órgão especializado e que detenha 
as prerrogativas de independência e imparcialidade minimamente 
exigidas por um Estado democrático9, para que se possa garantir 
um devido processo legal. Esses atributos não são encontrados con-
comitantemente, em regra, nos órgãos decisórios brasileiros: nem 
na administração pública, nem no Poder Judiciário. 

De um lado, constata-se que os órgãos da administração 
pública responsáveis por controlar suas próprias decisões até 
podem ter certa especialização, mas raramente têm a exigida 
independência para tutelar os direitos fundamentais constitucio-
nalmente assegurados livres de idiossincrasia. Não detêm o que 
Aragão (2009, p. 445) define como uma relação qualificada com 
os bens e valores que tutelam ou expressam, que os separa de 
tudo o que não for a eles concernente imprescindível para que os 
órgãos tenham liberdade de atuação na proteção de tais valores. 

As autoridades administrativas brasileiras frequentemen-
te estão sujeitas à subordinação hierárquica e à assunção de 
cargos mais altos por indicação política que maculam sua li-
berdade, criando amarras na tomada de decisões baseadas 
unicamente no cumprimento pleno do ordenamento jurídico. 

Assim, inexistindo condições para um processo equitativo, 
não se pode afirmar que essas decisões administrativas têm 
caráter jurisdicional, até mesmo porque, não respeitando um 
devido processo legal efetivo, não gozam de definitividade e 
podem ser revistas amplamente por um órgão jurisdicional. É 
por isso que é compreensível que o Judiciário seja cada vez 
mais demandado como única “tábua de salvação” para uma 
decisão jurisdicional em face da atuação administrativa. 

Sem as prerrogativas necessárias à condução de um pro-
cesso reconhecidamente equitativo, é natural que, havendo 
autorização constitucional para tanto (art. 5º, XXXIV), o cidadão 
busque mesmo o Judiciário, que é aparentemente menos par-
cial, para dar a última palavra na decisão desses conflitos. 

O Judiciário goza de independência necessária, e é um órgão 
que ostenta relativa confiança social no contexto de notado enfra-
quecimento das instituições nacionais10. Essa confiança residual 
é, contudo, causa de uma procura exacerbada e do consequente 
abarrotamento dos tribunais brasileiros, impulsionado também 
pela falta de autorização legal para autoexecutoriedade de grande 
parte dos atos administrativos – especialmente dos que implicam 
imposição de sanções pecuniárias, tais como as execuções fiscais, 
que obrigam os gestores públicos a acionarem o Judiciário – e 
pela obrigatoriedade de reexame necessário por um segundo 
grau de jurisdição11. Ter um Judiciário superlotado, por certo, im-
pede o acesso a uma prestação razoavelmente célere, o que, por 
si só, já macula o conceito constitucional de acesso à Justiça.

De outro lado, apesar de gozar de independência, falta ao 
Judiciário a especialização para o julgamento das causas administrati-
vas, atributo sem o qual dificilmente se produz uma tutela adequada 
que é também essencial para o acesso à Justiça12. O Brasil não tem 
um órgão com competência jurisdicional, composto de membros 
com formação técnica para julgar as causas de direito público. 
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Por disposição constitucional, a com-
petência para esses julgamentos é atribuí-
da primordialmente à Justiça Federal, que 
luta cada vez mais para a alocação de varas 
especializadas, mas ainda é generalista, e 
também é compartilhada, em determina-
das situações, com a Justiça estadual13, que 
é ainda menos especializada. 

A formação exigida para os membros 
do Judiciário é jurídico geral, e isso con-
duz a julgamentos despidos de suficiente 
capacidade cognitiva e que produzem 
decisões rasas ou descontextualizadas 
da realidade da administração pública. 
É possível e, aliás, muito frequente que 
a jurisdição, em casos de conflitos admi-
nistrativos sobre o fornecimento de me-
dicamento ou tratamentos médicos, por 
exemplo, seja realizada por julgadores 
que pouco entendem de conceitos da 
área da saúde, medicina e farmacologia, 
e da organização interna e necessidades 
do sistema de saúde, mas, mesmo assim, 
decidem se um ou outro medicamento 
é adequado e deve ser entregue ao 
pleiteante14. São complexos e variados 
os temas dos conflitos administrativos, 
citem-se ainda causas de conteúdo de 
economia, concorrência, tecnologia, den-
tre tantos outras, que ficam muito distan-
tes da mera formação jurídica generalista 
exigida do magistrado que o impede de 
ter uma exata cognição do tema a ser 
decidido. O Judiciário, por esse motivo, 
é frequentemente acusado pelos admi-
nistradores de avançar na intensidade do 
controle. (PERLINGEIRO, 2015)

O modelo brasileiro – diferentemen-
te dos modelos inglês e francês, que 
garantem uma análise especializada, 
em sede administrativa ou judicial – cria 
a falsa expectativa de acesso à Justiça 
para essas demandas, de que há um 
Judiciário apto a reanalisar qualquer de-
cisão administrativa e assim garantir ao 
jurisdicionado um processo justo, mas, 
faltam-lhe ferramentas para tanto. Pelos 
meios mais frequentemente utilizados, o 
Judiciário pode até vir a socorrer um ou 
outro caso individual daqueles que têm 
condições de procurá-lo, mas nesse con-
texto, não consegue resolver o problema 
de fundo que, por vezes, é até agravado.

Em um segundo plano, é possível 
verificar a manifestação da ausência de 
jurisdição de forma ainda mais intensa 
quando em caráter negativo, nos casos 

em que o cidadão se depara com um 
Poder Judiciário omisso, apoiado na men-
talidade de impossibilidade de revisão do 
mérito de uma decisão administrativa15, 
mesmo quando ela é tomada por uma 
autoridade pública enfraquecida que não 
detém o mínimo de independência apta a 
garantir um devido processo legal. Nesses 
casos, não se pode falar em um proces-
so administrativo em sede extrajudicial e, 
com a omissão judicial, o cidadão fica re-
legado a um vácuo de jurisdição.

Esses dois vieses, positivo e negativo, 
da ausência de jurisdição são predomi-
nantes no Brasil como alertou Perlingeiro 
(2015), e mais frequentes também, po-
rém, não excluem a ocorrência de situa-
ção diametralmente paradoxal, que são 
as hipóteses de duplicidade de jurisdição. 

4.2 O EXCESSO DE JURISDIÇÃO

Como mencionado, a regra na admi-
nistração pública brasileira é a falta de 
independência das autoridades respon-
sáveis pelo controle extrajudicial dos atos 
administrativos. Há exceções, contudo. É 
o que se vislumbra no caso das agências 
reguladoras, do Conselho Nacional de 
Justiça e do Ministério Público, e das ca-
sas legislativas quando em atuação 
administrativa.

As agências reguladoras, tomadas 
aqui como exemplo, já foram concebidas 
por lei como autarquias independentes16 
e, apesar da divergência doutrinária, é 
prevalente o entendimento de que go-
zam da necessária autonomia e indepen-
dência, pois conjugam os instrumentos 
mínimos essenciais17 – por meio da 
forma de escolha de seus dirigentes e 
impossibilidade de demissão ad nutum; 
da organização colegiada com previsão 
de mandatos fixos e não coincidentes de 
seus dirigentes; da formação técnica exi-
gida; da impossibilidade de recursos hie-
rárquicos impróprios (ARAGÃO, 2009) –, 
que conjugados permitem que as autori-
dades não fiquem suscetíveis a influên-
cias indevidas de interesses econômicos 
e jogo partidário. 

As decisões proferidas por essas au-

Ter um Judiciário superlotado, por certo, impede o acesso a 
uma prestação razoavelmente célere, o que, por si só, já 
macula o conceito constitucional de acesso à Justiça.

tarquias, mesmo gozando das prerrogati-
vas necessárias e notada especialização, 
e tomadas em respeito às garantias de 
um devido processo legal, não têm re-
cebido do modelo brasileiro o caráter de 
verdadeira jurisdição com definitividade. 

É emblemática, nessa seara, os casos 
de revisão pelo Judiciário de decisões 
proferidas pelo Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) com fun-
damento não só em razão de vícios nos 
elementos vinculados do ato administra-
tivo, mas também em elementos discri-
cionários do mérito administrativo. Neste 
sentido, foi o resultado de intensa pes-
quisa realizada pela Sociedade Brasileira 
de Direito Público (SBDP) com julgados 
dos tribunais regionais federais (TRFs), 
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 
Supremo Tribunal Federal (STF): Dentre 
as decisões administrativas revistas pelo 
Poder Judiciário, apenas em uma peque-
na parcela dos casos (2/10) essa revisão 
se deu em razão de vícios de forma, isto 
é, de aspectos relativos ao procedimento 
desenvolvido pelo CADE ou à observân-
cia das garantias processuais da ampla 
defesa e do contraditório. Notou-se que 
o fundamento da reforma pelos tribu-
nais, na ampla maioria dos casos ana-
lisados, teve por base questões relativas 

exclusivamente ao mérito das decisões 
administrativas do CADE (8/10). A dis-
cussão, nesses casos, concentrou-se so-
bre aquilo que os tribunais consideram 
como a correta aplicação da legislação 
antitruste (ALMEIDA, 2010, p. 25).

O que ocorre nesses casos é que há 
a formação de um verdadeiro processo 
na seara administrativa, constituído por 
autoridades do Cade que detém inde-
pendência e especialização, mas, mesmo 
assim, o Poder Judiciário se imiscui na 
revisão da decisão administrativa. Há a 
alertada duplicidade de jurisdições.

Constata-se que a atuação dos tribu-
nais brasileiros nessas causas é incoe-
rente com a tradicional mentalidade de 
não intervenção no mérito administrativo 
referida no tópico anterior. A pesquisa da 
SBDP demonstrou que, na grande maio-
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ria dos casos, o Judiciário desconsiderou a tecnicidade das deci-
sões do Cade e revisou até questões de mérito ligadas à motiva-
ção do ato, tradicionalmente tidas como discricionárias sendo 
possível notar, inclusive, o reexame judicial de questões econô-
micas, com base nos estudos realizados pelos órgãos do 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e mesmo na 
aplicabilidade em abstrato das normas antitruste (ALMEIDA, 
2010, p. 27). Concluem os pesquisadores: Em suma, é possível 
afirmar, com base nos casos concretos analisados, que os tri-
bunais não têm procurado impor quaisquer limites ou restri-
ções ao exercício do controle judicial sobre as decisões do 
CADE, rejeitando a ideia de que o mérito dessas decisões não 
estaria sujeito à revisão por parte do Poder Judiciário. Nesse 
sentido, os tribunais, direta ou indiretamente, acabam por 
afastar o argumento de que a atuação do CADE se daria em 
bases discricionárias e revestidas de tecnicidade, o que mitiga-
ria as possibilidades e limites do controle judicial que se preten-
da exercer sobre suas decisões (IDEM, p. 27-28).

A incongruência reside aqui na adoção de uma postura que 
seria desejável nos casos em que a decisão administrativa foi toma-
da sem qualquer respeito às garantias do Estado democrático de 
Direito, por autoridades enfraquecidas, que justificariam a instaura-
ção de um controle com respeito pleno ao devido processo legal. 
Não é esse o caso do Cade. Ostentar um amplo poder de revisão 
quando uma verdadeira jurisdição já foi exercida significa um au-
mento expressivo das custas e uma delonga processual exagerada 
até que se obtenha um provimento com caráter definitivo.

O reexame da matéria em dois processos gera também 
um enfraquecimento da autoridade do órgão administrativo, 
esvaziando a razão de lhe atribuir independência e é motivo de 
insegurança também para o próprio jurisdicionado.

5 A FALTA DE UM PADRÃO DECISÓRIO COMO FONTE DE 

INSEGURANÇA JURÍDICA

A alternância de posturas do Poder Judiciário, no tocante 
à jurisdição administrativa vislumbrada na paradoxalidade, en-
tre o vácuo e o excesso de jurisdição já vista, é uma realidade 
encontrada no Brasil de forma concomitantemente que gera 
insegurança jurídica no sistema. 

A segurança jurídica é atributo essencial do Direito18 que se 
manifesta em diversas facetas19. Dentre elas, é possível correla-
cionar o vilipêndio à proteção, certeza, confiança e infalibilidade 
ao modelo brasileiro de jurisdição exercida.

Como proteção, a segurança representa a existência de ins-
tituições estatais dotadas de poder e garantias, assim como su-
jeitas ao princípio da legalidade (BARROSO, 2005, p. 139-140), 
capazes de resguardar o indivíduo contra a atuação arbitrária do 
Estado e desmedida dos demais seres humanos. Nas hipóteses 
aduzidas de vácuo jurisdicional, esse tipo de proteção é inexis-

Não há como confiar em um sistema em que as 
decisões de direito administrativo são tomadas 

em última ratio pelo Judiciário de forma 
individual para cada caso, o que gera falta de 
isonomia no tratamento de cada cidadão [...]

tente, uma vez que o cidadão fica desamparado de uma insti-
tuição dotada das prerrogativas necessárias para garantir-lhe a 
prática de um processo constitucionalmente legítimo. Com o 
enfraquecimento das autoridades públicas, quando o Judiciário 
deixa de intervir no mérito de ato administrativo proferido por 
autoridade não independente, aquele que busca a jurisdição 
fica sem poder exercer as garantias do devido processo legal. 

Já como certeza, a segurança esboça a previsibilidade do 
direito aplicável, das consequências jurídicas das condutas, 
estabilidade e continuidade da ordem jurídica, indispensáveis 
para a conformação de um Estado que pretenda ser “Estado 
de Direito” (MARINONI, 2011, p. 120-121). Tal feição é inexis-
tente, quando o jurisdicionado é submetido a um processo ad-
ministrativo extrajudicial liderado por autoridade independente 
e exerce seu direito de contraditório e ampla defesa, mas é sur-
preendido com o reexame total do mérito pelo Judiciário, que 
nem sempre é uniforme. 

Não há qualquer estabilidade na decisão tomada por au-
toridades administrativas e a oscilação jurisprudencial é uma 
constante na prática judiciária brasileira. Não é difícil encontrar 
situações em que as decisões são diametralmente opostas para 
casos similares sem que haja qualquer coesão sistêmica. Veja-
se a questão do fornecimento de medicamentos, por modelo20. 
Como ter uma dose mínima de certeza quando as “jurisprudên-
cias de loteria” 21 são uma constante? O tratamento desigual 
de casos semelhantes gera um clima de total instabilidade, que 
fere a certeza nas relações jurídicas e, assim, a credibilidade do 
Poder Judiciário – já tão abalada no Brasil. 22

Essa falta de uniformidade fere diretamente outra faceta da 
segurança jurídica em sua dimensão subjetiva. Como confiança, 
a segurança jurídica deve revelar a fidúcia nos atos do Poder 
Público, que deverão reger-se pela boa-fé e pela razoabilidade 
(BARROSO, 2005, p. 139-140). Refere-se à confiança dos in-
divíduos na atividade estatal, uma atuação positiva do Estado 
em prol da satisfação de suas expectativas legítimas (MARTINS-
COSTA, 2004), que se encontra ligada, como define Canotilho 
(2002, p. 257) à calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos 
em relação aos efeitos jurídicos dos atos dos poderes públicos.

Não parece ser possível considerar a existência desse ele-
mento subjetivo da segurança jurídica, quando o cidadão se vê às 
voltas com a falta de um padrão decisório de um Judiciário que, 
ora se imiscui no mérito administrativo e, ora deixa de fazê-lo; re-
legando-o à discricionariedade de autoridades enfraquecidas, nem 
ao menos nas decisões tomadas por um órgão não especializado 
que exerce uma cognição rasa. Não há como confiar em um siste-
ma em que as decisões de direito administrativo são tomadas em 
última ratio pelo Judiciário de forma individual para cada caso, o 
que gera falta de isonomia no tratamento de cada cidadão, bene-
ficiado ou não conforme tenha condição de recorrer ao Judiciário, 
sorte de seu processo ser julgado por este ou aquele magistrado e 
persistência em percorrer todas as instâncias recursais. 

Por fim, fica fácil vislumbrar o ferimento também à fa-
ceta de infalibilidade da segurança jurídica, que requer o 
acesso a uma jurisdição independente, imparcial e com 
igualdade de condições às partes envolvidas (RIVAS DE 
SIMONE, 2011, p. 95), o que raramente se consegue no 
modelo brasileiro na seara administrativa.
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É indissociável, assim, a conclusão 
pela quebra da segurança jurídica com 
os problemas do modelo atual de juris-
dição administrativa nacional.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente ensaio buscou realizar 
uma análise das características do mode-
lo brasileiro de jurisdição administrativa 
a partir da crítica de Ricardo Perlingeiro 
(2015). Foram aduzidas algumas prá-
ticas do Judiciário que se demonstram 
paradoxais e implicam certamente o as-
soberbamento dos tribunais, mas, prin-
cipalmente, em grande ofensa à segu-
rança jurídica. O objetivo não foi buscar 
soluções, mas investigar os problemas a 
partir de uma perspectiva inicialmente de 
origem histórica com algumas incursões 
jurisprudenciais, fugindo da tradicional 
crítica de mero ativismo. 

Após as considerações, é possível vis-
lumbrar que a atuação da administração 
pública combinada com a do Judiciário 
na prestação da jurisdição administrativa 
não está correspondendo aos fortes an-
seios sociais, além de contrariar o míni-
mo de proteção, certeza e infalibilidade 
que se exige do direito, gerando a frusta-
ção da confiança subjetiva. 

Criam-se expectativas de solução 
com equidade dos conflitos de direito 
público, mas que são frustradas tanto 
nas hipóteses de duplicidade de juris-
dições – com o enfraquecimento da 
administração, delongas processuais, 
dispêndio desnecessário e o abarrota-
mento do Judiciário – como também 
nas recorrentes hipóteses de vácuo de 
uma verdadeira jurisdição prestada de 
maneira razoavelmente célere, com as 
garantias de um devido processo legal e 
por órgãos especializados que consigam 
lhe trazer efetividade. 

NOTAS
1  De acordo com estudo do CNJ (2011) so-

bre produtividade, levando-se em conta a 
relação entre o número de processos e de 
julgamentos em 42 países, cuja taxa média 
é de 736 processos por juiz ao ano, o Brasil 
encontra-se em 3º lugar. No último relatório 
“Justiça em Números” (CNJ, 2014), esse ín-
dice de produtividade brasileiro, em 2013, foi 
ainda superior aos anos anteriores e totalizou 
1.684 ações/ano. 

2  Isto significa que, para cada 100 casos novos 
que ingressam no Judiciário, apenas 29 são 
baixados (resolvidos), causando um cresci-

mento contínuo e expressivo do estoque de 
processos pendentes. (AMB, 2015). O índice 
de atendimento da demanda, ou seja, o total 
de processos baixados divididos pelo número 
de casos novos, que já foi de 103% em 2009, 
tem diminuído e em 2013 atingiu 98%, se-
gundo o CNJ (2014, p. 35).

3  Segundo pesquisa promovida pelo Ministério 
da Justiça: Diagnóstico do Poder Judiciário, e 
pelo Instituto de Estudos Econômicos, Sociais 
e Políticos de São Paulo (Idesp), a própria 
população brasileira aponta a morosidade e a 
imprevisibilidade do provimento jurisdicional 
como problemas centrais do Judiciário. 

4  Por meio da campanha “Não deixe o Judiciário 
parar”, a Associação dos Magistrados Brasileiros 
aponta, pelo placar da justiça, que há em trami-
tação no Brasil mais de 109 milhões de proces-
sos, e que destes, mais de 43 milhões, ou seja, 
cerca de 40% dos processos em tramitação lá 
não deveriam estar já que poderiam ser revolvi-
dos administrativamente (AMB, 2016). 

5  Expressão cunhada no Projeto Acadêmico do 
Programa de Pós-Graduação Justiça Administrativa 
da Universidade Federal Fluminense, ano 2008, 
conforme Perlingeiro (2012, p. 7).

6  Essa é a crítica também dirigida, por exemplo, 
à adoção de um sistema de valorização de pre-
cedentes no direito brasileiro por grande parte 
da doutrina, dentre outros por: Luiz Guilherme 
Marinoni (2011), Lenio Luiz Streck e Georges 
Abboud (2013) e Maurício Ramires (2010).

7  Na dualidade de jurisdição, ou sistema do 
contencioso administrativo, a jurisdição admi-
nistrativa é exercida por tribunais especializa-
dos, não integrantes do Poder Judiciário, que 
detêm amplo poder de revisão de todo ato da 
administração, de forma exclusiva, salvo par-
cas exceções como o controle de atividades 
estatais de cunho privado, as ações de capa-
cidade e estado das pessoas, discussões de 
propriedade privada e repressão penal, dentre 
outras especificadas em lei. 

8  A Lei não poderá excluir da apreciação do 
Poder Judicial qualquer lesão de direito indi-
vidual (art. 141, § 4º).

9  Estas garantias judicias estão previstas 
na Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos (Art. 8º. Garantias judiciais: 1. Toda 
pessoa tem direito a ser ouvida, com as devi-
das garantias e dentro de um prazo razoável, 
por um juiz ou tribunal competente, indepen-
dente e imparcial, estabelecido anteriormente 
por lei, na apuração de qualquer acusação 
penal formulada contra ela, ou para que 
se determinem seus direitos ou obrigações 
de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de 
qualquer outra natureza.) e na Convenção 
Europeia dos Direitos do Homem (art. 6º. 
Direito a um processo equitativo: 1. Qualquer 
pessoa tem direito a que a sua causa seja 
examinada, equitativa e publicamente, num 
prazo razoável por um tribunal independente 
e imparcial, estabelecido pela lei, o qual de-
cidirá, quer sobre a determinação dos seus 
direitos e obrigações de carácter civil, quer 
sobre o fundamento de qualquer acusação 
em matéria penal dirigida contra ela. O julga-
mento deve ser público, mas o acesso à sala 
de audiências pode ser proibido à imprensa 
ou ao público durante a totalidade ou parte 
do processo, quando a bem da moralidade, 
da ordem pública ou da segurança nacional 
numa sociedade democrática, quando os in-
teresses de menores ou a proteção da vida 

privada das partes no processo o exigirem, 
ou, na medida julgada estritamente necessá-
ria pelo tribunal, quando, em circunstâncias 
especiais, a publicidade pudesse ser prejudi-
cial para os interesses da justiça.).

10  Segundo o relatório IPCL Brasil (CUNHA, 
2015), no 1º trimestre do ano de 2015 o 
índice de confiança do brasileiro no Poder 
Judiciário era de 25% frente a somente 19% 
no Governo Federal e 15% no Congresso 
Nacional. O cenário político conturbado 
e escândalos de corrupção e acusações 
práticas de crimes de responsabilidade no 
último ano podem contribuir para reduzir 
ainda mais esses números referentes ao 
Legislativo e ao Executivo.

11  A remessa necessária veio prevista nas Leis 
n. 9.469/97 e 10.352/2001 e no art. 475 do 
CPC/73 e, atualmente, é determinada pelo art. 
496 do CPC/15, no caso de sentença: I – pro-
ferida contra a União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito público; II – 
que julgar procedentes, no todo ou em parte, 
os embargos à execução fiscal. O Código de 
Processo Civil manteve a obrigatoriedade, mas 
racionalmente abrandou-a nas hipóteses de: a) 
condenação ou causa com proveito econômico 
de valor líquido e certo inferior a 1.000 (mil) 
salários mínimos para a União e as respectivas 
autarquias e fundações de direito público, 500 
(quinhentos) salários mínimos para os Estados, 
o Distrito Federal, as respectivas autarquias e 
fundações de direito público e os Municípios 
que constituam capitais dos Estados, ou 100 
(cem) salários mínimos para todos os de-
mais Municípios e respectivas autarquias e 
fundações de direito público (art. 496, § 3º); 
b) sentença fundada em súmula de tribunal 
superior, acórdão proferido pelo Supremo 
Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de 
Justiça em julgamento de recursos repetitivos, 
entendimento firmado em incidente de reso-
lução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência, entendimento coincidente 
com orientação vinculante firmada no âmbito 
administrativo do próprio ente público, con-
solidada em manifestação, parecer ou súmula 
administrativa. (Art. 496, § 4º). 

12  Adota-se aqui a concepção clássica de Kazuo 
Watanabe (1993) que qualifica o acesso à jus-
tiça como a tutela jurídica prestada de forma 
adequada, célere e tempestiva.

13  São exceções do ordenamento jurídico, como 
quando não houver sede da Justiça Federal na 
comarca, art. 109, § 3º, CF/88: Serão proces-
sadas e julgadas na justiça estadual, no foro 
do domicílio dos segurados ou beneficiários, 
as causas em que forem parte instituição de 
previdência social e segurado, sempre que a 
comarca não seja sede de vara do juízo fede-
ral, e, se verificada essa condição, a lei pode-
rá permitir que outras causas sejam também 
processadas e julgadas pela justiça estadual.

14  Veja decisão proferida pelo Min. Edson Fachin, 
no STF, em medida cautelar determinando a 
entrega de medicamento “Fosfoetanolamina 
Sintética” a paciente, mesmo em fase de 
testes e sem registro no órgão competentes. 
(Pet 5.828 MC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 
6/10/2015, Dje 9/10/2015).

15  São recorrentes as decisões nos mais altos 
tribunais do país, sob essa premissa de não 
intromissão. A título de exemplo ver: STJ, 
REsp 1.350.363/SC, Rel. Min Mauro Campbell 
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Marques, DJe 7/5/2013, que tratando de revi-
são de decisão administrativa proferida pelo 
Departamento da Polícia Federal, notadamente 
sem independência, aduz que [...] não cabe 
ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato 
administrativo a fim de reexaminar o juízo de 
conveniência e oportunidade levado a cabo 
pelo administrador.

16  É o caso da Anatel, prevista no § 2º do art. 9º, 
caput, da Lei n. 9.472/97, como autoridade 
administrativa independente, por exemplo. 

17  Em suma, a independência das agências as 
toma menos atreladas ao curso do devir polí-
tico, em especial das variáveis eleitorais, mui-
to mais dependentes da permanente comu-
nicação, balizada por objetivos previamente 
definidos, com o setor específico objeto da 
sua atividade regulatória. Ela se concretizará 
mediante alguns instrumentos essenciais: i) a 
estabilidade dos dirigentes; ii) a autonomia 
de gestão do órgão; iii) o estabelecimento de 
fontes próprias de recursos para o órgão, se 
possível geradas do próprio exercido da ativi-
dade regulatória; iv) a não vinculação hierár-
quica a qualquer instância de governo; v) a 
inexistência de instância revisora hierárquica 
dos seus atos, ressalvada a revisão judicial. 
(MARQUES NETO, 2002, p. 87-88).

18  O Direito, segundo Recasens Siches (2008, 
p. 220), não surgiu inicialmente para aten-
der à ideia de justiça, mas sim para preen-
cher uma inquietante urgência de seguran-
ça e de certeza na vida social. A noção de 
segurança é, portanto, anterior à criação do 
Direito, muito embora a segurança jurídica 
tenha sido gradativamente conquistada por 
meio de diversos movimentos sociais. 

19  Sobre segurança jurídica ver: ZAMARIAN; 
GOMES, 2014.

20  O caso, já mencionado na nota de rodapé 
n. 14, de fornecimento do medicamento 
“fosfoetanolamina sintética” demonstra bem 
essa situação. Só no Tribunal de Justiça de 
São Paulo, é possível encontrar decisões an-
tagônicas ora determinando a entrega dessa 
substância em sede de tutela antecipada 
(AI 2185973-09.2014, 9ª Câmara de Direito 
Público, j. 17/12/2014; AI 2232410-58.2015, 
11ª Câmara de Direito Público, j. 31/3/2015), 
ora indeferindo o pedido de pacientes com 
estágio avançado de câncer (AI 2091758-
07.2015.8.26.0000, 1ª Câmara de Direito 
Público, j. 21/7/2015; AI 2120072-45.2015, 6ª 
Câmara de Direito Público, j. 31/8/2015).

21  Jurisprudência de loteria é aquela na qual o 
desfecho passa a ser um jogo de sorte ou 
azar, a depender do juízo ao qual a ação foi 
distribuída (MATTOS, 2010, p. 2). 

22  Não se desconsidera aqui que há inúmeras 
tentativas do legislador em solucionar esse 
problema da falta de uniformidade jurispru-
dencial, consubstanciadas em especial na Lei n. 
13.015/2015, o novo Código de Processo Civil. 
É louvável a tentativa de implementar um sis-
tema de respeito a precedente e resolução de 
demanda de forma coletiva, mas, por ora, essa 
é uma dificuldade ainda não superada. 
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