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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo investigar o papel dos órgãos de controle na análise da
juridicidade dos atos praticados pela Administração Pública. Com o intuito de desmistificar a ideia de
que a hipertrofia do controle seria benéfica para o interesse público, o estudo apresenta os efeitos
negativos de uma atuação controladora excessiva e formalista para garantia da eficiência
administrativa. A partir de uma análise institucional e pragmática, especialmente com as modificações
introduzidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, o artigo sugere standards para uma
atuação equilibrada dos órgãos de controle que a eficiência administrativa e a separação de funções
entre órgãos controladores e a Administração Pública.

1. INTRODUÇÃO

A sociedade moderna caracteriza-se pela incerteza, risco e imprevisibilidade decorrentes das
revoluções industrial e científica, além da própria globalização. Essa instabilidade, naturalmente, é
incrementada no atual cenário global, no qual a Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de
março de 2020, declarou a pandemia do Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-
Cov-2). 1

Ao Poder Público incumbe aparelhar, em tempo recorde, o deficitário sistema de saúde pública
brasileiro, de modo a fornecer cuidados médicos às pessoas. Em momentos de crise, a Administração
tem o desafio de adotar condutas inovadoras, criativas e urgentes para solução de problemas
extraordinários, o que, em determinados casos, encontra a barreira de controles formalistas.

Nesse cenário, além do enfrentamento do vírus e da doença, é necessário confrontar o fenômeno
da crise de ineficiência pelo controle, 2 que tem imputado aos gestores públicos penalidades por
adoção de interpretações não literais dos dispositivos legais ou que contrariem a interpretação do
próprio controlador, causando, assim, aquilo que foi denominado como “apagão das canetas”. 3

O objetivo do presente artigo é revistar os atuais paradigmas do controle da Administração
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Pública, com destaque para o controle exercido no contexto da pandemia do novo coronavírus.

2. PANORAMA GERAL DO CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

No âmbito do Estado Democrático de Direito, a Administração Pública encontra-se limitada pelo
ordenamento jurídico, 4 devendo exercer suas funções (deveres-poderes) com o intuito de promover e
defender os direitos fundamentais.

De outro lado o princípio republicano exige que os agentes públicos sejam responsáveis por suas
ações nas esferas política, administrativa, civil e criminal, cabendo a sua ampla responsabilidade e
responsividade 5 pela eventual prática de ilícitos no exercício da função pública.

Nesse contexto, a Constituição da República de 1988 transformou o controle incidente sobre a
Administração Pública, ampliando os limites formais e materiais de atuação dos agentes públicos,
assim como alargou significativamente as atribuições e prerrogativas dos órgãos de controle externo,
de modo a consolidar a atividade do Ministério Público e dos Tribunais de Contas.

Ressalte-se que o controle de legalidade foi ampliado para abranger a necessidade de
compatibilidade dos atos administrativos com todo o ordenamento jurídico, e não apenas com a lei
formal. A exigência de respeito à lei e ao Direito insere-se no denominado princípio da juridicidade. 6

Atualmente, não raras as vezes, o controle encontra-se pautado pela lógica burocrática de Max
Weber, 7 com rigidez procedimental, hierárquica e formalista. Trata-se de atuação qualificada como
sistema binário composto por comando e controle, ou seja, um modelo através do qual o controlador,
basicamente, impõe sanções aos entes controlados pelo descumprimento de uma regra pré-
estabelecida.

Esse modelo de controle funda-se em análise estática da regularidade dos atos administrativos,
avaliando uma aplicação burocrática dos standards legais ao caso concreto pelo método da
subsunção. Dessa forma, são eficientes as ações administrativas que cumprem a legalidade formal,
independente dos seus resultados efetivos. 8

A essência desse controle remete a um controlador que “age por autos e atos, trata direitos e
deveres em papel, é estatista, desconfia dos privados, despreza a relação tempo, custos e resultados,
não assume prioridades”. 9

Mencione-se, por exemplo, o acórdão do TCU que determinou a numeração e rubrica das folhas
do processo, com fundamento nos princípios da transparência e da moralidade. 10

Por outro lado, a atuação do controle é regida por uma gama de leis, tais como: a Lei de
Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), a Lei Nacional de Licitações e Contratos (Lei n°
8.666/1993), a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), a Lei da Ação Popular
(Lei nº 4.717/1965), a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985), a Lei de Acesso à Informação (Lei
n° 12.527/2011) e Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Além da legislação própria que institui as
atribuições de cada entidade controladora.

Esse arcabouço legislativo tem primado por normas principiológicas ou por normas que elegem
conceitos jurídicos indeterminados, de forma a alargar demasiadamente a atribuição e a atividade das
instâncias de controle, 11 uma vez que viabilizam a invalidação da atuação administrativa fundada em
princípios.

Ademais, as entidades de controle não têm prezado por uma uniformização de orientações
jurídicas a pautarem, previamente, as condutas dos administradores públicos e garantirem a devida
segurança jurídica a tomada de decisões, visto que pretendem proteger suas prerrogativas
institucionais e a independência funcional de seus membros. Tanto é assim que nas palavras de
Carlos Ari Sundfeld: “no Brasil, cada promotor público é uma república independente. Cada um tem
sua opinião diversa.” 12

O controle, ainda, é marcado por uma nítida sobreposição de instâncias, inclusive, que atuam
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sobre as mesmas atividades controladas. Como exemplo, em matéria de contratações públicas no
âmbito da União, podem ser citadas diversas instâncias controladoras extrajudiciais, tais como: a)
Controladoria-Geral da União; b) Tribunal de Contas da União; c) Ministério Público Federal; d) Polícia
Federal; e, por fim, e) agências ou entidades reguladoras.

Sendo assim, não é raro encontrar conflitos de competência entre as entidades de controle, como
o célebre caso do acordo de leniência firmado entre a Construtora Odebrecht e o Ministério Público
Federal no âmbito da operação “Lava Jato”, no qual a sociedade empresarial foi obrigada a firmar novo
acordo de leniência com a Advocacia-Geral da União e a Controladoria-Geral da União, face a sua
recalcitrância em aceitar a competência do Parquet. Ressalta-se que, posteriormente, o segundo
acordo de leniência foi questionado no âmbito do Tribunal de Contas da União, em razão da ausência
de participação da Corte de Contas no ajuste. 13        

O controle da Administração Pública, em suma, tem sido caracterizado por uma atividade
formalista e sobreposta, muitas vezes com orientações contraditórias entre instâncias diversas e entre
membros do mesmo órgão controlador.

3. AS EXTERNALIDADES NEGATIVAS DO ATUAL SISTEMA DE CONTROLE

A íntima relação entre Direito e Economia demonstra a necessidade de consideração dos
aspectos econômicos no processo de elaboração e de aplicação das normas jurídicas.

Nesse contexto, a eficiência da atuação dos órgãos de controle pode ser verificada à luz da
Análise Econômica do Direito – AED ( Law and Economics). De acordo com a AED, a economia,
especialmente a microeconomia, deve ser utilizada para resolver problemas legais e, por outro lado, o
Direito acaba por influenciar a Economia. Por essa razão, as normas jurídicas serão eficientes na
medida em que forem formuladas e aplicadas levando em consideração as respectivas consequências
econômicas. 14

Existem interpretações distintas da AED (Escola de Chicago, Escola da Public Choice,
institucionalistas, neo-institucionalistas, Movimento dos Estudos Críticos etc.), mas é possível apontar
algumas premissas comuns a todas elas, a saber: a) o ser humano, inserido no ambiente de recursos
escassos, escolhe racionalmente aquilo que considera ser o melhor para si, preferindo mais a menos
satisfação, comparando os custos e os benefícios (econômicos, sociais etc.) das diferentes alternativas
decisórias (análise consequencialista); b) no processo de maximização da sua utilidade, as pessoas
reagem a incentivos que recebem do ambiente em que vivem e trabalham, incluindo o sistema de
preços (importância do contexto); c) as regras moldam os incentivos a que as pessoas estão
submetidas e, portanto, influenciam nas suas decisões de troca, produção, consumo, investimento etc.
15

Um dos benefícios oriundos da interseção entre o direito e a economia se caracteriza pela teoria
das externalidades. Externalidades podem ser conceituados como “benefícios ou custos que se
transferem de umas unidades do sistema econômico para outras para a comunidade como um todo,
extramercado, isto é, este não tem condições para captá-los, para equacionar o seu processo de troca
e de circulação”. 16

Assim, no campo econômico, as externalidades significam que os custos e os benefícios gerados
pelo desempenho de atividades econômicas não são absorvidos integralmente pelos agentes
econômicos (produtores e consumidores) que se relacionam no mercado, mas também por terceiros
que não fazem parte diretamente das transações econômicas. As externalidades podem ser divididas
em duas categorias: a) negativas: o desempenho regular da atividade acarreta ônus que serão
suportados por terceiros (custo externo ou social); e b) positivas: é a produção de benefícios para
pessoas estranhas às transações econômicas (benefícios externos ou sociais).

A ideia de externalidade pode ser utilizada no tratamento do controle da Administração Pública.
Nesse caso, as externalidades refletiriam os efeitos da tomada da decisão sobre os gestores públicos
que, mesmo não integrantes da relação jurídica submetida ao controle, pautarão as suas condutas a
partir dos comandos dos controladores, com o intuito de prevenir eventuais sanções no futuro.
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A atuação dos controladores, com base nos parâmetros atuais, gera, pelo menos, três ordens de
externalidades negativas, quais sejam: a) a ineficiência pelo medo; b) o custo financeiro
desproporcional aos benefícios auferidos; e c) a mutação no arranjo constitucional e legal das
atribuições dos poderes estatais.

3.1. A ineficiência pelo medo dos administradores públicos

O medo se espraiou pela Administração Pública. Na verdade, os agentes públicos que possuem
alguma parcela de poder decisório ou aqueles que atuam em qualquer fase de alguns procedimentos
estatais mais sensíveis aos olhos dos órgãos de controle (exemplos: processos de contratações
públicas e de licenciamentos) possuem medo da atividade de controle.

É possível indicar, pelo menos, 4 espécies de medo dos agentes públicos. 17 Em primeiro lugar, o
agente público possui o medo das consequências de suas ações para a própria Administração Pública.
Ou seja, possui receio de que a sua conduta seja prejudicial ao interesse público ao invés de tutelá-lo.
Dessa forma, a sua inclinação é agir com maior parcimônia e responsabilidade a fim de evitar falhas. 18

De outro lado, o agente público teme as consequências dos atos para terceiros, isto é, os efeitos
colaterais de sua conduta que não são passíveis de mensuração pelo atual estado da arte. Destarte,
esse medo vincula-se ao princípio da precaução, as sociedades de risco, a aversão a perda, a
indiferença a probabilidade e aos efeitos sistêmicos. 19

A terceira espécie de medo relaciona-se com os efeitos eleitorais das condutas do agente público.
O agente político, como qualquer homem racional e econômico, tende a maximizar os seus próprios
interesses. Assim, as suas condutas são voltadas a conseguir os votos necessários a perpetuação no
poder. 20

Já o quarto tipo de medo se conecta com as consequências pessoais dos atos praticados pelo
agente público. Esses efeitos possuem duas acepções: a) a primeira remete ao risco quanto a
integridade física do agente público, ameaçada por decisões administrativas quem contrariam
interesses legítimos ou não de grupos específicos; e b) ao risco de responsabilização pelos Órgãos de
Controle por decisões ou atos administrativos fundada em divergência relevante na doutrina e
jurisprudência dos Tribunais e Cortes de Contas, mas que no entendimento do agente público é
legitimo e adequado ao ordenamento jurídico.

Aliás, Marcos Juruena Villela Souto cunhou uma expressão que resume a prática dos agentes
públicos quando se defrontam com problemas que a solução não se encontra descrita textualmente em
norma legal: “na dúvida, dorme tranquilo quem indefere”. 21

Essa externalidade negativa consiste na paralisia da atividade administrativa em função
exclusivamente do medo do agente público. Os gestores públicos têm se esquivado de prolatar
decisões administrativas em situações que não se amoldam à literalidade do dispositivo normativo ou
que apresentam dúvidas interpretativas, notadamente em hipóteses que envolvam a definição do
alcance dos princípios jurídicos e dos conceitos jurídicos indeterminados, mesmo nos casos que são
precedidos de posicionamentos da Advocacia Pública favoráveis à tomada da decisão.

Assim, é cerceado qualquer solução heterodoxa do agente público que apresente cunho inovador,
incentivando-se comportamentos conservadores e formalistas na Administração Pública, ainda que
não coincidam com o melhor atendimento do interesse público na perspectiva do gestor público. 22 É
preciso lutar contra isso, criando incentivos para gestão pública se tornar mais eficiente e menos
formalista. 23

Em suma, o medo não pode pautar o cotidiano da Administração e constituir um impedimento para
atuação dos agentes públicos na realização de suas atribuições 24 O arranjo institucional da
Administração Pública deve incentivar a busca da eficiência, inclusive com o fomento de soluções
heterodoxas (“fora da caixa”) 25 devidamente justificadas.

A situação é agravada na atualidade, em razão do cenário de complexidades, riscos e incertezas.
Afigura-se difícil formular a decisão sobre o conteúdo, a forma e o momento da intervenção regulatória
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diante da ausência do conhecimento sobre todos os aspectos fáticos e científicos envolvidos. A
tendência dos reguladores é a paralisia ao invés da inovação. 26

A evolução do Direito pressupõe doses de experimentalismos jurídicos que, utilizados de forma
planejada e justificada, apontem as soluções inovadoras que podem regular melhor determinado
desafio concreto. Trata-se do sandbox (caixa de areia, na tradução literal) regulatório que representa a
instituição de nova regulação em ambiente delimitado, no tempo e/ou no espaço, permitindo a análise
controlada dos custos e dos benefícios do experimento público. Se os benefícios superarem os custos,
abre-se o caminho para o alargamento da regulação para outros setores. Mencione-se, por exemplo, o
sandbox regulatório instituído pela Lei 13.979/2020 e pela MP 961/2020 durante a pandemia do novo
coronavírus, com a flexibilização das regras ordinariamente exigidas nas contratações públicas. 27

3.2. O custo financeiro e de oportunidade da atividade de controle 

A ciência jurídica atualmente reconhece que todos os direitos impõem custos a Administração
Pública, sendo irrelevante a sua natureza jurídica de direitos de abstenção (liberdades civis) ou
prestacionais (direitos sociais). 28

Assim, a atividade de controle possui uma dispendiosa estrutura composta por recursos humanos,
tecnológicos e materiais. Aliás, os agentes do controle público, geralmente, possuem remunerações
elevadas e a ascendem ao teto remuneratório em pouco tempo na carreira. 29

Os elevados custos não estão apenas na estrutura do controlador, mas, também, na esfera
institucional do controlado. A Administração Pública também arca com uma vultuosa despesa em
razão do controle público, uma vez que deve instituir estrutura capaz de receber, avaliar e encaminhar
as informações solicitadas pelas diversas instâncias controladoras. Assim, o Poder Público despenderá
com a alocação de recursos materiais e humanos necessários ao processamento dos ofícios e
determinações expedidos pelos órgãos de controle. 30

Ademais, o exacerbado controle do Poder Público, ao engessar o procedimento de tomadas de
decisão, induz um elevado custo de oportunidade. Por custo de oportunidade compreende-se como “o
custo econômico de uma alternativa que fora deixada de lado” 31 ou seja, o custo que o agente incidiu
ao preterir uma escolha alternativa num cenário de tomada de decisão.

Dessa forma, não é raro verificar que o controle formalista e descontextualizado contraria os
objetivos da Administração Pública na promoção dos direitos fundamentais, existindo um trade-off
entre celeridade/eficiência e conservadorismo/cautela.

A doutrina norte-americana, com base no ferramental da AED, demonstra a dificuldade de
eliminação completa do abuso de poder pelos órgãos de controle, seja por tornar a sua operação
demasiadamente onerosa, seja por paralisar a atividade da Administração e redundar na sua
ineficiência. 32

É preciso buscar o equilíbrio na relação entre os extremos envolvidos na discussão sobre a
intensidade (ou quantidade) do controle. De um lado, a falta ou a escassez do controle poderia ensejar
uma carta branca ao agente público, tornando-o irresponsável por suas ações administrativas e
incentivando o cometimento de atos de corrupção, improbidade administrativa e lesão ao patrimônio
público.

De outro lado, o fetiche do excesso de controle (hipertrofia controladora) induz o incremento de
custos financeiros ao Estado, com a realização de investimentos elevados na criação da infraestrutura
do controlador, bem como incentiva a ineficiência administrativa em razão da adoção de condutas
conservadoras e formalistas pelos controlados.

O imbróglio do aspecto quantitativo da atividade de controle pode ser exemplificado por um “U”
invertido, em razão da existência de um ponto ótimo entre a quantificação da atividade do controle e a
própria eficiência da Administração Pública. 33

O ponto ótimo, portanto, encontra-se no equilíbrio da atividade de controle, de modo a concretizar
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o princípio republicano e conter o abuso de poder pelos agentes públicos, sem afastar a
institucionalização de uma gestão administrativa eficiente e inovadora.

Nesse contexto, é salutar que as entidades controladoras introduzam em sua atividade uma
análise de custo-benefício de sua atuação perante a Administração, ou seja, avaliar constantemente os
benefícios auferidos por suas medidas de fiscalização. 34

3.3. A mutação no arranjo institucional dos poderes estatais promovida pelo controle 

A clássica concepção do princípio da separação de poderes nasceu da irremediável necessidade
da contenção do abuso de Poder. Esse princípio caracteriza-se pela repartição de poderes em órgãos
diversos (Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário) e atrelados por mecanismos de freios e
contrapesos. 35

Verifica-se, na atualidade, uma nova compreensão do princípio da separação dos poderes
conectada à necessidade de incrementar a eficiência do arranjo institucional estatal através da
especialização técnica de funções, em prol da promoção dos direitos fundamentais, transcendendo-se
das vetustas premissas acerca da tripartição das funções e do sistema de freios e contrapesos. 36

Nessa perspectiva, cada órgão público possui uma capacidade institucional, que outorga um plexo
de atribuições e restrições fixadas pela sua moldura institucional (capacidade institucional jurídica),
além da capacidade de compreender e atuar de acordo com as informações obtidas, com a finalidade
de transformá-las em atos e políticas públicas (capacidade epistêmica). 37

A importância da inserção das considerações institucionais no debate da interpretação das normas
jurídicas, demonstrada por Cass R. Sunstein e Adrian Vermeule, acarreta a análise de 2 questões
normalmente negligenciadas nesse debate, a saber: a) capacidades institucionais: em vez da
discussão sobre a melhor interpretação do texto legal, a interpretação deve levar em consideração as
capacidades e as limitações das diversas instituições no papel interpretativo; e b) efeitos dinâmicos: o
intérprete não pode desconsiderar as consequências da sua atividade para os atos públicos e
privados. 38

O dilema institucionalista ( institutionalist dilemma), segundo Vermeule, é a limitação racional do
juiz na obtenção e no processamento das informações necessárias ao julgamento dos casos
complexos, marcados por incertezas. 39 De acordo com Vermeule, existem 3 tipos de cegueira
institucional ( institutional blindness), a saber: 40 a) abstração filosófica excessiva ( out-and-out
philosophizing): o debate centraliza-se em questões abstratas, sem qualquer preocupação com
questões empíricas e institucionais; b) institucionalismo estereotipado ou estilizado ( stylized
institutionalism): os teóricos, aqui, incluem as instituições no debate, mas de maneira estereotipada ou
estilizada, a partir de visões abstratas sobre as instituições em descompasso com a realidade; e c)
institucionalismo assimétrico ( asymmetrical institutionalism): é aquele que parte de uma visão cínica ou
pessimista de algumas instituições em detrimento de um olhar otimista de outras instituições

A partir da virada institucional ( institutional turn), em vez do debate teórico-abstrato sobre a melhor
forma de interpretação, a questão sobre o método mais adequado de interpretação passaria em
primeiro lugar pela análise das capacidades das instituições de determinado Estado. 41

Assim, a teoria da capacidade institucional relaciona-se a essa moderna acepção da separação
dos poderes, uma vez que visa o compartilhamento e o exercício de funções conforme a especialidade
técnica de cada instituição. 42

Um efeito pouco explorado na doutrina, consiste em uma implícita alteração na distribuição das
competências decisórias no arranjo institucional dos Poderes do Estado, 43 em razão da exacerbação
da atividade de controle.

É inegável a restrição excessiva ou a extinção da autonomia decisória do agente público que, por
exemplo, ao ser recomendado a fazer ou se abster de realizar um ato pelos órgãos de controle,
também é cientificado que o seu descumprimento caracterizará dolo para fins do ajuizamento de ação
de improbidade administrativa.
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Dessa forma, a instância de controle se imiscui sobre a atuação da Administração Pública,
assumindo para si o exercício de uma função para a qual não detêm expertise, tampouco a visão dos
possíveis efeitos sistêmicos da solução a ser adotada.

Aliás, o controle carece de legitimidade democrática para redistribuir as atribuições de planejar,
formular e realizar as políticas públicas conferidas pelo Constituinte, inclusive por lhe faltar
responsabilidade política pelo seu insucesso.

4. CONTROLE A PARTIR DO PRAGMATISMO JURÍDICO: STANDARDS A PARTIR DA LINDB

A Administração Pública “Gerencial” ou “de Resultados”, 44 relacionada com a inserção do
princípio da eficiência no art. 37 da CRFB, por meio da EC 19/1998, é marcada pela busca da
concretização dos direitos fundamentais consagrados no texto constitucional. 45

Dessa forma, no âmbito da Administração de Resultados, a interpretação e a aplicação do Direito
não podem se afastar das consequências (jurídicas e extrajurídicas) geradas pelas escolhas efetivadas
pelas autoridades estatais.

Nesse sentido existe um vínculo necessário entre a Administração Pública de resultados e o
pragmatismo jurídico. 46 O pragmatismo apresenta 3 características comuns, a saber: 47 a)
antifundacionalismo: rejeita a existência de entidades metafísicas ou conceitos abstratos, estáticos e
definitivos no direito, imunes às transformações sociais; b) contextualismo: a interpretação jurídica é
norteada por questões práticas e o direito é visto como prática social; e c) consequencialismo: as
decisões devem ser tomadas a partir de suas consequências práticas (olhar para o futuro e não para o
passado).

Malgrado a constatação do novo perfil da Administração Pública, com a alteração do ordenamento
jurídico, constata-se a permanência de uma visão formalista por parte de alguns órgãos de controle
que exigem, de forma preponderante, a adequação formal da atuação administrativa com a legislação,
ainda que prejudicial aos objetivos legalmente imputados à Administração Pública.

É preciso levar as consequências a sério. O controle dos atos administrativos, no contexto do
Estado Democrático de Direito e a partir do pragmatismo jurídico, deve levar em consideração as
consequências da decisão administrativa e não apenas a sua adequação formal com a letra fria da lei.
É pertinente a observação de Floriano de Azevedo Marques Neto quando afirma que “o controle pelo
controle acaba por se afastar do compromisso com seus efeitos, com a responsabilidade política que
as instituições de controle devem objetivar”, fazendo com que o controlador tenha enormes poderes,
mas nenhuma responsabilidade pela ineficácia da atividade-fim. 48

Com o escopo de introduzir o pragmatismo jurídico nas instâncias de controle, a Lei 13.655/2018
introduziu os arts. 20 a 30 na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Nesse cenário, o art. 20 da LINDB proíbe a tomada de decisão apoiada exclusivamente em
valores abstratos, sem considerar as consequências práticas da decisão. 49

O dispositivo transcrito tem por objetivo rechaçar as decisões, em qualquer esfera de controle,
fundamentadas apenas em princípios genéricos e conceitos indeterminados, sem qualquer análise do
contexto fático e das possíveis consequências práticas da decisão estatal. Na verdade, busca encerrar
a utilização equivocada dos princípios jurídicos, sem qualquer rigor metodológico, pelos órgãos de
controle. Ao invés da mera invocação do princípio jurídico para solução do caso, exige-se a motivação
qualificada, com a demonstração da pertinência da referida aplicação ao caso concreto e dos efeitos
práticos potenciais da decisão adotada. 50

Destarte, pretende-se evitar decisões subjetivas e arbitrárias das instâncias decisórias, que a
pretexto de aplicar diretamente um princípio constitucional, afastem regras jurídicas válidas,
reformulem o planejamento estatal e imiscua-se nas políticas públicas, inclusive sem nenhuma
deferência as capacidades institucionais do órgão instituidor. 51

Em consequência, o art. 20 da LINDB eleva o ônus de motivação das decisões estatais que
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devem levar em consideração os argumentos jurídicos, o contexto fático e as consequências da
solução adotada. 52

Aliás, existe uma interação entre o art. 20 da LINDB e o art. 489, §1º do CPC. 53 Os dois
dispositivos legais evidenciam a preocupação com a motivação qualificada das decisões adotadas
pelos órgãos de controle.

A preocupação com as consequências da decisão nas diversas instâncias de controle também
pode ser exemplificada pelo art. 21 da LINDB que pretende implementar uma releitura pragmática na
antiquada teoria das nulidades dos atos administrativos, com a superação da imposição obrigatória de
efeitos ex tunc à decisão que reconhece a nulidade do ato administrativo. 54 A instância controladora
tem o reforçado ônus decisório, uma vez que ao invalidar ato, contrato, ajuste, processo ou norma
administrativa deverá indicar, expressamente, as suas consequências jurídicas e administrativas.

É preciso destacar que não se trata de exigir uma atuação profética dos órgãos de controle, que
deveria antever todos os efeitos de sua decisão, mas, sim, de exigir a avaliação das consequências
lógicas e plausíveis no contexto decisório. 55

Outra preocupação pragmática pode ser encontrada no art. 22 da LINDB que demonstra a
importância de levar em consideração o contexto (contextualismo) da atuação administrativa
submetida ao órgão de controle, impondo-se ao controlador a consideração dos obstáculos e das
dificuldades reais do gestor público. 56

Com efeito, são conhecidas as mazelas enfrentadas pela Administração Pública no seu cotidiano,
a saber: ausência de verbas; escasso quadro de pessoal e de expertise em determinados temas;
escassez de tempo para planejamento de ações; ausência de infraestrutura mínima de trabalho.
Mencionem-se, ainda, as dificuldades jurídicas decorrentes da ausência de coerência e de integridade
na jurisprudência do Poder Judiciário e dos Tribunais de Contas. 57

Além disso, almeja censurar a sanha dos controladores em responsabilizar agentes públicos,
muitos anos após a prática da conduta controlada e no conforto de seus gabinetes, baseadas apenas
em divergências de interpretações jurídicas, sem qualquer consideração do contexto fático e jurídico
existente no momento da tomada da decisão. 58

O art. 22 deve ser interpretado em conjunto com o disposto no art. 28 da LINDB, uma vez que o
controlador, além de verificar o contexto decisório, deve avaliar o grau de culpabilidade a fim de,
eventualmente, responsabilizar o agente público. O art. 28 da LINDB dispõe que “o agente público
responderá pessoalmente por suas decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro”. 

A intenção é proteger o agente público honesto das adversidades de um controle estatal
meramente formal. Assim, eventual responsabilização do agente apenas ocorrerá se o dano derivar de
uma conduta eivada de dolo ou erro grosseiro (culpa grave). 59

No contexto do combate ao novo coronavírus, foi editada a MP 966/2020, com teor semelhante
aquele fixado no art. 28 da LINDB, para estabelecer que o agente público apenas poderá ser
responsabilizado civil e administrativamente pela prática de atos relacionados com as medidas de
enfrentamento da pandemia ou de combate aos efeitos econômicos e sociais dela decorrentes se agir
ou se omitir com dolo ou erro grosseiro, considerado, como tal, “o erro manifesto, evidente e
inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por ação ou omissão com elevado grau de
negligência, imprudência ou imperícia” (art. 2º da MP 966/2020).

O STF, ao analisar a constitucionalidade da MP 966/2020, conferiu interpretação conforme à
Constituição para definir o “erro grosseiro” nos seguintes moldes:

1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao
meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e
critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção.

2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua
decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal
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como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii)
da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem
corresponsáveis por eventuais violações a direitos.60

Não obstante a ausência da conversão em lei da MP 966/2020, que perdeu a validade em 10 de
setembro de 2020, é possível aplicar os parâmetros apontados pelo STF, com as devidas adaptações,
na interpretação do art. 28 da LINDB.

A mudança de paradigma introduzida pelo art. 28 da LINDB pretende mitigar os efeitos negativos
da ineficiência do Administração Pública gerados pelo controle estatal formalista e punitivista,
afastando a cultura do medo na gestão pública e incentivando a inovação e o experimentalismo. 61 

O experimentalismo consiste em um exercício coletivo de descobrir e aprender. Por isso, um dos
seus requisitos é a instituição de um estado intelectual que encoraje inovações teóricas e técnicas,
inclusive que se beneficie do potencial de aprendizagem derivado de eventuais erros e insucessos. 62

Por outro lado, o experimentalismo tem o objetivo de diminuir o risco oriundo da seleção adversa
de maus gestores, uma vez que o estigma da desonestidade do agente público e a sanha punitivista
dos órgãos de controle afastam o ingresso de gestores qualificados e probos nos quadros públicos.
Ademais, em um círculo vicioso, enseja o aumento da admissão de agentes públicos desonestos e, em
consequência, eleva a má percepção da Administração Pública pela sociedade e a manutenção de
citado estigma. 63

Por derradeiro, o art. 30 da LINDB institui o dever de o órgão controlador promover a segurança
jurídica, o que ratificaria a preocupação do legislador com os resultados das decisões do controle. 64

Trata-se da imposição do dever de coerência na atuação administrativa. 65 O caminho é a atuação
estatal coerente com as promessas firmes, interpretações e com os próprios atos passados, com o
objetivo de gerar previsibilidade para os cidadãos e, desta forma, proteger as legítimas expectativas
geradas, sem proibir, contudo, as mudanças, adaptações e evoluções que são necessárias para que o
Direito se mantenha conectado com as necessidades da sociedade.

O objetivo, aqui, é estabelecer as premissas para que a Administração Pública seja coerente em
suas promessas, interpretações e atos que afetam direitos e expectativas legítimas dos administrados,
com a fixação de instrumentos e consequências jurídicas para os casos de atuações contraditórias. 66

Ademais, o art. 30 da LINDB, interpretado em consonância com o art. 24 da LINDB, 67 propicia a
aplicação do prospective overruling pelas instâncias de controle. De acordo com a teoria em questão,
os órgãos de controle ao mudarem suas regras jurisprudenciais podem, por motivos de segurança
jurídica (boa-fé e confiança legítima), aplicar a nova orientação apenas para os casos futuros. Em
outras palavras: a prospective overruling opera a superação do precedente anterior com efeitos para o
futuro, admitindo, ainda, a modulação de efeitos no controle de legalidade dos atos administrativos. 68

Em suma, um controle pragmático de resultados, preocupado com a mitigação de externalidades
negativas sobre a Administração Pública, deve observar, no que couber, as seguintes diretrizes: 69 a)
supressão de controles meramente formais ou cujo custo financeiro ou de oportunidade seja
evidentemente superior ao próprio risco; b) controle a posteriori é a regra e o controle prévio (ou
concomitante) é a exceção; c) controle primordialmente ablativo e não substitutivo, com respeito à
capacidade institucional da Administração Pública; d) reforço da legitimidade das decisões dos órgãos
de controle, com destaque para o diálogo com a Administração Pública e fundamentação qualificada
de suas decisões, levando em consideração as respectivas consequências fáticas e juridicas; e) maior
deferência em relação às escolhas administrativas pautadas em princípios jurídicos ou conceitos
abertos, salvo na hipótese de evidente violação ao comando normativo; f) eliminação de sobreposição
de competências e de instrumentos de controle, com o diálogo interinstitucional entre as instâncias
controladoras; g) dever de verificação da existência de alternativas compatíveis com as finalidades de
interesse público dos atos ou procedimentos que sejam por eles impugnados; h) responsabilização
pessoal do agente público apenas nos casos comprovados de dolo ou erro grosseiro; i) dever de
uniformização de suas orientações e entendimentos jurídicos, pela formulação de um sistema de
precedentes.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme demonstrado ao longo do artigo, o controle hipertrofiado e formalista da Administração
Pública acarreta externalidades negativas, notadamente a institucionalização de uma Administração
Pública amedrontada, pouco inovadora e ineficiente.

É preciso desmistificar a ideia de “quanto mais controle, melhor” não para se propor, na outra
extremidade, um controle inexistente ou reduzido, mas um controle equilibrado que respeite as
capacidades institucionais da Administração Pública na formulação e na concretização das políticas
públicas, sem a inversão dos papéis dos controladores e controlados.

Ademais, revela-se fundamental que os órgãos de controle levem à sério as consequências
práticas e jurídicas de suas decisões para evitar a generalização do estereótipo de que os gestores
públicos são desonestos e o medo na tomada de decisões. O medo administrativo acarreta paralisia
decisória (“apagão das canetas”) e ineficiência no enfrentamento dos desafios complexos e diários da
Administração Pública.

Os standards propostos no presente trabalho pretendem servir de bússola para a busca do
equilíbrio na atuação dos órgãos de controle que exercem papel fundamental no combate à corrupção
e na correção dos ilícitos administrativos.
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