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Texto de Ezir Kataryna Coimbra
Advogada, pós-graduanda em Direito Administrativo pela PUC-MG. 

É certo que a limitação da racio-
nalidade humana impede que erros 
possam ser evitados em 100% das 
ocasiões, não importando quantas 
das maiores precauções forem toma-
das, afinal, sabe-se que errar é 
humano.

Ocorre que, para alguns atores da 
sociedade, o erro é menos tolerável 
que para outros, especialmente 
quando o interesse da coletividade 
está em jogo. Nesse cenário é que se 
encontra o Administrador Público 
brasileiro, aquele de quem a socieda-
de espera máxima expertise, beiran-
do a perfeição.

Isso ocorre porque, nos últimos 
anos, especialmente com a crescente 
midiatização de operações policiais 
envolvendo crimes de corrupção, o 
cidadão brasileiro parece ter se torna-
do mais atento ao modo como o 
Gestor Público se comporta e efetiva-
mente gere a coisa pública, forçando 
os Agentes a tornarem mais transpa-
rentes seus atos de poder decisório, o 
que é positivo para resguardar o inte-
resse público.

No entanto, essa sanha pela res-
ponsabilização, especialmente de 
agentes políticos que alcançaram o 
Poder Público através de cargos eleti-
vos, pode trazer sérias consequências 
à boa condução da Administração 
Pública, a partir do momento em que 
essa fiscalização se torna irracional e 
passa a representar temor capaz de 
paralisar a intenção de boas ações.

Ainda que haja no Brasil o cons-
tante sentimento de impunidade, 
nosso país possui uma sólida estrutu-
ra de órgãos fiscalizadores, a quem 
os Gestores Públicos são obrigados a 
prestar contas. Esses órgãos e entida-

des são múltiplos, autônomos e de 
diferentes competências, muitas das 
quais se sobrepõem. 

Há quem afirme, inclusive, que 
existe uma “redundância de controle”, 
que pode ser positiva, considerando que 
a independência e autonomia desses 
órgãos torna mais fácil que eventuais 
falhas de uma entidade possam ser 
compensadas com a atuação de outra, o 
que é saudável e essencial à própria 
existência do Estado Democrático de 
Direito.

A questão aqui é como deve se 
comportar o Gestor Público diante da 
lente de aumento do interesse da socie-
dade e da constante vigilância dos 
órgãos fiscalizadores e qual a margem 
que nosso ordenamento jurídico confe-
re a esse Gestor para errar.

Conforme aponta Pedro de Holanda 
Dionísio (2019) “o administrador pú-
blico é chamado a decidir a todo instan-
te. Demanda-se, cotidianamente, que o 
gestor escolha, entre as mais diversas 
opções possíveis e muitas vezes exclu-
dentes entre si, aquela que seja mais 
adequada para a resolução dos múlti-
plos problemas de responsabilidade do 
Estado”. Assim, temos então que gerir é 
saber escolher.

Nessa circunstância, não se pode 
perder de vista que a escolha do Agente 
Público está constantemente submetida 
a um cenário de alta complexidade, 
visto que as Políticas Públicas afetadas 
pelas decisões do Gestor influenciam 
em áreas determinantes como educa-
ção, transporte e saúde, o que impõe um 
cenário ainda mais acentuado de riscos 
e incertezas do que de a escolha do 
homem comum.

Diante de tanto, é possível dizer que 
alguns erros cometidos pelo Adminis-

trador Público são inevitáveis, 
porque é impossível antecipar, com 
absoluta certeza, os resultados, con-
sequências e efeitos colaterais do seu 
poder decisório num cenário tão 
complexo.

Como mencionado acima, entre-
tanto, a tolerabilidade de errar confe-
rida ao Administrador Público é dife-
rente da conferida aos demais atores 
da sociedade. Basta pensar na forte 
carga de reprovação moral sofrida 
pelo Agente Público que comete 
faltas, sejam elas na esfera adminis-
trativa, sejam na esfera judicial. O 
mero cometimento de um desvio 
moral é equiparado a um crime 
nesses casos.

Pedro Dionísio (2019) menciona 
que “a própria submissão do agente a 
um processo administrativo discipli-
nar ou a uma ação de improbidade 
administrativa é, por si só, um 
pesado fardo, semelhante ao suporta-
do pelos réus de uma ação penal”.

É por esse motivo que o ordena-
mento jurídico brasileiro exige que 
esteja presente na conduta do Agente 
Público que comete infrações o ele-
mento do dolo ou ao menos da culpa 
grave. Esses elementos podem ser 
traduzidos como a vontade de errar 
ou a má-fé que tem como objetivo 
explícito quebrar regras.

Logo, se o Administrador Público 
comete um erro que é inevitável, não 
há vontade de errar, tampouco moti-
vos para que esse Gestor seja punido 
em qualquer seara. A questão é como 
os órgãos de controle e a própria 
sociedade interpretam esses erros.

Sobre esse aspecto, por muito 
tempo perdurou na legislação brasi-
leira e no próprio pensamento cultu-
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Legislação
comentada

A Advocacia-Geral da União publi-
cou recentemente a Portaria Normativa 
n. 18, de 16 de julho de 2021, que regula-
menta o acordo de não persecução cível 
previsto na Lei Anticrime (Lei 
13.964/2019), em ações de improbidade 
administrativa ajuizadas pelo Órgão e 
pela Procuradoria-Geral Federal.

O acordo de persecução cível é uma 
forma de solução alternativa de conflitos 
e foi inserido no ordenamento jurídico 
brasileiro para possibilitar a realização 
de acordo, antes mesmo do ajuizamento 
da ação de improbidade administrativa, 
objetivando a efetiva e célere reparação 
de danos ao erário. 

Segundo a Portaria, o acordo poderá 
ser celebrado mediante aceitação de con-
dições e aplicação de sanções aos agen-
tes responsáveis pela prática de atos ím-
probos, sendo estas pessoas físicas ou 
jurídicas, como, por exemplo, o ressarci-
mento dos danos causados, o confisco de 
bens e valores, além do pagamento de 
multa. 

A norma ainda estabelece que o 

acordo deverá conter a sanção de 
inelegibilidade aos agentes políticos, 
(alínea "l" do inciso I do art. 1º da LC 
64/90), assim como a assunção por parte 
do pactuante da responsabilidade pelo 
ato ilícito praticado; não afastará a res-
ponsabilidade nas esferas administrati-
vas e/ou penais; e poderá ser celebrado 
com pessoas físicas ou jurídicas, abran-
gendo todos os atos tipificados como ato 
de improbidade administrativa.

Apesar de trazer relativa segurança 
jurídica quanto às questões relativas aos 
termos de celebração do acordo de não 
persecução cível – exclusivamente no 
âmbito da AGU e PGF -, ainda há muito 
o que ser debatido a respeito do tema 
para que seja implementado nas ativida-
des rotineiras destes órgãos.

Leia mais clicando aqui

ralmente construído em nossa 
sociedade que não deveria haver 
margem para tolerabilidade de erros 
na Gestão Pública, sobretudo porque 
as consequências do erro causariam 
danos para a coletividade.

Os próprios órgãos de controle 
tendem a não analisar, de forma mini-
mamente profunda e contextualizada, 
se o erro cometido nasceu de alguma 
condicionante escusável por muitas 
das vezes.

Felizmente, mais recentemente, no 
ano de 2019, a tolerância jurídica ao 
cometimento de erros pelo Agente Pú-
blico passou a ser mais explicitamente 
representada na legislação brasileira. 
Isso ocorreu através da inclusão de 
duas novas importantes normas à Lei 
de Introdução às Normas de Direito 
Brasileiro (Decreto-Lei nº. 4.657, de 4 
de setembro de 1942), conhecida 
como LINDB, pela Lei nº. 13.655, de 
25 de abril de 2018.

A primeira foi a inclusão do art. 22 
que dispõe que “na interpretação de 
normas sobre gestão pública, serão 
considerados os obstáculos e as difi-
culdades reais do gestor e as exigên-

cias das políticas públicas a seu 
cargo, sem prejuízo dos direitos dos ad-
ministrados”. Em termos práticos, a 
norma obriga que os órgãos de controle, 
ao ponderar a responsabilidade do 
Agente Público sobre determinada irre-
gularidade ou ilicitude, devem, obriga-
toriamente, observar o contexto no qual 
o ato se desenvolveu.

Isso significa dizer que, num cená-
rio de alta complexidade em que o 
Gestor Público não consiga antecipar os 
resultados, consequências e efeitos co-
laterais do seu poder decisório e sua 
escolha cause algum dano ou resulte em 
alguma irregularidade, a responsabili-
zação do agente deve ocorrer sob a aná-
lise desse contexto.

A segunda foi a inserção do art. 28, 
que disciplina que “o agente público 
responderá pessoalmente por suas deci-
sões ou opiniões técnicas em caso de 
dolo ou erro grosseiro”. Nesse caso, o 
que está traduzido na legislação é que, 
para que se responsabilize o Adminis-
trador Público, é necessário que esteja 
presente a intenção de praticar ilícito ou 
a prática de erro grosseiro (não qualquer 
erro, como o inevitável).

A existência dessas duas normas na 
legislação brasileira transmite o recado 
de que sim, é permitido ao Gestor Pú-
blico errar e os órgãos de controle pre-
cisam considerar esse direito, analisan-
do a prática de ilícitos sempre conside-
rando o contexto que deu origem ao 
erro.

Em conclusão, diante de tudo o que 
foi exposto, é evidente a necessidade de 
defender a existência de um espaço de 
tolerância jurídica ao cometimento de 
erros pelo Administrador Público, para 
que assim seja possível 1) eliminar a 
cultura de medo que pode distorcer o 
processo decisório e desencorajar ino-
vações; 2) garantir que as decisões ad-
ministrativas sejam tomadas em seu 
adequado tempo e; 3) atrair bons qua-
dros para os cargos públicos decisórios.

Direito PúblicoImprobidade Administrativa

Direito Público Direito Processual Civil

Relugamentação 
do Acordo de Não 
Persuação Cível 

REFERÊNCIA:
DIONÍSIO. Pedro de Hollanda. O direi-
to ao erro do Administrador Público no 
Brasil: contexto, fundamentos e parâme-
tros. 1. ed. Rio de Janeiro: Mundo Jurí-
dico, 2019.

https://www.conjur.com.br/2021-jul-20/agu-regulamenta-acordo-nao-persecucao-civel-casos-improbidade
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Direito Empresarial

1. Lei sancionada altera o CPC e prioriza 
citação por meio eletrônico.
Foi sancionada no dia 26/08/2021, pelo Presidente Jair 
Bolsonaro, a Lei 14.195/21, que altera o Código de Pro-
cesso Civil e determina que a citação será feita prefe-
rencialmente por meio eletrônico, conforme regula-
mento do Conselho Nacional de Justiça. Além disso, a 
alegada lei também facilita a abertura de empresas 
objetivando a modernização dos negócios em âmbito 
nacional.

Fique de Olho

Direito EmpresarialDireito Civil

2. Juiz permite que réu sem endereço fixo 
seja citado por WhatsApp.
O juiz Guilherme Madeira Dezem, da 44ª Vara Cível de 
São Paulo, em ação de indenização por danos morais, 
proferiu decisão autorizando a citação da parte reque-
rida por meio do aplicativo WhatsApp. No caso, restou 
demonstrado no processo que o réu não possuía ende-
reço fixo e/ou oficial e que o autor apenas dispunha de 
seu contato telefônico.

3. Juíza troca IGP-M por IPCA no reajuste de 
contrato de financiamento de imóvel
Em decisão liminar proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível 
de Ribeirão Preto (SP), foi autorizada a substituição do 
Índice Geral de Preços — Mercado (IGP-M) pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na correção 
monetária de um contrato de financiamento de imóvel.

Direito EmpresarialDireito Civil

Direito Contratual

4. Gratuidade de justiça pode ser concedida 
a devedor em ação de execução, afirma 
STJ.
A 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reformou 
acórdão proferido pelo Tribunal do Rio Grande do Sul e 
concedeu o benefício da justiça gratuita a devedor em 
ação de execução por título extrajudicial. A decisão 
entendeu que a concessão do benefício tem funda-
mento no previsto pela Constituição Federal e pelo 
Código de Processo Civil quanto ao tema.

Direito Civil

Direito Processual Civil

Direito Constitucional

Direito Civil

Direito Processual Civil

5. STJ anula audiência em que juiz impediu réu 
de responder questionamentos da defesa.
Para garantir o exercício da autodefesa de forma livra, 
desimpedida e voluntária, o Superior Tribunal de Justiça, em 
decisão monocrática, concedeu a ordem em Habeas Corpus 
para anular audiência criminal onde o réu que foi impedido 
de responder apenas aos questionamentos feitos pelo 
advogado de defesa. O entendimento foi no sentido de que 
o interrogatório é ato de defesa, onde o réu tem oportuni-
dade de se manifestar e apresentar sua versão dos fatos. 

6. Empresário investigado por estelionato na 
venda de imóveis em Belém não poderá sair da 
comarca.
Empresário investigado por estelionato em Belém teve 
indeferido o pedido de revogação das medidas cautelares 
criminais pelo vice-presidente do Superior Tribunal de Justi-
ça. Para o Ministro Jorge Mussi não há flagrante ilegalidade 
no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do 
Pará, que autorize a interferência da Corte Superior nesse 
momento processual.

7. STJ: Não cabe a tribunal arbitral julgar 
despejo por falta de pagamento.
No âmbito do processo executivo, como é o caso da ação 
de despejo por falta de pagamento, prevalece a compe-
tência do juízo estatal mesmo quando existir compro-
misso arbitral firmado entre as partes, segundo entendi-
mento do STJ ao analisar recurso proposto em ação pro-
movida por Shopping Center contra uma empresa loca-
tária. O Ministro Relator apontou que os árbitros não 
têm poder para a prática de atos executivos.

Direito EmpresarialDireito Civil

Direito Contratual

8. Juíza usa técnica do Visual Law durante 
audiência no RN.
Objetivando facilitar o entendimento e tornar o direito 
mais acessível a todos os envolvidos no processo, a juíza 
da 9ª Vara Federal do Rio Grande do Norte, aplicou a 
técnica do Visual Law durante duas audiências por ela 
presididas, inclusive, um dos casos envolvia ação de 
improbidade administrativa. Foram preparados slides 
pela magistrada esclarecendo os casos em questão e 
também como se daria o decorrer das audiências.

Direito Processual Civil Direito PúblicoImprobidade Administrativa

Visual Law

Direito Criminal Direito Processual Penal

Direito Criminal Direito Processual Penal

https://www.migalhas.com.br/quentes/350824/lei-sancionada-altera-o-cpc-e-prioriza-citacao-por-meio-eletronico
https://www.conjur.com.br/2021-jul-05/reu-endereco-fixo-citado-whatsapp 
https://www.conjur.com.br/2021-jul-03/juiza-troca-igp-ipca-reajuste-contrato-financiamento-imovel
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/02072021-Gratuidade-de-justica-pode-ser-concedida-ao-devedor-em-acao-de-execucao--afirma-Terceira-Turma.aspx
https://jurinews.com.br/superiores/audiencia-em-que-juiz-impediu-reu-de-responder-somente-a-defesa-e-anulada-pelo-stj/
https://www.conjur.com.br/2021-ago-01/acusado-estelionato-venda-imoveis-nao-sair-comarca
https://www.migalhas.com.br/quentes/350087/stj-nao-cabe-ao-juizo-arbitral-julgar-despejo-por-falta-de-pagamento
https://jurinews.com.br/justica/juiza-usa-tecnica-do-visual-law-durante-audiencia-no-rn/
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#DicaDoClodomir
Toque no ícone para acessar o conteúdo

O Senado Federal criou em 2006 a Biblioteca Digital com a função de armazenar, divulgar e 
possibilitar o acesso ao texto integral das publicações do Senado Federal. Além disso, a 
Biblioteca possui acervo amplo e multidisciplinar, contemplando livros, artigos de revistas, 
obras raras, notícia de jornal, legislação em texto e áudio, entre outros. As obras publicadas 
são de domínio público ou possuem direitos autorais cedidos pelos proprietários, possibili-
tando acesso e download gratuitos.

Você acompanha as nossas redes sociais?  Nelas 
publicamos orientações e dicas sobre os assun-
tos jurídicos mais diversos. Confira o que Brenda 
Araújo, sócia do escritório, em recente artigo 
publicado no caderno Panorama, do jornal O 
Liberal, fala sobre a Lei do Superendividamento:

Curiosidade
Uso de QR Code em processos judiciais eletrônicos é 
aprovado e será incluído no CPC.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania 
(CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que 
prevê a criação de dispositivo no Código de Processo 
Civil autorizando o uso de QR Code em processos 
judiciais eletrônicos. 

https://www12.senado.leg.br/institucional/biblioteca
https://www.instagram.com/p/CSXEpQzr1SD/?utm_medium=copy_link 
https://jurinews.com.br/brasil/uso-de-qr-code-em-processos-judiciais-eletronicos-e-aprovado-e-sera-incluido-no-cpc/
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Fale conosco

Centro Empresarial Bolonha
Entre Assis de Vasconcelos e Doutor Moraes

Tv
. D

r, 
M

or
ae

s

Av. Gov. José Malcher

Av. Assis de Vasconcelos

Av. Nª Sra. de Nazaré

Teatro

da Paz

Nossa localização

https://www.google.com/maps/place/Clodomir+Assis+Ara%C3%BAjo+Advogado/@-1.4521835,-48.4919454,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xaac861097f522394!8m2!3d-1.45212!4d-48.4920595
https://br.linkedin.com/company/clodomir-araujo-advogados-associados
https://www.instagram.com/clodomiraraujoadv/
https://www.facebook.com/clodomiraraujoadv
https://api.whatsapp.com/send?phone=5591991889562
http://clodomiraraujoadv.com.br/

