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Estrutura da exposição 

•  Introdução 
•  Administração Pública 
•  Conflitos e negociações 

• Princípios da legalidade e eficiência 
•  Executar a lei vs. construir soluções? 

• Negociações eficientes, sob o manto da lei 
•  Competência negocial 
•  Confidencialidade 
•  Irretratabilidade 

• Considerações finais 



Introdução 
• Administração Pública 

•  Império do unilateral? 

• Relações jurídico-administrativas 
•  Sem contratos? 
•  Sem conflitos? 

• Como aplicar a lei de modo eficiente? 
•  Acolhendo ou excluindo? 
•  Negociando ou litigando? 

• O que é de interesse público? 
•  Que papel pode desempenhar a negociação 



Legalidade e eficiência 
• Princípio da legalidade 

•  Legalidade executiva? 
•  Somente decisões secundum legis? 

• Princípio da eficiência 
•  Melhor solução, mais eficiente 
•  Existem alternativas, sob o manto da lei 
•  Lei de Introdução, arts. 20, 21 e 22 

•  Consequências práticas 
•  Possíveis alternativas 
•  Dificuldades reais   



Legalidade e eficiência 
•  Princípios da legalidade e da eficiência (Constituição, art. 37) 

•  Dever de (tentar) negociar 

•  Normas gerais: aplicabilidade imediata princípio da eficiência 
•  Lei 9.784/1999 (Processo Administrativo) 

•  Atuação administrativa “conforme a lei e o Direito” (art. 2º, par. ún., inc. I) 
•  Lei 13.105/2015 (CPC) 

•  Art. 165 (centros de solução consensual); art. 174 (câmaras de mediação); art. 334 
(audiência prévia); art. 359 (antecedente audiência instrução) 

•  Lei 13.140/2015 (Lei de Mediação) 
•  Art. 1º: “autocomposição de conflitos no âmbito da Administração Pública” 

•  Resolução 125/2010, CNJ: tratamento adequado conflitos de interesse 

•  Normas específicas – contratos administrativos 
•  Lei 8.987/1995, art. 23-A 
•  Lei 11.079/2004, art. 11 
•  Lei 12.462/2011, art. 44-A 



Legalidade e eficiência 
•  Negocia-se sem criatividade? 

•  Ou se pode constituir soluções? 

•  Negocia-se a lei? 
•  Ou as alternativas de sua aplicação? 

•  Negociações precisam de perdedores e vencedores? 
•  Ou é de interesse público que todos colaborem? 

•  Não se negocia o interesse público 
•  Modos consensuais/eficazes/práticos de ser atingido 



Legalidade e eficiência 
• Princípios da legalidade e da eficiência 

•  Definem como de interesse público a solução consensual 
•  Solução mais vantajosa = consensual 

•  Maior prestígio a direitos do cidadão 
•  Menores custos para as partes 

• Regra cogente 
•  Inverte racionalidade antiga 
•  Em primeiro lugar, transação amigável 
•  Prestígio autocomposição 

• Mas existem desafios 



Negociação juridicamente eficiente 
• Competência negocial 

•  Princípio da legalidade positivou 
•  Competência negocial = espelho competência discricionária 

•  Competência definidora de contratos (encargos, escopo e 
remuneração) 
•  Abriga competência para negociar a execução dos contratos 

•  Competência para sindicar e punir 
•  Abriga competência para negociar – TAC 

•  Dever de cooperação 
•  Consensual, acolhedora, isonômica  



Negociação juridicamente eficiente 
• Administração Pública e confidencialidade 

•  Dilema “publicidade vs. confidencialidade” 
•  Princípio da publicidade impede negociações inter partes? 
•  Publicidade = dever absoluto? 

•  Degraus e cronologia aplicação publicidade 
•  Momentos negociação 
•  Degraus confidencialidade 
•  Ao término, publicidade ampla e ativa 



Negociação juridicamente eficiente 
• Administração Pública e irretratabilidade 

•  Dilema “agent – principal” 
•  Quem negocia é competente? 

•  Administração e anulação dos próprios atos 
•  Princípio da boa fé 
•  Princípio da autovinculação administrativa 

•  LINDB – Segurança Jurídica (Lei 13.655/2015) 
•  Consequências práticas decisão (arts. 20 e 21) 
•  Obstáculos e dificuldades reais (art. 22) 
•  Responsabilidade agente – dolo / erro crasso (art. 28) 



Considerações finais 
Um Novo Direito Público

• Direito Público acolhedor
•  Cooperação, compreensão, respeito

• Direito Público eficiente
•  Resolver problemas, estabilizar soluções

• Direito Público seguro
•  Estabilidade, previsibilidade, ausência de sobressaltos

• Enfim, Direito Público sustentável


