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RESUMO 
 

O estudo analisa a função desenvolvida pela Advocacia-Geral da União, por meio da 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, num modelo de 

gestão pública pautado pela redução de controvérsias jurídicas internas à 

Administração Pública Federal. Foram considerados o grau de autonomia entre os 

entes administrativos, como também, os efeitos decorrentes das decisões da 

Câmara de Conciliação e Arbitragem para a redução de processos no Poder 

Judiciário e para a eficiência e efetividade da atividade administrativa. Para isso, foi 

empreendida uma discussão teórica, utilizando-se de trabalhos desenvolvidos sob o 

aspecto jurídico por Marcelo Caetano, José Joaquim Gomes Canotilho, Jorge 

Miranda e Rodolfo de Camargo Mancuso, no aspecto administrativo por José Maria 

Pinheiro Madeiro, Diogo de Figueiredo Moreira Neto e Celso Antônio Bandeira de 

Mello e no âmbito da gestão pública por Florência Ferrer, José Matias-Pereira, e 

Sylvie Trosa.  Estuda-se o conceito de conciliação e arbitragem, como meio de 

resolução de controvérsias, como também o papel assumido pela Advocacia-Geral 

da União de funcionar como mediadora diante de divergências internas ou externas 

à Administração Pública Federal. As implicações desta discussão foram então 

consideradas no momento em que se analisam as controvérsias solucionadas pela 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal.   A demora na 

implementação das diretrizes administrativas, quando paralisadas por aguardar 

decisão dos órgãos do judiciário, prejudica aos usuários dos serviços públicos. A 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal estabelece uma 

transformação na governança afeta à Advocacia Pública voltada para possibilitar 

maior agilidade, eficiência e efetividade da Administração Pública, tornando-a mais 

ágil na prestação dos serviços públicos e mais rápida sua fruição pelos usuários. A 

pesquisa tem caráter qualitativo, exploratório e documental, com estudos da 

legislação, resoluções da Câmara e visita ao local de trabalho dos conciliadores. 

Como conclusão, constatou-se que a existência da Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal ainda é pouco conhecida entre os entes da 

Administração Pública Federal, bem como entre os órgãos integrantes do poder 

judiciário, tendo sido observados casos isolados em que juízes de ofício solicitaram 

à Advocacia-Geral da União que resolvesse controvérsias entre entes da 

Administração Pública Federal de forma extrajudicial.   Contudo, observa-se, nos 

casos estudados, que as resoluções da Câmara são tomadas e implementadas em 

menor tempo do que se aguardasse a definição do Poder Judiciário.   

PALAVRAS-CHAVE: Advocacia-Geral da União. Conciliação. Controvérsias. 

Administração. Eficiência. 

 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 
 

It examines the role developed by the General Attorney of the Union through the 

Chamber of Conciliation and Arbitration of the Federal Administration, CCAF, in a 

model of governance guided by the reduction of legal disputes internal to the federal 

government. The degree of autonomy between the administrative entities was 

considered as well as the effects of decisions of the Board of Conciliation and 

Arbitration for the reduction processes in the judiciary and the effectiveness and 

efficiency of administrative activity. For this, we made a theoretical discussion, using 

the work done under the legal aspect by Marcelo Caetano, José Joaquim Gomes 

Canotilho, Jorge Miranda and Rodolfo de Camargo Mancuso, the administrative 

aspect of Madeley by Jose Maria Pinheiro, Diogo de Figueiredo Moreira Neto and 

Celso Antônio Bandeira de Mello and the scope of public management by Florencia 

Ferrer, José Matias Pereira, and Sylvie Trosa. We study the concept of conciliation 

and arbitration as a means of resolving disputes, but also the role assumed by the 

General Attorney of the Union to act as a mediator of conflict on internal or external 

to the federal public administration. The implications of this discussion were then 

considered at the time analyzing the controversy resolved by the Board of 

Conciliation and Arbitration of the Federal Administration. The delay in 

implementation of administrative policies prejudices the users of public services 

when halted to await the decision of judicial bodies. The Board of Conciliation and 

Arbitration of the Federal-American Chamber of Commerce, provides a 

transformation in governance affects the Public Advocacy aimed at enabling greater 

agility, efficiency and effectiveness of public administration, making it more agile in 

providing public services and faster for its enjoyment. The research is qualitative, 

exploratory, and documentary studies of legislation, resolutions of the Chamber and 

visits the workplace of the conciliators. In conclusion, we found that the existence of 

the Board of Conciliation and Arbitration of the Federal Administration is still little 

known among the entities of the federal public administration and between the 

member institutions of the judiciary, having been observed isolated cases in which 

judges asked the office of Attorney General's Office to resolve the disputes between 

public administrations in a federal court. However, we saw at the studied cases that 

the resolutions of the Board are made and implemented in less time than if they 

waited the definition of the Judiciary. 

KEYWORDS: General Attorney of the Union. Conciliation. Disputes. Administration. 
Efficiency. 
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INTRODUÇÃO 

 

A complexidade das funções assumidas pelo Estado, no exercício ou 

cumprimento de suas atribuições ou atividades dirigidas ao interesse da sociedade, 

impõe a formação de órgãos, instituições ou entidades para, de forma 

descentralizada ou desconcentrada, definir e implementar as suas diretrizes político-

administrativas. 

Os órgãos ou entidades da administração governamental assumem 

competências específicas e passam a se relacionar entre si, como um „longa manus‟ 

da pessoa política ou administrativa que lhes criou. Ou, como entidades autônomas, 

sem qualquer caráter de verticalidade, isto é, assumem posição hierárquica que lhes 

permite, inclusive, divergir das diretrizes definidas pela pessoa política a qual se 

vincula, em razão da autonomia que detém. 

No plano federal, têm ocorrido controvérsias envolvendo entidades da 

administração indireta entre si ou destas com a União, que, comumente, acabam 

desencadeando em conflitos a serem solucionados pelo Poder Judiciário. 

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF), 

como órgão da Advocacia-Geral da União (AGU), tem por propósito evitar que as 

demandas jurídicas envolvendo os órgãos ou entidades da administração federal 

sejam resolvidas através da intervenção do Poder Judiciário.  

A Advocacia-Geral da União, na qualidade de representante dos interesses 

judiciais e extrajudiciais da União, pretende, através da Câmara de Conciliação e 

Arbitragem, impedir que conflitos envolvendo órgãos e entidades integrantes da 

Administração Pública Federal dificultem o desenvolvimento da atividade 

administrativa. 

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal passou a 

prevenir a judicialização de demandas propostas entre entes ou entidades da 

administração Pública Federal.  À medida que são identificadas e submetidas à 

análise e resolução através da conciliação ou arbitragem, extinguem-se as 

demandas ajuizadas anteriormente à sua instalação. Possibilita, assim, que as 
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questões jurídicas sejam resolvidas a partir da comunhão de entendimentos, isto é, 

a solução passa a ser construída diretamente pelas partes divergentes, e não 

imposta, como comumente ocorre quando decorre de decisão judicial. 

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal possibilita 

que as questões jurídicas entre entidades da Administração indireta entre si ou 

destas com a União sejam resolvidas a partir da comunhão de entendimentos, isto 

é, a solução passa a ser construída diretamente pelas partes divergentes, e não 

imposta, como comumente ocorre quando decorre de decisão judicial. 

A partir da conciliação, socializa-se a resolução das controvérsias, ao 

contrário do método judicial, em que o Estado assume o papel de resolver os 

conflitos. 

Antes da instalação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal, as entidades envolvidas em litígio tinham que aguardar 

decisão judicial. A partir da sua existência, as controvérsias passaram a ser 

resolvidas extrajudicialmente, ou, pelo menos, foi este o propósito da instalação da 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal no âmbito da 

Advocacia-Geral da União. 

Nesta pesquisa, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal é estudada sob o aspecto de sua atuação, para uma administração pública 

pautada pela eficiência, eficácia e efetividade e para a instrumentalização de 

decisões administrativas que possam restar prejudicadas em razão de divergências 

jurídicas entre entidades da administração indireta entre si ou destas com a União. 

A existência de controvérsias entre entidades da Administração Indireta ou 

desta com a União torna-se empecilho a efetividade da prestação de serviços de 

interesse da sociedade de forma ágil e eficaz. 

Por sua vez, a instalação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal coloca a Advocacia-Geral da União no contexto das 

transformações e mudanças destinadas a tornar a atividade administrativa mais 

eficiente.  

Neste aspecto, estudar-se-á a importância dos meios extrajudiciais de 

composição de conflitos para assegurar uma atuação mais eficiente da 
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Administração, em particular, quando esta tem suas questões resolvidas por meio 

de conciliação e arbitragem. 

Com a resolução através da Câmara de Conciliação e Arbitragem espera-se 

tornar a União mais ágil na concretização de suas políticas públicas. 

Conciliação e arbitragem apresentam-se como aptas a atender as 

necessidades urgentes vividas pelo Estado para tornar a gestão mais dinâmica, 

eficaz e econômica para solução dos seus conflitos de ordem jurídica. 

Conforme será demonstrado ao longo deste estudo, a partir da Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, as divergências de 

entendimentos entre entes ou entidades da Administração Federal Indireta e destas 

com a União são solucionadas com brevidade, evitando-se delongas, como ocorre 

nas resoluções decorrentes do Poder Judiciário. 

A abordagem do tema conduz, inevitavelmente, ainda que de forma 

complementar, às seguintes discussões:  

1) A importância que a Câmara de Conciliação assume para redução de 

demandas em tramitação no Poder Judiciário; 

2) Exigência para que a resolução de controvérsias político-administrativas 

internas à Administração Pública fique restrita à Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal. 

 

A carência de sistemas fidedignos capazes de identificar o quantitativo de 

ações ou processos judiciais envolvendo os atores sujeitos à competência da 

Câmara de Conciliação não permite demonstrar o impacto proporcionado por suas 

decisões na redução de processos judiciais. 

 Mas, ao se analisar quinze procedimentos administrativos submetidos à 

Câmara de Conciliação e que foram objeto de conciliação ou arbitragem, é possível 

apontar indícios concretos de que as resoluções são tomadas com maior celeridade 

do que aquelas que tem seu desfecho confirmados na Justiça. 

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal é estudada 

como órgão da Advocacia-Geral da União que tem como objetivo possibilitar a 

resolução dos conflitos que digam respeito a entidades da administração indireta 



16 

entre si ou destas com a União e que privilegiem a eficiência e a brevidade, como 

também assegurar maior harmonia dentro da Administração Pública Federal. 

Para isso objetiva-se, especificamente: 

1) Analisar a conciliação e a arbitragem como instrumentos de composição 

de controvérsias; 

2) Descrever a estrutura e funcionamento da Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal; 

3) Analisar a função da Advocacia-Geral da União na uniformização da 

atividade da Administração Pública Federal; 

4) Verificar se a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal contribui para a implementação de políticas públicas. 

 

O estudo assume caráter qualitativo, pois é dirigido a definir a competência 

da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Para isso, 

analisar-se-ão as repercussões decorrentes da atuação da Câmara de Conciliação 

e Arbitragem da Administração Federal na composição de controvérsias jurídicas 

existentes nas entidades da administração indireta entre si ou desta com a União na 

temática da eficiência administrativa.  

Utilizar-se-á o critério da acessibilidade, haja vista a facilidade de acesso 

permitida, pela condição de servidor público integrante dos quadros da Advocacia-

Geral da União, do pesquisador.   

A pesquisa tem caráter exploratório e documental. Através dos documentos 

estudados, procedimentos administrativos e judiciais, como também da literatura, 

administrativa, jurídica e de gestão, analisam-se as conseqüências decorrentes da 

conciliação e arbitragem para eficiência administrativa e redução de litígio. 

Das informações reunidas a partir da legislação, relatórios, ofícios, o autor 

proporá o aprimoramento das atividades da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal. 
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A partir de seu marco teórico, defenderá essa alternativa de composição de 

conflitos e a atuação da Câmara e Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal no contexto de uma gestão pública eficiente. 

O estudo está estruturado em cinco capítulos, mais introdução, 

considerações finais e sugestões para pesquisas futuras. No PRIMEIRO, faz-se 

uma abordagem da literatura referente às funções estatais. Destacam-se os estudos 

desenvolvidos por Locke e Montesquieu que consagraram a teoria clássica da 

separação dos poderes e as dificuldades de inserir as novas funções estatais em 

sua concepção originária. 

O SEGUNDO CAPÍTULO versa sobre a função administrativa. Faz-se uma 

abordagem da estrutura orgânico-administrativa da administração pública federal 

que ainda adota conceitos inseridos por meio do decreto-lei nº 200, de 27 de 

fevereiro de 1967. Discute-se a necessidade de se dotar a Administração pública 

federal de nova estrutura que leve em consideração os princípios de gestão, 

inseridos a partir da Constituição de 1988, como, controle público, accountability, 

transparência e eficiência administrativa. 

No TERCEIRO CAPÍTULO, abordam-se as funções essenciais à justiça, sua 

relevância e peculiaridade, por tratar-se de inovação da Constituição em vigor. A 

instituição de instituições com competências específicas para defesa dos interesses 

da população, dos necessitados e de Estado. Aprofunda-se a discussão acerca do 

papel da Advocacia Pública para a defesa das políticas públicas e dos interesses do 

Estado. 

O QUARTO CAPÍTULO apresenta um panorama geral relativo à conciliação 

e arbitragem, como formas alternativas à resolução de conflitos. Discute-se sua 

utilização como via eficiente para composição de controvérsias à medida que 

permite aos interessados, através de terceiro, árbitro ou conciliador, construírem a 

solução. 

Finalmente, o QUINTO CAPÍTULO, apresenta o delineamento normativo da 

Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, como também, a 

repercussão das resoluções por ela realizadas, tanto para o Judiciário quanto para a 

Administração Pública Federal. 
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CAPÍTULO 1: FUNÇÕES ESTATAIS  

 

1.1 Visão Geral 

 

A eficiência do Estado decorre das funções assumidas e executadas em 

meio à dinamicidade da sociedade e complexidade das relações entre pessoas. A 

sociedade torna-se assim vetor das novas funções estatais e causa da extinção de 

outras que não mais atendem aos seus anseios. Isto fica perceptível quando se 

estuda a teoria da separação dos poderes, desde Locke.  

Esta doutrina tem raízes na teoria clássica da separação dos poderes de 

Locke e Montesquieu e refere-se a três funções estatais denominadas: Legislativa, 

Executiva e Judiciária. Destaca Canotilho (2003, p.581) que “tal como Locke, a 

doutrina da separação dos poderes de Montesquieu (1689-1755) distingue, em nível 

funcional, vários poderes, mas opta por uma divisão tripartida: Legislativo, executivo 

e judicial”. 

As funções estatais são externadas através de órgãos constitucionalmente 

competentes, sendo a legislativa, pelo Poder Legislativo; a Executiva, pelo Poder 

Executivo; e a Judiciária, pelo Poder Judiciário. 

O mérito da teoria da separação de poderes, particularmente, a doutrina 

defendida por Montesquieu, foi o de alocar as respectivas funções estatais em 

órgãos específicos, isto é, promover a distribuição orgânico-funcional das funções 

de Estado. 

Disto, tem-se a separação de poderes ou de funções não apenas pela 

matéria, mas também, por órgãos especificamente competentes. A um só tempo 

permite o estabelecimento de um sistema de controle recíproco entre eles, como 

também a especialização da função pública, como se pode verificar em Gonçalves 

(2010, p.219): 

A lógica aqui é que “apenas o poder limita o poder”, de modo que 

cada órgão tem, não apenas que cumprir sua função essencial, 

como ainda atuar de modo a impedir que outro abuse de sua 

competência. Por isso mesmo, mais que uma forma de 
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racionalização da atividade estatal, o projeto de Montesquieu traz 

uma preocupação política e de proteção da democracia. 

 

À medida que se define as funções de Estado, inserindo-as em órgãos 

específicos, implicitamente, já se institui limites entre eles, pois, cada qual deve 

abster-se de ingressar em esfera de competência alheia. 

Ainda que se tratasse de separação de funções, porém sem órgãos 

específicos e distintos para externá-las, permanecer-se-iam concentradas num 

único agente ou grupo determinado. 

Por outro lado, a distribuição das funções estatais por órgãos específicos não 

deve conduzir ao isolamento institucional, caso contrário a idéia de controle 

recíproco ficaria limitada. Segundo Canotilho (2003, p.558): 

Através da atribuição a um órgão ou grupo de órgãos de uma 

função específica fundamental, visa-se obter o velho desiderato do 

equilíbrio de poderes e de um governo moderado, tal como 

Monsteuieu o definiu impressivamente: “pour qu’on NE puísse pás 

abuser du pouvoir Il faut que, par La disposition des choses, Le 

pouvoir arrêt Le pouvoir”(De l’Esprit dês Lois, 1748, livro XI, Cap. 

IV). 

Esta idéia de governos moderados e controle recíproco de poderes 

configura-se e concretiza-se de forma diversa nos vários 

ordenamentos constitucionais, mas fundamentalmente os 

esquemas são os seguintes: (1) complexo sistema de 

corresponsabilidade e interdependência[...]. O sistema de freios 

e de balanço constitucionalmente estabelecido aponta para a 

ilegitimidade de qualquer «deslocação» de peso funcional 

conduzente a um «cesarismo presidencial», a «absolutismo 

parlamentar» ou a uma «autocracia do governo»  

 

A interdependência entre os órgãos estatais competentes para as 

externalidades das funções legislativa, executiva e judiciária permite um 

entrelaçamento entre eles, e exige, não raras vezes, a atuação conjunta. 

Apesar da importância histórica, política e institucional da teoria clássica da 

separação dos poderes de Montesquieu, ela não passou imune a críticas. 

Particularmente, em virtude do caráter de exclusividade com que ela atribuía aos 
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órgãos detentores de competências estatais legislativa, judiciária e executiva, 

conforme destaca Canotilho (2003): 

Embora se defenda a inexistência de uma separação absoluta de 

funções, dizendo-se simplesmente que a uma função corresponde 

um titular principal, sempre se coloca em saber se haverá um núcleo 

essencial caracterizador do princípio da separação e absolutamente 

protegido pela Constituição. Em geral, afirma-se que a nenhum 

órgão podem ser atribuídas funções das quais resultem o 

esvaziamento das funções materiais especialmente atribuídas a 

outro. Que dizer: o princípio da separação exige, a título principal, a 

correspondência entre órgão e função e só admite excepções 

quando não for sacrificado o seu núcleo essencial1. O alcance do 

princípio é visível quando com ele se quer traduzir a proibição do 

«monismo de poder», como o que resultaria, por ex., da 

concentração de «plenos poderes» no Presidente da República, da 

concentração de Poderes Legislativos ou da transformação do 

legislativo em órgão soberano executivo e legislativo. Todavia, 

permanece em aberto o problema de saber onde começa e onde 

acaba o núcleo essencial de uma determinada função. 

 

No Brasil, poder-se-ia destacar que, como nos aponta, entre outros, 

Carvalho2 (2006, p.02): 

Entretanto, não há exclusividade no exercício das funções pelos 

Poderes. Há, sim, preponderância. As linhas definidoras das 

funções exercidas pelos Poderes têm caráter político e figuram na 

Constituição. Alias, é nesse sentido que se há de entender a 

independência e a harmonia entre eles: se, de um lado, possuem 

sua própria estrutura, não se subordinando a qualquer outro, devem 

objetivar, ainda, os fins colimados pela Constituição.    

 

Percebe-se que as críticas tão só confirmam a relevância da teoria clássica 

da separação de poderes, ainda hoje adotada por diversas nações3. Contudo, a sua 

conformação atual deve atender aos temperamentos que a sociedade impõe na sua 

dinâmica, complexidade e evolução. Afinal, ela se encontra em processo de 

                                                           

1
 Cfr. Hesse, Grundzüge, p.195; MAUNZ/DÜRIG/HERZOG/SCHOLZ, Kommntar, art. 20, nota 81. Em 

sentido crítico, cfr. G. ZIMMER, Funktion-Kompetenz-legitimation, 1979. p. 23. 
2
 A doutrina da separação dos poderes serve atualmente com uma técnica de arranjo da estrutura 

política do Estado, implicando a distribuição por diversos órgãos de forma não exclusiva, permitindo o 
controle recíproco, tendo em vista manutenção das garantias individuais consagradas no decorrer do 
desenvolvimento humano. TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional. 2. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003. p. 864. 
3
 Estados Unidos, Itália, França, Argentina, Colômbia, Bélgica, Alemanha. 
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mutação cultural, social, tecnológica e econômica decorrentes dos anseios e 

necessidade humanas. No intuito de atendê-las, o Estado amplia sua atuação e 

assumi novas funções. Conforme Jorge Miranda (2002, p.) destaca: 

A função traduz um determinado enlace entre a sociedade e o 

Estado, assim como um princípio (ou uma tentativa) de legitimação 

do exercício do poder. A crescente complexidade das funções 

assumidas pelo Estado – da garantia da segurança perante o 

exterior, da justiça e da paz civil à promoção do bem-estar, da 

cultura e da defesa do ambiente - decorre do alargamento das 

necessidades humanas, das pretensões de intervenção dos 

governantes e dos meios de que se pode dotar. 

 

A necessidade de atender às novas demandas da sociedade e de assegurar 

legitimidade aos Poderes do Estado torna necessário promover a adequação da 

teoria clássica da separação dos poderes de Montesquieu à realidade de cada 

Estado. 

Isto, também, demonstra que a divisão de poderes perpassa ao aspecto 

meramente normativo-positivista. Decorre da conjugação de fatores sociais, 

históricos, políticos, como destacado por Grohmann (2001, p. 71-105) que: 

A divisão dos poderes não é uma técnica institucional que possa ser 
depreendida totalmente dos aspectos normativos, na medida em 
que qualquer engenharia constitucional implica alcançar certos 
objetivos. Em termos de interesses de grupos, objetivos podem ser 
bons para uns e terríveis para outros; em termos de construção de 
regimes algumas regras são mais adequadas que outras: certos 
instrumentos podem ser nitidamente autoritários, outros nitidamente 
democráticos. A separação de poderes institucionalmente fixada 
nasce da confluência histórica da política prática, das disputas entre 
grupos humanos, e da reflexão sobre essa prática tendo em vista 
aperfeiçoá-la ou modificá-la. A reflexão sobre o poder dividido 
apresentou-se desde a Grécia antiga e a principal preocupação que 
a animou permaneceu ao longo dos tempos: como evitar a tirania. 

Da mesma forma, outros critérios dotados de cientificidade tentam explicar a 

diversidade de funções exercidas pelo Estado, como propõe Souto Maior (1998, 

p.12) “o critério material ou objetivo prescinde do órgão ao qual estão essas funções 

atribuídas e despreza a forma pela qual se manifestam; atende a natureza ou aos 

efeitos da atividade (funções materialmente legislativas, executivas e judiciárias)”. 

Essa evolução teórico-normativa faz com que um poder exerça atipicamente 

função estatal que, ordinariamente, caberia a outro. 
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1.2 Funções Estatais da Constituição de 1988  

 

 No histórico das constituições brasileiras, ressalvada a constituição 

outorgada de 1824, que, além das funções legislativa, executiva e judiciária, 

também estabeleceu a função moderadora ao imperador, todas as demais 

acolheram as funções legislativa, executiva e judiciária. 

Na Constituição em vigor, o princípio da separação de poderes encontra-se 

previsto no art. 2º, ao anunciar que: “são Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário” (BRASIL, CF, 1988). 

Neste primeiro momento, verifica-se que a Constituição limitou-se a declarar 

a existência dos Poderes do Estado. Deixou, porém, para disciplinar as 

competências ou funções inerentes a cada um deles em capítulo separado 

(BRASIL, CF, Título IV - Da Organização dos Poderes). 

 Apesar da distinção orgânica, observa-se que determinadas funções 

estatais encontram-se relativizadas entre os respectivos poderes constitucionais, de 

modo que, em certas situações, atribui-se ao Poder executivo, de forma 

excepcional, a competência constitucional para promover atos que caberia 

ordinariamente ao Poder Legislativo. Isso ocorre quando o chefe do Executivo edita 

Medidas Provisórias, no exercício da competência Constitucional disciplinada no art. 

62. Nestes termos, “em caso de relevância e urgência, o Presidente da República 

poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de 

imediato ao Congresso Nacional4.  

A Medida Provisória assume caráter instrumental, pois ela se propõe a ser 

manejada pelo chefe do executivo quando evidenciada situação que demanda 

atuação pronta e eficaz. Daí a necessária observância dos requisitos de relevância 

e urgência, como condição a dispensar providência legislativa de caráter ordinário. 

Tal excepcionalidade não decorre de inovação do ordenamento 

constitucional brasileiro vigente. A competência para o chefe do Executivo editar 

                                                           

4
  A Atual redação do dispositivo decorre da aprovação da Emenda Constitucional nº 32, de 11 de 

setembro de 2001.  
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atos normativos no legislativo tem raízes na Constituição de 1937, em que, 

expressamente, se instituiu o denominado decreto-Legislativo, nestes termos: “o 

Presidente da República, nos períodos de recesso do Parlamento ou de dissolução 

da Câmara dos Deputados, poderá, se o exigirem as necessidades do Estado, 

expedir decretos-leis sobre as matérias de competência legislativa da União [...]”.  

Situação semelhante à brasileira é observada em democracias consolidadas 

como a italiana5, cuja Constituição, de 27 de dezembro de 1947, autoriza ao 

Governo, representado pelo Primeiro Ministro, “a editar atos de natureza legislativa 

diante de situações de indispensável necessidade e urgência”. 

É função do Poder Executivo, ordinariamente, o exercício da atividade 

administrativa de prestação de serviços públicos em caráter continuado ou 

provisório. Neste último caso, quando motivado por acontecimentos que demandam 

atuação célere. Daí a essência da competência extraordinária assegurada ao 

Executivo.  

A separação orgânica das funções estatais, através dos denominados 

poderes de Estado, pretendia, de certa forma, estabelecer um sistema de freios e 

contrapesos, isto é, que um órgão servisse de contenção aos excessos dos demais, 

daí a interdependência e a relativização das funções por eles exercidas. 

Dessa forma, o Legislativo também desfruta de autorização constitucional 

para prática de competência ordinariamente administrativos6 ou jurisdicional7. 

No primeiro caso, poder-se-ia destacar a lei orçamentária anual que, apesar 

de aprovada pelo Poder Legislativo, reveste-se de características de ato 

                                                           

5
 Art. 77. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere[76], emanare decreti che abbiano 

valore di legge ordinaria.Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, 
sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso 
presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si 
riuniscono entro cinque giorni [612, 622].sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro 
pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei 
decreti non convertiti. 
6
 Refere-se a atos que em sua essência são executivos ou próprios dos órgãos administrativos, 

contudo, são exercidos pelo Poder Legislativo, que ordinariamente compete legislar e promover o 
controle externo, como é o caso em que o Senado ou Câmara disciplina férias ou concurso para seus 
quadros. 
7
 São atos que em sua essência deveriam ser de competência do Poder judiciário, mas por previsão 

constitucional, atribui-se ao Poder Legislativo, como é o caso da competência do Senado para julgar 
o Presidente da República por crimes de responsabilidade. A atividade de julgar é imanente ao Poder 
Judiciário, porém, na situação específica cabe ao Senado Federal. 
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administrativo ou executivo, conforme Ricardo Lobo Torres (2004, p.175) nos 

aponta: 

A teoria de que o orçamento é lei formal foi desenvolvida 
inicialmente na Alemanha, por Lamband, que entendia tratar-se de 
simples autorização do Parlamento para prática de atos de natureza 
administrativa, pois, “embora do ponto de vista formal seja 
estabelecido como lei, não é, entretanto, uma lei, mas um plano de 
gestão”(op.cit., p.289). Pode-se afirmar que até hoje, passando pelo 
regime de Weimar, continua preponderante na doutrina germânica a 
teoria da natureza formal do orçamento. As idéias de Lamband 
influenciaram os autores franceses, sendo de notar que entre eles 
sobressaiu a figura de Gaston Jèze(op. cit., p. 24), que defendia o 
ponto de vista que pó orçamento jamais é uma lei: quanto à receita 
pública, é, nos países que adotam a anualidade tributária, um ato-
condição, pois “preenche a condição exigida pelo direito positivo 
para o exercício das competências dos agentes administrativo”, e, 
nos países que abandonaram a regra da anualidade dos impostos, 
não tem significação jurídica; quanto à despesa pública, ou é um 
ato-condição ― que preenche a condição necessária para o agente 
administrativo realizar o gasto ― ou não tem significação jurídica, 
como acontece com as despesas relativas a serviços públicos não 
criados por lei. A teoria de que o orçamento é lei formal, que apenas 
prevê as receitas públicas e autoriza os gastos, sem criar direitos 
subjetivos e sem modificar as leis tributárias e financeiras, é, a 
nosso ver, a que melhor se adapta ao direito constitucional 
brasileiro; e tem sido defendida, principalmente sob a obra de Jèze, 
por inúmeros autores de prestígio, ao longo de muitos anos e sob 
várias escrituras constitucionais. 

 

No caso da lei orçamentária, conforme foi transcrito, ocorre certa divergência. 

Porém, outras situações caracterizam a competência do Poder Legislativo para 

práticas de atos administrativos ou executivos, como na hipótese de lei que 

concede anistia ou que aprova regimento definindo sua organização e 

funcionamento.   

De outra parte, tanto Legislativo quanto executivo recebem autorização 

constitucional para praticar atos jurisdicionais, como a competência do Senado para 

“processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes de 

responsabilidade (CF. Art. 52, I), e o Poder Executivo, ao apreciar defesas e 

julgando recursos administrativos (C.F. Art. 5º, LXXVIII, Art. 41, II). 

O Poder Judiciário, por sua vez, também realiza atos essencialmente 

legislativos ou executivos, seja quando aprova seu regimento interno (CF. Art. 96, I, 

a), ou, quando disciplina seus órgãos administrativamente (CF. Art. 96, I, b). 
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Com efeito, os Poderes Legislativos, Executivo e Jurisdicional encontram-se 

inter-relacionados para o exercício de suas funções. Isso permite que, 

excepcionalmente, manifestem competência que, ordinariamente, caberia a outros 

poderes. 
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CAPÍTULO 2: FUNÇÃO ADMINISTRATIVA: ESTRUTURA 
ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DEFINIDA NO 
DECRETO-LEI Nº 200/1967 

 

O Estado move-se por meio das funções legislativa, ao criar normas gerais 

para disciplinar as condutas dos administrados ou da própria administração; 

executar, por meio de atividades executivas ou de administração, para prestação de 

serviços aos administrados; julgar, para por fim aos conflitos com a aplicação da lei. 

A função principal do Estado-nação, no mundo contemporâneo, é a de 

ampliar de forma sistemática as oportunidades individuais, sociais, institucionais e 

regionais. 

A função administrativa compreende o conjunto de serviços e entidades 

incumbidos de concretizar as atividades administrativas, com vista a proporcionar 

comodidade aos administrados na aquisição de bens e serviços públicos8. 

Numa visão sistêmica, pode-se visualizar o Estado de um lado – entendido 

aqui como ente fictício – a sociedade de outro lado, e no meio a administração 

pública. O Estado, nesse modelo, por meio da administração pública, tem a 

responsabilidade de atender às demandas dos indivíduos e da sociedade, com 

serviços públicos de qualidade e transparência (MATIAS-PEREIRA, 2008, p.3) 

A função administrativa, enquanto prestação de comodidade aos indivíduos, 

é inerente a todos os poderes, apesar de em maior grau ser destacada nos órgãos 

ou entidades diretamente incumbidos da gestão dos interesses do Estado e da 

sociedade “Não custa lembrar, nesta parte introdutória, que a função administrativa 

é desempenhada em todos os poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, abrangendo todos os órgãos que, gerindo os interesses estatais e 

coletivos, não estejam voltados à legislação e à jurisdição” (CARVALHO, 2006, 

p.378). 

                                                           

8
 Serviço público é toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível 

diretamente pelos administrados, prestados pelo Estado ou por quem lhe faça as vezes, sob um 
regime de direito  publico ― portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições 
especiais ―, instituído pelo Estado em favor dos interesse que houver definido como próprios no 
sistema normativo. Ver: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 13. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p.596. 
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As transformações políticas, sociais, econômicas e tecnológicas ocorridas a 

partir da primeira grande guerra impulsionaram os Estados a promoverem 

substanciais mudanças na forma de governar. 

 O ritmo acelerado das mudanças socioeconômicos, ambientais e políticas 

influenciou a adoção de medidas destinadas à modernização da função gerencial 

do Estado, para o fim de atender as novas demandas. 

O contexto da administração pública brasileira é historicamente marcado por 

movimentos reformistas que se materializaram em planos e programas que tiveram 

como propósitos atingir a eficiência administrativa, aumentar a produtividade, 

racionalizar as estruturas administrativas de recrutamento, de seleção, como 

também, em determinados momentos, ampliar a participação do Estado nos meios 

de produção e serviços. 

As reformas administrativas brasileira iniciam-se a partir das transformações 

ocorridas em outros Estados9. Com o Governo Vargas, na década de 1930, 

estabelece-se o modelo de administração burocrática (MATIAS-PEREIRA, 2009, 

p.91). 

Com a criação de órgãos, com competências e atribuições definidas, e a 

exigência do concurso público para provimento de cargos públicos, pretendia-se 

estabelecer a profissionalização na administração pública, assegurar-lhe maior 

racionalidade e, por conseqüência, apartar a atuação por motivação política da 

atuação técnica. 

O modelo de administração burocrática visava a clarificar a distinção entre o 

público e o privado, até então confundidos, e que favorecia neste modelo, a 

Administração Patrimonialista do Estado. 

Daí porque, a criação, em 1938, do Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP), que teve como fim promover a reestruturação e modernização da 

Administração pública brasileira. 

                                                           

9
 O ritmo veloz das mudanças socioeconômico-ambientais e políticas a partir do surgimento de 

inovações nas últimas décadas do século XX trouxe distintas maneiras e possibilidades para 
modernizar a função gerencial.

 
A Administração Pública, por conseqüência, também foi afetada por 

estas influências. Ver: MATIAS-PEREIRA, José. Curso de Administração Pública: Foco nas 
instituições e Ações Governamentais. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. p. 88. 
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Considerada como a primeira reforma da administração pública brasileira 

(MATIAS-PEREIRA, 2009, p.91), a criação do Departamento Administrativo do 

Serviço Público pretendeu instituir na Administração Brasileira a meritocracia ao 

invés do clientelismo que era observado na atividade administrativa.  

As mudanças implementadas neste período também evidenciam a 

preocupação de tornar o Estado mais presente no setor produtivo de bens e 

serviços, de modo a ampliar o conceito de serviço público.10  

Contudo, as mudanças propostas não surtiram os efeitos pretendidos, de 

modo que o Estado continuou deficiente no atendimento às necessidades 

adequadas da sociedade. 

A profissionalização do serviço público almejada com a instituição do 

Departamento Administrativo do Serviço Público - DASP, e a definição de 

competências e processos de tomadas de decisão, não evitaram a continuação do 

clientelismo e apadrinhamento na Administração Pública Brasileira. 

De modo que o modelo racional-legal inspirado na burocracia Weberiana não 

conseguiu superar o excesso de formalismo e a hierarquização que conduziam a 

centralização e lentidão entre a decisão e sua execução. Destaca Matias-Pereira 

(2009, p.92) que “a administração burocrática implantada na década de 1930 foi 

objeto de inúmeras tentativas de reforma. Observa-se que os frágeis resultados 

obtidos foram decorrentes das inadequações do modelo adotado”. 

A reforma administrativa11 instituída a partir da aprovação do Decreto-Lei nº 

200, de 27 de fevereiro de 1967, pretendeu romper com a rigidez burocrática 

estabelecida a partir da década de 1930. 

Anunciada como a primeira experiência de implantação da administração 

gerencial no país (MATIAS-PEREIRA, 2009, p.93), esperava-se, com fundamento 

                                                           

10
 Em sentido amplo, todas as atividades estais seriam serviços públicos, como sustentado pelo 

escola francesa clássica, por considerar-se, então, que prestá-los constituir-se-ia na única(Gaston 
Jéze) ou na primordial(Léon Duguit) atividade do Estado. .(MOREIRA NETO, DIOGO DE 
FIGEUIREDO. Curso de direito administrativo. 14 Ed. Rio de janeiro: Forense. 2006. P. 425) 
11

 A expressão reforma administrativa, define Hood e Jackson (1991), é o conjunto de inovações em 
políticas públicas de gestão e no desempenho de organizações programáticas, e está baseada em 
um conjunto razoavelmente coerente de justificativas e retórica. Reformas da administração pública 
são geralmente alinhadas a valores de eficiência, accountability e flexibilidade. Ver: MATIAS-
PEREIRA, José. Governança no Setor Público. São Paulo: Atlas, 2009. p. 31. 



29 

nos princípios de planejamento, coordenação, descentralização, controle e 

delegação de competência, tornar a administração mais eficiente e transparente. 

A atividade administrativa se desenvolve a partir do entrelaçamento de 

órgãos e entidades integrantes do Estado que precisam atuar de forma coordenada 

de modo a viabilizar uma atuação ordenada. 

O Estado pode desenvolvê-la diretamente ou indiretamente. No primeiro de 

forma centralizada12, seja por concentração ou desconcentração13; no segundo, 

criam-se entidades administrativas para executar função administrativa de forma 

descentralizada14. 

Independente desse fenômeno, o certo é que o Estado como as outras 

pessoas de direito público, autarquias e fundações públicas, pelos múltiplos 

cometimentos que lhe assistem, tem de repartir, no interior dele mesmo, os 

encargos de sua alçada ou entre diferentes unidades representativas. Cada qual 

com sua parcela de atribuições para decidir os assuntos que lhes são afetos. Essas 

unidades são o que se costuma denominá-los órgãos e que se constituem por um 

conjunto de competências (BANDEIRA DE MELLO, 2001, p.105) 

No âmbito da União, a organização e o funcionamento da Administração 

Pública Federal encontram-se disciplinados no Decreto-Lei nº 200, de 25 de 

fevereiro de 196715, com sucessivas alterações que foram empreendidas. 

Nos termos da reforma administrativa empreendida pelo Decreto-legislativo, 

a organização administrativa da União compreende a administração direta e a 

indireta. Constitui-se a primeira, dos serviços integrados na estrutura administrativa 

da Presidência da República e dos Ministérios e, a segunda, de categorias de 

entidades, dotadas de personalidade jurídica. 

                                                           

12
 É o que o Poder Público presta por seus próprios órgãos em seu nome e sob sua exclusiva 

responsabilidade. Em tais casos o Estado é, ao mesmo tempo,, titular e prestador do serviço, que 
permanece integrado na agora denominada administração direta (Decreto-Lei 200/67, art. 4º, I); Ver: 
MEIRELLES, Hely Lopes.  Direito Administrativo Brasileiro. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
331. 
13

 É todo aquele que a Administração executa centralizadamente, mas distribui entre vários órgãos da 
mesma entidade, para facilitar sua realização e obtenção pelos usuários. Ibidem, p. 331. 
14

 É todo aquele em que o Poder Público transfere sua titularidade ou, simplesmente, sua execução, 
por outorga ou delegação, a autarquias, fundações, empresas estatais, empresas privadas ou 
particulares individualmente. Ibidem, p. 331. 
15

BRASIL.Publicado em 27 de fevereiro de 1967, pelo Diário Oficial da União. Dispõe sobre a 
organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá 
outras providências. A organização administrativa compreende suas entidades, os órgãos e agentes. 
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Apesar das críticas de diversos administrativistas16, fato é que ainda vige a 

estrutura orgânico-administrativa da União definida no Decreto normativo, razão 

pela qual os conceitos de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades 

de economias mistas, referidos neste trabalho, serão os mesmos utilizados pelo 

legislador no Decreto-Lei nº 200/1967. 

  A par da organização administrativa insculpida no decreto-lei nº 200/1967, a 

administração direta compreende a atividade exercida ou gerenciada pelos órgãos 

do Estado. 

Na administração direta, a ação ou atuação administrativa decorre 

diretamente da pessoa político-administrativa, pois os órgãos são apenas centro de 

irradiação de competências externadas através de seus agentes públicos, sem 

qualquer personalidade jurídica. 

Estabelece-se, na Administração Direta, relação entre o Administrado e a 

pessoa político-administrativa, ainda que tenha sido intermediada com a 

participação de determinado órgão de execução, pois o que se verifica, em tal, 

situação é desconcentração administrativa. 

A estrutura organizacional administrativa da União definida no decreto-lei nº 

200, de 25 de fevereiro de 1967, adotou tanto a desconcentração quanto a 

descentralização. 

Apesar dos objetivos aproximarem os conceitos, proporcionar maior 

eficiência administrativa e tornar mais efetivos os sistemas de controle ou 

accountability, os fundamentos da desconcentração e descentralização os 

distinguem. 

A desconcentração administrativa justifica-se pela celeridade assegurada 

com o deslocamento do núcleo executivo administrativo, do centro, para órgãos 

criados dentro da mesma esfera administrativa. Daí, repartem-se as funções 

estatais entre vários órgãos de uma mesma administração, a fim de permitir que o 

                                                           

16
 Não é fácil perceber que o decreto-lei em exame, desde o seu ponto de partida, ressente-se tanto 

de impropriedades terminológicas quanto de falhas em seus propósitos sistematizadores, levando a 
crer que foi elaborado por pessoas de formação jurídica nula ou muito escassa, como só aconteceria 
ao tempo da ditadura militar instalada a partir de 1964 e cujos últimos suspiros encerrar-se-iam em 
1986. .Ver: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 13. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2001. p.122. 
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centro decisório fique encarregado do planejamento, da supervisão, da 

coordenação e do controle das atividades. 

Os órgãos são centros de competências instituídos para o desempenho de 

funções estatais (MEIRELLES, 2003, p.66), e se distinguem em razão das 

atribuições constitucionais, legais ou regimentais que lhe são conferidas, bem como 

dos agentes que lhes integram. 

A organização político-administrativa, composta por meio de órgãos, 

assegura unidade administrativa, pois, independente da quantidade ou natureza dos 

órgãos integrantes da estrutura organizacional, a emanação da vontade externada 

por seus agentes compreende manifestação da mesma unidade estatal. 

Por isso, os atos externados, sejam eles decorrentes da Presidência da 

República, ou a partir dos Ministérios, são emanações de vontade imputadas à 

União, por se tratarem de órgãos integrantes da Administração Federal Direta. 

“Administração Direta é o conjunto de órgãos integrados na estrutura administrativa 

das estatais, tais como: Presidência da República, Ministérios e secretarias” 

(MATIAS-PEREIRA, 2008, p.155). 

Os órgãos da Administração podem ser instituídos diretamente por 

manifestação do Poder Constituinte, através de disposição constitucional17 ou 

indiretamente, quando autoriza sua instituição por meio de lei18. 

Ressalvados os órgãos de natureza constitucional, que somente são extintos 

alterando-se as disposições Constitucionais, regra geral, cabe ao Presidente da 

República, como titular da direção da Administração Pública Federal, definir a 

criação e extinção dos órgãos integrantes da Administração Pública da União (CF, 

Art. 84, II). 

 A criação ou extinção de órgãos públicos da administração decorre de 

diferentes interesses e de posições políticas que norteiem a política de governo. 

                                                           

17
 A Constituição Federal de 1988 dispôs no art. 144, como órgãos da Segurança Pública: Polícia 

Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis e Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares.  
18

 O art. 88, da Constituição Federal, institui: A lei disporá sobre a criação e extinção de Ministérios e 
Órgãos da Administração Pública. 
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O Presidente da República é eleito a partir de uma proposta de governo 

apresentada à sociedade, sendo-lhe necessário garantir discricionariedade para 

definição da organicidade da Administração Pública Federal, com vista a adequá-la 

ao programa de governo (CF. art. 84, II), conforme se extrai de MEIRELES (2003, 

p.64): 

A Administração é o instrumento de que dispõe o Estado para pôr em 

prática as opções políticas do Governo. Isto não quer dizer que a 

Administração não tenha poder de decisão. Tem. Mas o tem somente 

na área de suas atribuições e nos limites legais de sua competência 

executiva, só podendo opinar e decidir sobre assuntos jurídicos, 

técnicos, financeiros ou de conveniência e oportunidades 

administrativas, sem qualquer faculdade de opção política sobre a 

matéria. 

 

O Poder executivo, nos termos da Constituição (CF, art. 76), é “exercido pelo 

Presidente da República, auxiliado pelos Ministros de Estado.”  

Os Ministérios são órgãos administrativos Constitucionais, diretamente, 

subordinados e supervisionados, pela Presidência da República. Conforme destaca 

MEIRELLES (2003, p.720), “os Ministros de Estado são, por força de mandamento 

constitucional, auxiliares imediatos do Presidente da República, cabendo-lhes, entre 

outras atribuições estabelecidas na Constituição e nas Leis, [...]”.  

Definidos os objetivos e metas da política de governo, passa-se à atividade de 

gestão, planejando sua forma de atuação e de intervenção. Isto pode conduzir à 

criação ou extinção de Ministérios ou órgãos públicos. 

A competência do Presidente da República, para definir a estrutura orgânico-

administrativa da União, em ministérios e órgãos, não impediu o constituinte de 

expressamente se referir a determinados Ministérios19.   

Ao se analisar o atual organograma da Presidência da República, instituído no 

Governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, percebe-se que foram criados 

                                                           

19
 CF. Art. 12, VII; art. 89, VI; art. 91, VI; art. 91, VII; art. 237; art. 9,, §4º (ADCT); art. 8º, § 3º e 5º 

(ADCT).  
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diversos Ministérios e Secretarias Executivas, em relação ao governo anterior do ex-

presidente Fernando Henrique Cardozo20. 

Houve uma ampliação no número de Ministérios e, particularmente, na 

criação de Secretarias de Estado, tendo seus secretários status de ministro. Isto se 

justifica em virtude da direção da Administração Federal caber ao Presidente da 

República, como também, das questões sociais e políticas definidas no seu plano de 

governo. 

O decreto nº 200/1967, também previu a possibilidade da criação de 

entidades dotadas de personalidade jurídica própria (Art. 4º, II), para, de forma 

descentralizada, assegurar maior rapidez e objetividade na implementação das 

decisões administrativas. 

A descentralização funda-se na necessidade e conveniência da administração 

central de especializar determinadas atividades administrativas, como também, para 

dar maior autonomia às entidades da administração. 

O modelo de administração indireta é aplicável em áreas limitadas que 

demandam especialização, como na atuação econômica, por meio de empresas 

públicas21 ou sociedade de economia mista22, ou social, por meio das autarquias23 e 

fundações públicas.  

                                                           

20
  No Governo do Presidente Luiz Inácio LULA da Silva, foram criados os Ministérios das cidades, 

Ministério da Pesca a Aquicultura, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
ministério do Esporte, Ministério extraordinário de Assuntos Estratégicos. Foram criadas também a 
Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, Secretaria especial de Portos, Secretaria de Assuntos Estratégicos e Secretaria de 
planejamento de longo Prazo. (BRASIL. Presidência da República. Informações históricas. Galeria 
dos Presidentes. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 30 de junho de 2010.  
21

 Nesse sentido foi criada, em 20 de março de 1969, pela Lei nº. 509, a Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT), como Empresa pública vinculada ao Ministério das Comunicações. 
CORREIOS. Conheça os correios: histórias dos Correios. Períodico da ECT. 
<http://www.correios.com.br >. Acesso, em 01 de julho de 2010. 
22

 Em outubro de 1953, com a edição da Lei 2.004, a constituição da Petrobras foi autorizada com o 
objetivo de executar as atividades do setor petróleo no Brasil em nome da União. (PETROBRÁS. 
Quem somos? História. Disponível em: <http://www.petrobras.com.br >. Acesso em 01 de julho de 
2010. 
23

 O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) é uma autarquia federal criada pelo 
Decreto nº 1.110, de 9 de julho de 1970 com a missão prioritária de realizar a reforma agrária, manter 
o cadastro nacional de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União. INCRA. Institucional. 
Histórico do INCRA. Disponível em: <http://www.incra.gov.br>. Acesso em 01 de julho de 2010. 

http://www.presidencia.gov.br/
http://www.correios.com.br/
http://www.petrobras.com.br/
http://www.incra.gov.br/
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A descentralização é a forma de deslocamento de competência mais ampla 

do que a desconcentração. Concomitantemente à repartição de funções, dar-se-á a 

criação de entidades dotadas de personalidade jurídica diversa da estatal. 

Contudo, a autonomia administrativa assegurada às entidades da 

administração indireta não deve conduzir a atuação administrativa isolada da 

administração direta ou do ente estatal que lhe criou. 

As entidades da administração indireta – Autarquias, Fundações Públicas, 

Sociedade de Economia Mista e Empresas Públicas – encontram-se vinculadas ao 

respectivo ministério em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade 

principal. Sujeitam-se à imediata supervisão ministerial que tem por objetivos 

principais a verificação dos resultados, a harmonização de suas atividades com a 

política e a programação de governo. 

Não se trata de controle hierárquico, pois este decorre de uma relação de 

subordinação, o que não se verifica relativamente às entidades da administração 

indireta, em virtude da autonomia que lhe é reservada legalmente. Mas de controle 

de legalidade e supervisão, com vista a mantê-las no âmbito de suas finalidades 

institucionais e dos limites da lei que lhes criou. 

A ausência de controle hierárquico, não raras vezes, favorece o surgimento 

de controvérsias envolvendo entidades da administração indireta entre si ou destas 

com a entidade estatal a qual se encontram vinculadas, conforme se observa do 

processo judicial de Mandado de Segurança nº 10.940, proposto pela Fundação 

Universidade de Brasília contra ato do Ministro da Educação, para discutir questões 

afeitas à portaria nº 2.205/2005, que disciplinou o Exame Nacional de Desempenho 

dos Estudantes (ENADE)24. 

A autonomia administrativa reservada às entidades da administração indireta 

constitui verdadeiro direito subjetivo público, oponível ao próprio Estado, com 

                                                           

24
 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança. ADMINISTRATIVO. EXAME 

NACIONAO DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES (ENADE). PORTARIA N. 2.205/2005. 
RESTRIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO PROCESSO 
SELETIVO PARA REALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PROVAS NO ANO DE 2005. REALIZAÇÃO DO 
EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.Mandado de Segurança nº 10.940 – DF. Fundação 
Universidade de Brasília. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. DJ, 04.03.2009. 
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amparo no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

   Essas entidades são criadas por lei, conforme expressa exigência 

constitucional constante do art. 37, inciso XIX, o qual dispõe que “somente por lei 

específica poderá ser criada autarquia e autoriza a instituição de empresa pública, 

de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste 

último caso, definir as áreas de sua atuação”. 

A existência de estatuto legal próprio, quadro de servidores e autoridades 

administrativas autônomos permitem às entidades operarem fora da linha de 

controle hierárquico pelos ministérios do governo central. 

Isto não significa que a forma de administração indireta não envolva uma 

estrutura de responsabilidade, ou outras formas de controle e de responsabilização. 

Se os formuladores da política pública desejam manter o controle ou influência nas 

entidades que operam com certa autonomia administrativa, financeira, patrimonial ou 

gerencial, devem se utilizar de outros arranjos, como o controle finalístico, 

supervisional, social ou contratual, por expressa previsão constitucional, segundo 

dispõe o art.37, §8º, nestes termos: 

A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 

entidades da administração direta e indireta poderá ser ampliada 

mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o 

poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de 

desempenho para órgão ou entidade [...]. 

 

A autonomia e a responsabilização podem ser conciliadas por meio de uma 

combinação de mecanismos de controle mais eficientes do que a mera supervisão, 

como objetivos estatutários claros e limitados para proporcionar normas de 

desempenho que não sejam ambíguas. 

  A personalidade jurídica inerente às entidades da administração indireta 

atrai para si as responsabilidades pelos atos que seus agentes, nesta qualidade, 

praticarem, e não se transferem para a pessoa jurídica estatal que lhes criou. 

Apesar da importância que o Decreto-Lei nº 200/1967 trouxe para a 

administração pública brasileira, não se pode negar que o mesmo foi aprovado num 
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período de instabilidade institucional e com fundamento numa Constituição não 

mais vigente. 

A atual Constituição brasileira prestigia a transparência, o controle social, a 

moralidade, a impessoalidade e a eficiência administrativa como princípios 

inerentes à atividade administrativa. 

Mas, é preciso uma reformulação da organização da administração pública 

federal, para adequá-la às novas demandas da sociedade, do Estado e da 

Constituição atual. 

Não obstante o reconhecimento da reforma gerencial do Estado brasileiro, 

inaugurada na década de 1990, fato é que, toda ela se dá no contexto de uma 

estrutura orgânico-administrativa estabelecida em um período em que vigorou o 

autoritarismo.    

 Torna-se de premente necessidade a adoção de providências destinadas a 

adequar a estrutura orgânico-funcional da administração pública brasileira aos 

novos princípios de gestão acolhidos inseridos na Constituição de 1988. 

A transparência pública, a accountability, o controle social e a eficiência 

administrativa são mandamentos que devem nortear as discussões em torno da 

definição do novo marco organizacional administrativo. Nessa perspectiva, o 

Ministério do Planejamento constituiu comissão destinada a elaborar anteprojeto de 

lei orgânica para definir a estrutura orgânica da administração pública brasileira. 

Espera-se, com isso, que, os novos órgãos, as instituições, a exemplo das funções 

essenciais à justiça, e as entidades, como agências reguladoras, também sejam 

disciplinadas. 
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CAPÍTULO 3: FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA 

 

3.1 Contextualização 

 

Uma inovação trazida pela Constituição Federal de 1988, diz respeito à 

instituição das denominadas funções essenciais à justiça. 

Historicamente, a partir da teoria clássica da separação de poderes, as 

funções estatais eram legislativa, executiva ou judiciária. Posteriormente, surgiram 

críticas aos estudos desenvolvidos por Locke e Montesquieu, em face das novas 

funções assumidas pelo Estado que não encontravam guarida na teoria clássica. 

Daí a adoção de critérios que levavam em consideração a materialidade, a 

organicidade e as formas de manifestação da função estatal que extrapolam os 

aspectos meramente formais. 

A atual Constituição Brasileira, apesar de expressamente declarar a 

existência dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário (CF, Art. 2º), instituiu, no 

capítulo IV, que disciplina a organização dos Poderes, uma nova modalidade de 

função estatal, denominada de essencial à justiça. 

Isto se justifica em virtude da nova ordem constitucional ter ampliado 

consideravelmente o rol de direitos e deveres, conforme anuncia Oscar Vilhena 

(2006, p.41): 

Temos uma Constituição extremamente generosa em termos de 
direito. Somente no art. 5º temos 77 incisos dispondo basicamente 
sobre direitos civis, ou seja, direitos relativos às liberdades, à não-
discriminação e ao devido processo legal (garantias do Estado de 
direito). Alguns dos direitos relativos às liberdades são retomados a 
partir do art. 170, que rege nossa ordem econômica. Do art. 6º ao 
art. 11, por sua vez, temos direitos sociais, que serão ainda 
estendidos entre os arts. 193 e 217. Neste campo nossa 
Constituição reconhece como direitos fundamentais os direitos à 
educação, à saúde, ao trabalho, à previdência e à assistência social, 
entre outros. O art. 12 articula as condições de nacionalidade, e o 
art. 14 ao 17 temos as bases para o exercício dos direito/s de 
cidadania política. Por fim, há, ainda, direitos ligados à comunidades 
e grupos vulneráveis, com a proteção especial à criança, ao idoso, 
ao índio (arts. 227, 230 e 231), ou, ainda, a proteção ao meio 
ambiente (art. 225 da CF). 
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O alargamento dos direitos fundamentais exigiu do constituinte a instituição 

de órgãos constitucionalmente competentes para instrumentalização dos direitos 

previstos. Conforme Régis Fernandes de Oliveira (1994, p.16): 

O Estado tem, em conseqüência, um aparato burocrático para 
assegurar os direitos que a ordem constitucional estabeleceu. O 
cheque permanente entre o asseguramento dos direitos contra as 
prerrogativas do Estado faz com que os juristas reclamem de 
mecanismos de garantia dos cidadãos. Como dizia Montesquieu, é 
uma experiência eterna que todo aquele que detém o poder tende a 
dele abusar. Daí, impõem-se a instituição e previsão de freios e de 
instrumentos de controle do poder.   

 

Logo, as funções estatais são determinadas a partir das transformações 

ideológicas, sociais, culturais ou históricas por porque passam os Estados e a 

sociedade. O que equivale afirmar que não há necessariamente uma 

homogeneidade entre as funções estatais de distintos Estados soberanos, apesar 

de diversas democracias consolidadas, ao menos, adotarem as funções legislativa, 

executiva e judiciária. 

É importante fazer esse registro haja vista os diversos estudos25 que têm 

surgido, no sentido de identificar a natureza, bem como especificar se as novas 

funções estatais podem se enquadrar como subespécies das clássicas funções 

legislativas, executivas ou judiciárias, ou, ao contrário, se se trata de nova função 

de Estado, sem qualquer similitude com as funções exercidas pelos poderes 

legislativo, executivo ou judiciário. 

A Constituição brasileira definiu, no capítulo IV, da Organização dos Poderes, 

nas seções I, II e III as funções essências à justiça, disciplinando especificamente o 

“Ministério Público, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública e a Advocacia 

Liberal.”  

 

                                                           

25
 Para o professor Digo de Figueiredo Moreira Neto, as funções essenciais à justiça estabelecidas na 

Constituição Federal de 1988, compreende funções de zeladoria, provocação e defesa. Ver: 
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 14 ed. Rio de janeiro: 
Forense. 2006. p. 31.  Zonas de fronteira e funções complementares, acessórias e atípicas. Ver: 
MIRANDA, Jorge. Teoria do Estado e da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 254. 
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FIGURA 1: Organograma das Funções Essenciais à Justiça. 
FONTE: Constituição Federal de 1988, adaptação do capítulo IV. 

 

As funções estatais surgem como exigência das transformações que a 

sociedade impõe ao Estado, seja no sentido de reconhecer novos direitos ou de 

contrair novos deveres.  

As funções essenciais à justiça definidas constitucionalmente devem ser 

estudadas neste contexto e não numa visão formal de atuação atrelada às 

atividades do poder Judiciário. Segundo Moreira Neto (2006, p.31): 

Esta essencialidade à justiça deve ser entendida no sentido mais 
amplo do que se possa atribuir a expressão e não limitado, como 
poderia parecer a primeira vista, à justiça formal, entendida como 
aquela prestada ao Poder Judiciário, estando compreendidas, 
assim, no conceito de essencialidade, todas as atividades de 
orientação, de fiscalização, de promoção e de representação judicial 
necessária à zeladoria, provocação e defesa de todas as categorias 
de interesses protegidos pelo ordenamento jurídico. 

 

A expressão “essencialidade” deve ser entendida como indispensabilidade, 

isto é, como indispensável à justiça. Esta, por sua vez, deve ser compreendida em 

termos de sua acepção material ou sociológica de respeito ao meio ambiente, 

acesso à educação e à saúde, de respeito aos povos indígenas, à miscigenação 

racial, às minorias e aos necessitados. 

Daí o constituinte ter definido o Ministério Público como “instituição 

permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 
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ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis”, não limitando sua atuação à seara do Poder Judiciário. 

No exercício de sua atribuição de função essencial à justiça, o Ministério 

Público pode fazer recomendação aos órgãos e autoridades, para “expedir 

recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, 

bem como ao respeito, aos interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe 

promover, fixando prazo razoável para a adoção das providências cabíveis”, 

conforme prevista em lei que define sua organização e funcionamento26. 

De outra parte, a Defensoria Pública, conforme previsão Constitucional27, “é 

instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação 

jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados”. 

No exercício de suas atribuições, a Defensoria Pública deve priorizar a 

solução de conflitos, utilizando-se de meios extrajudiciais de composição, como a 

mediação, conciliação e arbitragem28. Dispensa-se, assim, a intervenção do poder 

Judiciário.  

A essencialidade à justiça diz respeito à justiça material, isto é, refere-se aos 

princípios e valores consagrados na Constituição. Tem conteúdo de 

indispensabilidade para o funcionamento do Poder Judiciário, porque este, embora 

detenha a mais relevante e eficaz forma de controle de Administração Pública e de 

proteção dos direitos individuais e coletivos, não tem legitimidade para dar início às 

ações judiciais. 

O acesso à justiça, regra geral, far-se-á sempre através das instituições 

essenciais à justiça, haja vista a inércia do Poder Judiciário para se auto-acionar, 

dando início ao exercício de sua atividade finalística de julgar conflitos ou contendas 

de interesses. 

  

 

                                                           

26
 BRASÍLIA.Art. 6º, XX, Lei complementar nº 75, publicada no diário oficial da União, de 21 de maio 

de 1993. 
27

 BRASIL. CF. Seção III, art. 134, publicada no diário oficial da União, de 05 de outubro de 1988. 
28

 BRASSÍLIA.  Art. 4º, II, Lei complementar nº 80, publicada no diário oficial da união, de 13 de 
janeiro de 1994. 



41 

3.2 Advocacia Pública: papel institucional da Advocacia-Geral da União 

 

Os atos próprios da atividade de cada função devem provir, em princípio, de 

órgãos correspondentes. Todavia, encontram-se, em vários ordenamentos, algumas 

interpenetrações e inevitáveis zonas cinzentas (MIRANDA, 2002, p254.). 

A Advocacia-Geral da União, nos termos que dispõe o art. 131, da 

Constituição, de certa forma, levanta essa discussão, ao dispor: 

A Advocacia-Geral da União é a instituição que diretamente ou 

através de órgão vinculado, representa a União, judicial e 

extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da Lei Complementar 

que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades 

de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 

 

À Advocacia-Geral da União, nos termos preconizado, como instituição 

essencial à justiça, compete: a) representação judicial e extrajudicial da União29; b) 

atividade de consultoria e assessoramento ao Poder Executivo. 

Percebe-se que a Constituição, de forma ampla, atribuiu à Advocacia-Geral 

da União a representação da União, independente da natureza das questões, 

órgãos, ministérios ou Poderes estatais envolvidos. Destaca Macedo (2008, p.45) 

que “a personalidade, portanto, é da União e não de cada um dos Poderes ou dos 

órgãos que a compõem, de modo que a representação judicial e extrajudicial é 

daquela e não destes”. 

Mas não é só isto. A União representa a face externa da República 

Federativa do Brasil, afinal, cabe a ela, através do Presidente da República (CF, art. 

84, VII e VIII), manter relações com Estados estrangeiros e participar de 

organizações internacionais (CF, art. 21, I). Segundo Piovesan (2006, p.78) 

descreve que “[...] de acordo com o direito internacional, a responsabilidade pelas 

                                                           

29
 A União é uma pessoa jurídica de direito público interno. Assim, embora não conte com 

personalidade jurídica internacional ― apenas atribuída ao Estado Federal brasileiro ―, são as 
autoridades e órgãos da União que representam o Estado Federal nos atos e relações do âmbito 
internacional. Ver: TAVARES, André Ramos. Curso de direito  constitucional. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 813. 
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violações de direitos humanos é sempre da União, que dispõe de personalidade 

jurídica na ordem internacional”. 

Para efeito de responsabilidade, não importa se o órgão integra o Poder 

Legislativo, o Executivo ou o Judiciário, nem mesmo se possui responsabilidade em 

Política Internacional. Até porque sendo todos Poderes da União (CF, art. 2º), cabe 

a esta em última instância a responsabilidade pelos atos praticados como 

manifestação da competência de qualquer deles.  

Com isso, a atuação da Advocacia-Geral da União, na representação dos 

interesses da União, dar-se-á tanto no plano interno, quanto no âmbito 

internacional, desde que as questões sejam afetas à sua competência 

constitucional. Conforme esclarece Madruga (2002, p.233): 

[...] não compete parte da Advocacia da União, ou apenas a 

advocacia interna da União. Compete-lhe, sim, a advocacia geral da 

União da qual não se pode excluir a advocacia internacional dos 

interesses jurídicos do Estado brasileiro. Relegando a advocacia 

internacional, [...] não está fazendo completamente sua missão e, 

mais grave, está deixando de contribuir para fortalecer com sua 

experiência jurídica a atuação política do Itamaraty30 nos foros 

internacionais.  

 

Apesar da ampla atribuição que lhe é assegurada para fins de representação 

judicial ou extrajudicial, o mesmo não ocorreu em relação à atividade de consultoria 

e assessoramento. Nesta, o constituinte restringiu apenas ao Poder Executivo. 

Por meio do assessoramento jurídico, a Advocacia-Geral da União, através 

de seus membros, promove orientação e esclarecimentos técnicos necessários às 

instâncias decisórias da Administração Federal Direta. As manifestações emanadas 

do exercício do assessoramento jurídico não integram, nem tão pouco, condicionam 

a vontade estatal. 

Por outro lado, na atividade consultiva, a sua manifestação é complemento 

necessário à manifestação de vontade externada pelos órgãos da administração 

                                                           

30
 A expressão Itamaraty se refere ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
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federal direta31. Não vincula, necessariamente, as instâncias decisórias. Contudo, o 

não acolhimento das orientações externadas em parecer consultivo deve ser 

expressamente motivado32, além de sujeitar a autoridade administrativa às 

responsabilidades pelas conseqüências decorrentes de seus atos33. 

A considerar o papel institucional que lhe é atribuído,  representação judicial 

ou extrajudicial da União, independente de órgãos, ministérios ou poderes estatais, 

e o aconselhamento jurídico dos interesses públicos da Administração Pública 

Federal direta, verifica-se que a Advocacia-Geral da União não encontra sintonia 

perfeita em qualquer dos Poderes definidos no art.2º, da Constituição Federal. 

Não se pretende também afirmar tratar-se de quarto poder, mas de exercício 

de função estatal autônoma de interesse da União, independente de se tratar de 

atuação do Poder Legislativo, defender a presunção de constitucionalidade da Lei34, 

do Judiciário ou Executivo, bem como das demais instituições constitucionais, como 

o Ministério Público e o Tribunal de Contas da União. 

A sua atuação assume relevo na defesa das políticas públicas em juízo, 

quando contestadas por meio de ações judiciais, como extrajudicialmente, ou 

através da consultoria prestada ao poder Executivo ao permitir a realização do 

controle da legalidade e legitimidade dos atos da administração pública. 

A atuação consultiva não perpassa a atividade de controle de legitimidade e 

legalidade dos atos da administração pública. Analisa a forma, a conformação ou a 

                                                           

31
 O parecer poderá ser facultativo ou obrigatório. O primeiro caso se dará quando a administração 

não for obrigada a formalizá-lo, e para o segundo a Administração é obrigada a juntar o parecer para 
que este integre o processo de formação do ato, em que a sua ausência trará um vício de legalidade. 
Ver: MADEIRA, José Maria Pinheiro. Administração pública. 10. ed. Rio de Janeiro: Elsevier. 2008. 
p. 230-231. 
32

 Porém, se o ato decisório limitar-se a aprovar o parecer, fica este integrado naquele como razão de 
decidir. Se, ao revés, o ato decisório for contrário ao parecer, deverá a autoridade expressar 
formalmente as razões que levarão a decidir de modo contrário ao opinamento do parecer, sob pena 
de ser considerado abuso de poder, justamente por não render ensejo a verificação de sua 
legalidade. 
33

 O assessoramento se distingue da consultoria. No primeiro, o Advogado não possui qualquer 
responsabilidade sobre a decisão a ser tomada, tendo apenas a incumbência de orientar a instância 
decisória; já na segunda, o advogado exara pareceres, sobre os quais possui inequívoca 
responsabilidade. Ver; MACEDO, Rommel. Advocacia-Geral da União na Constituição de 1988. 
São Paulo: LTr, 2008. p. 46. 
34

 [...] É a Constituição que, no seu art.131, estabelece qual a atribuição precípua da Advocacia-Geral 
da união. Perfeitamente possível que também ela, Constituição, ainda que por emenda, amplie esse 
rol. Assim o fez, atribuindo à Advocacia-Geral da União a missão de defender a presunção de 
legitimidade da Lei. Ver: DIDIER JR, Frede. Ações constitucionais. Salvador: JusPodivm, 2006. p. 
382. 
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adequação dos atos administrativos com o ordenamento jurídico35. Não cabe, a 

pretexto de exercício de atividade consultiva, intervir na seara da definição ou 

critério de escolhas das políticas a serem implementadas ou executadas pelos 

entes administrativos. 

Ao eleger uma instituição com atribuição de promover a atividade consultiva 

e de assessoramento ao Poder Executivo, a Constituição de 1988 possibilita que a 

administração pública federal não passe por solução de continuidade, ante às 

mudanças de governos proporcionada pela alternância dos governantes, e  em 

virtude do sistema democrático. Assegura-se, assim, uniformidade e estabilidade à 

atuação dos diversos órgãos integrantes da organização da administração pública 

federal. 

Com efeito, a assunção da Advocacia-Geral da União, como função 

essencial à justiça, e não como órgão integrante da estrutura da administração 

pública federal, a exemplo de Ministérios ou Secretarias de Governo, é que garante 

sua posição superior, para definir e orientar os demais órgãos administrativos, 

conforme se extrai de Caetano (1997, p.284-285), ao discorrer acerca da ausência 

de órgão consultivo central em Portugal: 

A Administração portuguesa não dispõe de um órgão consultivo 

central, de caráter administrativo, que superiormente a oriente e 

aconselhe, mantendo a continuidade institucional, pelo prestígio de 

sua autoridade e da experiência de seus membros, e assegurando a 

correção jurídica da atividade administrativa, como sucede com o 

Conselho de Estado francês. 

 

No período anterior à constituição de 1988, a União era representada pelo 

Ministério Público da União, conforme art. 138, § 2º, da Constituição Federal de 

1967, dispondo “a União será representada em Juízo pelos Procuradores da 

República, podendo a lei cometer esse encargo, nas Comarcas do interior, ao 

Ministério Público local”. 

                                                           

35
 O controle exercido pela Advocacia pública presentes nas atividades de consultoria e 

assessoramento é mais evidente. Trata-se, por excelência, da aferição da legalidade e 
constitucionalidade dos atos administrativos, de uma forma geral, e das políticas públicas em 
particular. Ver: CASTRO, Aldemário Araújo. A Advocacia Pública como instrumento do estado 
brasileiro no controle da juridicidade dos atos da administração pública. Revista da Advocacia-Geral 
da União, Brasília, ano VII, n. 15, p. 11-16, maio-2008. 
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 O Ministério Público era competente para representar os interesses da 

União, pessoa jurídica de direito público interno, como também a função de 

zeladoria da Constituição, das leis e atos provenientes do poder público36. 

A Advocacia Pública ou de Estado, como prefere Moreira Neto37, se 

confundia com a função institucional do Ministério Público, de representante dos 

interesses da sociedade, de fiscalizar a observância da Constituição, da Lei e 

demais atos do poder público. 

Neste modelo, originário do sistema Constitucional português, havia uma 

unidade orgânica, que exercia distintas funções. Conforme afirma Canotilho (ano, 

p.): 

Globalmente consideradas, as funções do Ministério Público têm, 

em geral, como denominador comum, o serem exercidas no 

interesse do “Estado-comunidade” e não do Estado-pessoa. Isto, em 

termos tendenciais, porque em Portugal o Ministério Público 

continua a ser “Advogado do Estado”, tarefa que noutros países é 

desempenhada por operadores jurídicos diferentes (“advogados do 

estado” ou “advogados contratados”). 

 

O bifrontismo com o qual o Ministério Público exercia suas funções não mais 

existe, tendo em vista que a Constituição de 1988 institucionalizou, dentre as 

funções essenciais à justiça, a Advocacia Pública, como função autônoma de 

Estado. 

A instituição da Advocacia Pública, como função estatal autônoma, por si só, 

já seria suficiente para comprovar que o Ministério Público perdeu, a partir da 

Constituição de 1988, a atribuição de promover a defesa de Estado. O mesmo 

ocorre com a atividade consultiva de entidades públicas. Apesar disso, a 

Constituição, expressamente, veda-lhe a competência para representar entidades 

públicas (CF, art. 129, IX). 

                                                           

36
 BRASIL. Leis, decretos, etc. Lei nº 1.341, de 30 de janeiro de 1951.  Lei orgânica do ministério 

Público da União. Publicação no diário oficial da União, de 01 de fevereiro de 1951. Base de 
legislação federal do Brasil.Planalto. disponível em: <http://www.presidencia.gov.br> . Acesso, em 06 
de julho de 20010.  
37

 Com técnica equivocada, a Emenda Constitucional nº 19, de 04  de junho de 198, restringiu a 
denominação de Advocacia Pública apenas as funções de Advocacia de Estado (Título IV, Capítulo 
IV, Seção II). 
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Ademais, a Advocacia-Geral da União é definida como instituição38, isto é, 

algo perene e permanente. Isso não significa que não esteja sujeita a mudanças e 

que seja imune a regulação criada pelo Estado, mas, sim, que só pode ser 

disciplinada nos estritos limites definidos pelo constituinte39. 

Com efeito, as pessoas jurídicas de natureza político-administrativa – União, 

Estados, Municípios e Distrito Federal – como também, as entidades integrantes da 

Administração indireta, de natureza administrativa, com personalidade jurídica de 

direito público, como autarquias, fundações, agências de regulação e execução, são 

representadas pelos advogados públicos integrantes de seus quadros40. 

No âmbito da União, cabe à Advocacia-Geral da União, através de seus 

membros, Advogados da União e Procuradores da Fazenda Nacional, o exercício 

da Advocacia Pública41. 

De outro lado, compete aos Procuradores Federais42 a atividade de exercício 

da advocacia pública no interesse das entidades da administração pública federal 

indireta.  

 

                                                           

38
 “Em termos aproximados e sintéticos poderemos dizer que uma instituição é: (1) um modelo de 

ação ou padrão de comportamento; (2) um espaço de ligação do indivíduo com outras pessoas ou 
com a sociedade; (3) uma estrutura de socialização e estabilização dos padrões de condutas e forma 
de comportamento[...]”. Ver: (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da 
Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina. 2003. p. 1145. 
39

 O Poder Constituinte, manifestação primária da soberania, faz a Constituição, que, a um só tempo, 
faz o Estado e inaugura o Ordenamento jurídico. Ver: BRITO, Carlos Aires. Teoria da Constituição. 
Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 25 
40

 Apesar do Decreto-Lei nº 200/1967, atribuir às autarquias autonomia patrimonial e orçamentária e  
gestão administrativa e financeira descentralizada para a execução das atividades típicas da 
Administração Pública, a lei nº 10.480, de 02 de julho de 2002, instituiu a Procuradoria-Geral Federal, 
atribuindo-lhe a competência para representar as autarquias e fundações públicas federais. Significa 
dizer, que a lei nº 10.480/2002, restringiu a autonomia jurídica das autarquias, de modo que hoje elas 
são representadas por profissionais estranhos aos seus quadros. 
41

 A Lei Complementar nº73, de 10 de fevereiro de 1993, disciplinando as atribuições e organização 
da Advocacia-Geral da União, criou as carreiras de Advogado da União, Procurador da Fazenda 
Nacional e Assistentes Jurídicos da união. Esta última foi absorvida pela carreira de Advogado da 
União, em razão da transformação de cargos de assistentes jurídicos em Advogado da União (Art. 11, 
da lei nº 10.549, de 13 de novembro de 2002). 
42

 BRASIL. Medida Provisória nº 2048-26, de 30 DE JUNHO DE 2002. DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 
REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE CARREIRAS, CARGOS E FUNÇÕES 
COMISSIONADAS TÉCNICAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL DIRETA, 
AUTÁRQUICA FUNDACIONAL, DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 57 DA LEI Nº 4.878, DE 03/12/1965, 
QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO PECULIAR AOS FUNCIONÁRIOS POLICIAIS CIVIS 
DA UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. Publicação no diário oficial 
da União, de 30 DE JUNHO DE 2000. Base de legislação federal do Brasil.Planalto 
<http://www.presidencia.gov.br> . Acesso, em 15 de julho de 2010.   



47 

 

FIGURA 2: Organograma da Advocacia-Geral da União 
FONTE: Adaptado da Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União  

 

O estabelecimento de uma nova instituição – Advocacia Pública -, com 

atribuição de representar os interesses de Estado, favorece a defesa de políticas 

públicas de forma mais eficiente. 

A Advocacia-Geral da União, ao prestar o assessoramento e a consultoria ao 

Poder Executivo, em diversas especificações, possibilitou uma maior aproximação 

da Advocacia Pública com a gestão da administração pública federal. 

A consultoria e o assessoramento jurídico ocorrem a partir do nascedouro 

das manifestações da administração pública federal e possibilita que as mesmas 

sejam externadas ou publicadas sem vícios que poderiam ser contestados através 

do Poder Judiciário. 

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal segue no 

mesmo propósito de tornar a administração pública federal mais eficiente.  Pois, se 

na fase de definição e execução das políticas públicas surgirem controvérsias 

jurídicas internas à própria administração direta ou entre órgãos desta e entidades 

da administração indireta poder-se-á resolvê-las através da conciliação e 

arbitragem, evitando assim atrasos em sua implementação. 

É por isso que a Advocacia-Geral da União exerce função relevante para a 

eficiência e efetividade da administração pública federal, seja quando defende 

políticas públicas contestadas em juízo, seja quando promove a atividade de 



48 

assessoramento ou consultiva. Supera-se, com isso, a existência de vícios na 

formação das manifestações da administração e põe fim a controvérsias que 

poderiam dificultar, retardar ou paralisar políticas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4: CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM COMO 

ALTERNATIVAS PARA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 

4.1 Conciliação e Arbitragem 

 

No âmbito da sociedade, são múltiplos os ideais e infinitas as aspirações que 

congregam os interesses dos indivíduos e de grupos e conduzem à necessidade de 

os mesmos promoverem a conciliação ou a permanecerem em litígios. 

Conciliação43 e conflito44 são alternativas imanentes às relações sociais que 

se apresentam como uma realidade heterogênea, resultante de permanentes 

embates, conflitos de interesses, alianças de forças, numa rede complexa de 

                                                           

43
 Harmonização de pessoas litigantes ou pessoas desavindas. Ver: FERREIRA. Aurélio Buarque de 

Holanda. Minidicionário Aurélio da língua Portuguesa. 6. Ed. Curitiba: Positivo, 2007. 
44

 É o conjunto de propósitos , métodos ou condutas divergentes, que estão presentes no cotidiano 
de todas as pessoas, tanto nas relações interpessoais, quanto organizacionais. Ver: FOLBERG, J. 
Taylor, A. Mediacion- resolucion de conflictos sin litígio. Buenos Aires: Noriega, 1984. p.42 
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relações que geram permanente tensão, segundo Maria Eugênia Raposo da Silva 

Telles (1962, apud TELLES JÚNIOR, 2003 p. 47-48)45. 

A inevitabilidade de conflitos, independente das razões ou causas 

motivadoras, impôs ao Estado disciplinar formas legítimAs de composição de 

interesses, pois não seria razoável “que esse conflito de aspirações, essa tensão 

permanente, levassem à destruição da ordem e da unidade social. Uma tal 

destruição, com esfacelamento da sociedade ou do agrupamento, é contrário aos 

interesses humanos”(GOFREDO, 2003, p. 48).  

O Estado, como forma complexa de organização social46, assume a função 

de mantenedor das condições de convivência social em equilíbrio. Para isso, institui 

os instrumentos de composição de controvérsias envolvendo seus membros, 

órgãos ou entidades. 

Mesmo estabelecendo o monopólio da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), com a 

garantia do amplo acesso aos órgãos do Poder Judiciário47, o ordenamento jurídico 

brasileiro não afasta outras formas de resolução de conflitos48, inclusive aquelas 

que prestigiam os partícipes a buscarem a solução, sem que necessariamente 

demandem a presença do Estado-juiz. 

Os métodos alternativos de solução de conflito ganham cada vez mais força 

no Brasil e no mundo. Reavivando antigas práticas pacificadoras, como a 

mediação49, a conciliação e a arbitragem, formas bilaterais de resolução de 

                                                           

45
 SILVA TELES, 1962. Grupos de pressão e regime representativo, 1º parte. Instituto Brasileiro de 

Estudos Políticos, 1968, apud TELLES JÚNIOR, GOFREEDO. O povo e o poder: O Conselho do 
Planejamento Nacional. São Paulo: Malheiros, 2003. p.47-48. 
46

 Com a transformação do puro estado de direito em estado social, as teorias meramente jurídicas 
do estado, condenadas como formalistas, foram abandonadas pelos próprios juristas. 
47

 A cultura demandista ou judiciarista instalou-se na sociedade brasileira, e segue presente, embora 
parte por conta de uma leitura exacerbada, quiçá ingênua e irrealista, da garantia do acesso à justiça 
(CF, art. 5º, XXXV), vendo nessa oferta o desaguadouro geral e indiscriminado de toda e qualquer 
pretensão resistida ou insatisfeita, albergando assim o as desavenças que beiram o mero capricho ou 
espírito de emulação, como as controvérsias de mínima expressão pecuniária ou nenhuma 
complexidade jurídica. Ver: MANCUSO, Rodolfo de Camargo. A resolução de conflito e a função 
judicial no contemporâneo Estado de Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 98. 
48

 A Constitui Federal de 1988, expressamente prevê a conciliação como instrumento de resolução de 
conflitos, tanto no caso dos juizados especiais(CF, art. 98, I e II), como também, estimula à 
conciliação nos dissídios submetidos a competência da Justiça do trabalho(CF, art. 114, § 2º). 
49

 A mediação é uma técnica não estatal de solução de conflitos, pela qual um terceiro se coloca 
entre os contendores e tenta conduzi-los a solução autocomposta. Ver: DIDIER JÚNIOR, Frede.  
Curso de direito processual civil: teoria geral do processo e processo de conhecimento. 6. ed. 
Salvador: JusPODIVM, 2006. p. 89. 
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conflitos, entre tantas outras unilaterais e bilaterais, destacadas por Mancuso (2009, 

p.)50. 

 A conciliação e a arbitragem têm como marcas identificadoras o acordo de 

vontades, obtido mediante concessões mútuas, o que as distingue é, apenas, a 

participação de um terceiro, escolhido de comum acordo pelas partes, sem qualquer 

vínculo com a magistratura oficial do Estado e encarregado de decidir o litígio. Este 

terceiro denomina-se árbitro. 

A mediação constitui técnica de resolução não adversarial, que, sem 

imposições de sentenças ou de laudos e com um profissional devidamente formado, 

auxilia as partes a acharem seus verdadeiros interesses e a preservá-los num 

acordo criativo onde as duas partes ganham (VEZZULA apud TAVARES, 2002, p.). 

Tanto a conciliação quanto a arbitragem são modos de resolução 

controvérsias que se utilizam da mediação. 

Contudo, por meio da conciliação, o terceiro, chamado de conciliador, tem a 

função de aproximar e orientar os sujeitos interessados para a construção de um 

acordo. A finalidade é conduzir as partes divergentes a um entendimento, através 

da identificação do problema e de possíveis soluções. Ao passo que na arbitragem, 

ao terceiro, chamado árbitro, compete determinar a resolução do conflito. Neste 

caso, a solução é determinada pelo árbitro, ao contrário da conciliação, onde o 

conciliador, não tem poderes para decidir, mas apenas para conduzir os 

interessados a encontrarem a solução. 

Conciliação e arbitragem apresentam-se como meios alternativos de 

harmonização de interesses, isto é, uma opção ao alcance das partes que 

pretendem buscar a resolução de eventuais controvérsias sem a necessária 

intervenção do Estado, por meio do Poder Judiciário e do formalismo inerente aos 

processos judiciais, tendo em vista que as partes interessadas são chamadas a 

resolverem diretamente, ou por meio de terceiro, por elas designado. 

Mesmo que a resolução não tenha sido decorrente de construção das partes 

conflitantes, mas ao contrário, imposta através do terceiro designado, como ocorre 
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 É nesse contexto que se inserem os modos unilaterais de autocomposição, seara em que se 

aninham a renúncia, a desistência, a confissão e o reconhecimento do pedido, nessa ordem. 
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com a arbitragem, ainda assim, as partes divergentes participam de forma decisiva, 

afinal o árbitro é designado ou escolhido por elas, ao contrário da forma 

convencional em que as partes não têm nenhuma participação na escolha dos 

magistrados que decidirão sobre seus interesses. 

Contudo, a arbitragem, apesar de proporcionar aos interessados a 

designação do terceiro, o que lhe torna mais adequada do que o processo judicial 

para um determinado grupo de controvérsias, ainda é um método adversarial, em 

que a decisão é imposta às partes, não pelo juiz, mas pelo árbitro. Já a conciliação, 

que abrange uma multiplicidade de instrumentos, constitui técnica que leva os 

detentores de conflitos a buscarem solução conciliatória, funcionando o terceiro 

apenas como intermediário que ajuda as partes a se comporem. 

Apesar da celeridade proporcionada pela conciliação ou arbitragem, percebe-

se que ainda vigora uma forte resistência na sociedade brasileira, em adotar 

instrumentos extrajudiciais de resolução de controvérsias, conforme destaca 

Mancuso (2009, p.), nestes termos: 

Agravando esse quadro, nota-se entre nós (ainda) uma resistência à 
autocomposição dos conflitos, ou à sua resolução em instâncias 
parajurisdicionais, comportamento que, repercutido pela sociedade 
como um todo, acaba por sobrecarregar a já exaurida capacidade 
produtiva do Judiciário, por conta de uma expandida cultura 
demandista ou judiciária. 

  
 

Esses meios alternativos ou parajurisdicionais devem ser utilizados não 

apenas como instrumentos eficientes de composição dos interesses das partes 

conflitantes ou como via alternativa à lentidão do Poder Judiciário. O método 

contencioso de solução das controvérsias não é o mais apropriado para certos tipos 

de demandas, seja pela natureza dos interesses controvertidos, dos problemas e 

conseqüências decorrentes da litigiosidade. 
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CAPÍTULO 5: CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM: 

RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS QUANDO EVIDENCIADAS 

DIVERGÊNCIAS ENTRE OS ENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

FEDERAL  

 

 

A complexidade orgânica do Estado conduz à distribuição de suas funções por 

diversos entes, órgãos, entidades e instituições. 

Isso, por vezes, faz surgir, no próprio âmago do Estado, divergências ou 

controvérsias, com a presença, em lados opostos, de entes ou entidades que se 

encontram entrelaçados em função de interesses comuns. 

Afinal, a atividade administrativa é externada de forma direta ou indiretamente, 

ou melhor, por seus órgãos ou entidades, de modo que os conflitos, eventualmente, 

existentes entre eles, em tese, têm como maior prejudicado a sociedade, destinatária 

imediata das políticas públicas. 

Como se observa na controvérsia instaurada entre o Estado do Amazonas, a 

União, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, a Fundação Nacional do Índio e o 

Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. 

Em que o estado amazonense foi obrigado a suspender a execução da 

construção de ponte sobre o Rio Negro, destinada à interligação dos municípios de 

Manaus e Iranduba. 

A suspensão ocorreu por força de decisão judicial publicada em 08 de 

setembro de 2008, em virtude de ação judicial de iniciativa do Ministério Público 

Federal do Amazonas. 

Apesar da demanda ter sido proposta em face do Amazonas, haja vista tratar-

se de obra de sua iniciativa, havia o interesse concreto da União: o Rio Negro 

compõe seu o patrimônio. Ademais, trata-se de rio navegável submetido à 

fiscalização da Marinha brasileira, como também de construção de ponte para 

transporte de veículos. Decorre daí o interesse da União, pois envolve a atuação de 

dois ministérios: da defesa e dos transportes. 
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Observou-se também a necessidade de preservação do patrimônio 

arqueológico, razão pela qual, constata-se o interesse do Instituto do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional em integrar o processo. 

A Fundação Nacional do Índio também manifestou interesse em atuar no 

processo, haja vista a ameaça de dano a comunidade indígena Sahu-Apé. 

O Estado do Amazonas requereu ao Advogado-Geral da União, com 

fundamento na Portaria nº 1.099/2008, a instauração de procedimento conciliatório 

tendente à promoção de conciliação que pusesse fim ao processo judicial e 

garantisse a continuidade das obras de construção da ponte sobre o Rio Negro. 

A ausência de um órgão específico para tratar dessas divergências faz com 

que os atores divergentes promovam demandas judiciais, com vista a terem 

resolvidas suas controvérsias através da intervenção do Poder Judiciário. 

A natureza das controvérsias que envolvem entes ou entidades da 

Administração é político-administrativa e tem como objeto o interesse público, seja 

numa determinada política pública ou patrimônio público. 

No caso em apreço, foram realizadas duas reuniões de conciliação. A 

primeira, em 10 de novembro de 2008. Nesta, os participantes acordaram que havia 

necessidade de nivelamento das informações técnicas, especialmente com a 

finalidade de que os entes federais fizessem as considerações técnicas sobre os 

requisitos da legislação federal a serem atendidos em relação às áreas marítima, 

ambiental, indigenista e de patrimônio histórico, visando ao pronunciamento 

respectivo pelo Estado do Amazonas. 

Na reunião seguinte, em 04 de dezembro de 2008, o Estado do Amazonas se 

comprometeu a cumprir as orientações solicitadas pelo ministério da Marinha, 

Fundação Nacional do Índio, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

A câmara de conciliação e arbitragem foi instalada com essa função, acelerar 

a resolução de demandas judiciais ou preveni-las através da composição de 

interesses entre os envolvidos. 

Contudo, apesar da agilidade com que a câmara resolveu a situação 

retratada, verifica-se a necessidade de disciplinamento normativo. Definir 
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competências, procedimentos e rotinas para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

 

5.1 Delineamentos Normativos da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal (CCAF) 

 

A Lei orgânica da Advocacia-Geral da União51, e, posteriormente, a lei nº 

9.028, de 12 de abril de 199552, dispuseram de normas destinadas a possibilitar que 

a solução de controvérsias entre órgãos e entidades da Administração Federal 

indireta entre si ou destas com a União fossem resolvidas no âmbito da Advocacia-

Geral da União, para evitar assim a sua judicialização. 

Contudo, com a publicação da Medida Provisória53 nº 1.984, em 01 de junho 

de 2000, na sua décima oitava reedição, efetivamente se fez menção à existência de 

controvérsia de natureza jurídica entre entidades da administração federal indireta, ou 

entre tais entes e a União, segundo se depreende do seu art. 11, que dispôs: 

                                                           

51
BRASIL. Leis, decretos, etc. Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993. Publicada no 

diário oficial da União de, 11 de fevereiro de 1993, definiu as competências do Advogado-Geral da 
União no art. 4º. 
Art. 4º - São atribuições do Advogado-Geral da União: 
X - fixar a interpretação da Constituição, das leis, dos tratados e demais atos normativos, a ser 
uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da Administração Federal; 
XI - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta aplicação das leis, prevenir e dirimir as 
controvérsias entre os órgãos jurídicos da Administração Federal;  
52

 BRASIL. Leis, decretos, etc. Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995. Publicada no diário oficial da 
União, de 13 de abril de 1995, disciplinou a forma como a Advocacia-Geral da União deveria atuar para 
dirimir eventuais divergências entre entes da Administração: 
Art. 8

o 
C. O Advogado-Geral da União, na defesa dos interesses desta e em hipóteses as quais 

possam trazer reflexos de natureza econômica, ainda que indiretos, ao erário federal, poderá avocar, 
ou integrar e coordenar, os trabalhos a cargo de órgão jurídico de empresa pública ou sociedade de 
economia mista, a se desenvolverem em sede judicial ou extrajudicial. (Incluído pela Medida 
Provisória 2.180-35, de 2001) 
Parágrafo único.Poderão ser cometidas, à Câmara competente da Advocacia-Geral da União, as 
funções de executar a integração e a coordenação previstas neste artigo. (Incluído pela Medida 
Provisória 2.180-35, de 2001). 
53

 BRASIL. Leis, decretos, etc. Medida Provisória nº 1.984, em 01 de junho de 2000. Publicada no 
diário oficial da União, de 01 de junho de 2000. “Medidas Provisórias” são providências (como o 
próprio nome diz, provisórias) que o Presidente da República poderá expedir em “casos de relevância 
e urgência” e que terão “força de lei”. Ver: BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito 
administrativo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 95. A Medida Provisória nº 1984, de 
01.06.2000, foi 25 (vinte e cinco) vezes reeditadas; depois, foi substituída pela Media Provisória nº 
2102-26, de 27.12.2000, posteriormente, revogada pela Medida Provisória nº 2180, de 28 de junho de 
2001, atualmente em vigor.  

http://www.leidireto.com.br/medidaprovisoria-2180.html
http://www.leidireto.com.br/medidaprovisoria-2180.html
http://www.leidireto.com.br/medidaprovisoria-2180.html
http://www.leidireto.com.br/medidaprovisoria-2180.html
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Art. 11. Estabelecida controvérsia de natureza jurídica entre 
entidades da Administração Federal indireta, ou entre tais entes e a 
União, os Ministros de Estado competentes solicitarão, de imediato, 
ao Presidente da República a audiência da Advocacia-Geral da 
União. 

Parágrafo único. Incumbirá ao Advogado-Geral da União adotar 
todas as providências necessárias a que se deslinde a controvérsia 
em sede administrativa. 

Apesar da competência da Advocacia-Geral da União para resolver eventuais 

controvérsias entre entidades da Administração indireta ou entre tais entes e a União, 

até então não havia disposição acerca de qual órgão, dentro da mesma, caberia 

promover a resolução das divergências. 

Foi então publicada Medida Provisória disciplinando a competência da Câmara 

de Conciliação e Arbitragem que, expressamente, previa54: 

Art. 2º Os arts. 8-B, 8-F e 19-A da Lei nº 9.028, de 12 de abril de 
1995, passam a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 8-B. É instituída na Advocacia-Geral da União a Câmara de 
Conciliação Administrativa, destinada a solucionar conflitos, 
inclusive por arbitramento, entre os órgãos da Administração 
Federal direta e as entidades da Administração Federal indireta, 
bem como entre estas últimas. 

 

A Câmara de conciliação e arbitragem da administração Federal tornou-se 

então o órgão competente, dentro da Advocacia-Geral da União, para resolver 

controvérsias entre entidades da administração indireta entre si ou destas com a 

União. 

Contudo, nos termos da normatização acima, a eficácia das decisões da 

câmara restou condicionada à aprovação ulterior do Advogado-Geral da União, que 

pode homologar, arbitrar ou por meio de parecer vinculante determinar a correta 

orientação. 

As manifestações da câmara não têm caráter decisório, apesar da Medida 

Provisória que lhe instituiu expressamente destacar a competência para „solucionar 
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 BRASIL. Leis, decretos, etc. Medida Provisória Nº 71. Publicada no Diário Oficial da União de 03 

de outubro de 2002. Ela não tratava, especificamente, da Advocacia-Geral da União, mas de diversas 
questões, tanto é que alterava e acrescentava disposições a diversas leis. 
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conflitos’, verifica-se que ela tem apenas caráter de recomendação, conforme se 

observa do art. 2º, § 1º, ao dispor que “as recomendações da Câmara de 

Conciliação Administrativa serão submetidas ao Advogado-Geral da União para 

decisão”. 

As atividades da câmara de conciliação e arbitragem da Administração 

federal encerram-se com a recomendação dirigida ao advogado-Geral da União, 

que poderá: a) homologar a conciliação; b) determinar o arbitramento, quando os 

interessados não se concilia; c) determinar a emissão de parecer para solver o 

conflito. 

No caso de emissão de parecer, uma vez aprovado pelo Advogado-Geral da 

União, encaminhar-se-á ao Presidente da República, pois somente a aprovação por 

este tornará o parecer vinculante para a Administração Federal55. 

É, portanto, através da homologação da recomendação da câmara ou 

arbitramento pelo Advogado-Geral da União, ou pela aprovação do parecer jurídico 

pelo Presidente da República que se terá por resolvido o conflito, por isso, enquanto 

o conflito estiver restrito à câmara de conciliação, haverá mera expectativa de 

resolução. 

Acontece que a Medida Provisória nº 71, de 03 de outubro de 2002, foi 

rejeitada pelo Congresso Nacional em dezembro daquele ano56. 

Não se pode afirmar que sua rejeição teve relação direta com a questão 

atinente à criação da Câmara de Conciliação e Arbitragem, isto porque, também foi 

objeto da Medida Provisória a criação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

como órgão autônomo e vinculado ao Ministério da Fazenda. 

 Com a rejeição da Media Provisória abriu-se uma lacuna na disciplina e 

organização da câmara de conciliação e arbitragem da administração federal. 
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 BRASIL. Leis, decretos, etc. Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993. Publicada no 

Diário Oficial da União de, 11 de fevereiro de 1993, Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da 
União e dá outras providências. 
56

 20/12/2002 - Leitura do Ofício nº 1828, de 17 do corrente, do Presidente da Câmara dos 
Deputados, comunicando a rejeição  da matéria pelo Plenário da Casa, em sessão realizada no dia 
11 de dezembro. 
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Foi então que a própria Advocacia-Geral da União disciplinou quais as formas 

e instrumentos de composição, bem como qual seria o órgão competente, conforme 

previsto no art. 4º, XI, da Lei complementar nº 73/1993. 

Logo, a rejeição da medida Provisória nº 71, de 03 de outubro de 2002, não 

inviabilizou o disciplinamento e organização das Câmaras, haja vista que sua 

previsão normativa decorria da Lei orgânica da Advocacia-Geral da União. 

Inicialmente, foram instaladas Câmaras ad hoc, isto é, sem caráter 

permanente, de modo que a Câmara só era formada em virtude de casos 

específicos.  

Depois, foi aprovado o Ato Regimental nº 5, de 27 de setembro de 200757, que 

definiu a competência da Consultoria-Geral da Advocacia da União e instituiu entre 

seus órgãos a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal58. 

Contudo, sua forma de atuação só foi disciplinada com a publicação da 

Portaria nº 1281, de 27 de setembro de 200759, conforme se depreende do seu artigo 

primeiro: 

Art. 1º O deslinde, em sede administrativa, de controvérsias de 

natureza jurídica entre órgãos e entidades da Administração 

Federal, por meio de conciliação ou arbitramento, no âmbito da 

Advocacia-Geral da União, far-se-á nos termos desta Portaria. 

 

Posteriormente, foi aprovada a Portaria nº 1.099, de 28 de julho de 200860, 

estendendo a competência da Câmara de Conciliação para dirimir eventuais 
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 Ato administrativo normativo que tem como finalidade regulamentar uma matéria prevista em sede 

legal. Ver: PINHEIRO MADEIRA, José Maria. Administração Pública. 10. ed. Rio de Janeiro: 
Campus jurídico. 2008. p. 226. 
58

 Art. 17. Compete à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal - CCAF:  
I - identificar os litígios entre órgãos e entidades da Administração Federal;  
II - manifestar-se quanto ao cabimento e à possibilidade de conciliação;  
III - buscar a conciliação entre órgãos e entidades da Administração Federal; e  
IV - supervisionar as atividades conciliatórias no âmbito de outros órgãos da Advocacia-Geral da 
União. 
59

 BRASIL. Leis, decretos, etc. Portaria nº 1.281, de 28 de setembro de 2007. Dispõe sobre o 
deslinde, em sede administrativa, de controvérsias de natureza jurídica entre órgãos e entidades da 
Administração Federal, no âmbito da Advocacia-Geral da União. Ver: ADVOCACIA-GERAL DA 
UNIÃO. CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO. CÂMARA DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA 
ADMINISTRAÇÃO FEDERAL -CCAF: Cartilha. 2. ed. Brasília: AGU, 2008.    
60

 BRASIL. Leis, decretos, etc. Portaria n.1.099, de 28 de julho de 2008. Dispõe sobre a conciliação, 
em sede administrativa e no âmbito da Advocacia-Geral da União, das controvérsias de natureza 
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controvérsias existentes entre a Administração Pública Federal e a Administração 

Pública dos Estados ou do Distrito Federal. 

Foi, exatamente, com a aprovação do Ato Regimental nº 05, que a Câmara 

de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal passou a existir 

definitivamente. 

Apresenta-se, abaixo, o fluxograma que norteia o andamento das atividades 

da Câmara de Conciliação: 

 

FIGURA 3: Fluxograma da Câmara de Conciliação e Arbitragem (CCAF) 
FONTE: Cartilha CCAF-2008 

 
 
 
 

5.2 A Estrutura e os Aspectos do Procedimento Conciliatório e Arbitral 

 

 

Uma vez recebida a solicitação de providências, abrir-se-á um procedimento 

administrativo, depois de devidamente registrado. Em seguida, será ele distribuído a 

algum membro da Câmara de Conciliação, para promover uma análise preliminar 

acerca do cabimento da conciliação. 

                                                                                                                                                                                     

jurídica entre a Administração Pública Federal e a Administração Pública dos Estados ou do Distrito 
Federal. Ver: ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO. CÂMARA DE 
CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL -CCAF: Cartilha. 2. ed. Brasília: 
AGU, 2008.    
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Se a análise concluir pela sua viabilidade, será solicitada manifestação dos 

interessados. No caso de entidades da administração indireta, o mesmo será 

encaminhado aos Procuradores Federais, defensores das respectivas entidades da 

Administração Indireta.  

Se a controvérsia envolver entidade da Administração Indireta e União, a 

manifestação será apresentada pelos Advogados da União, detentores da 

atribuição constitucional de representar a União judicial e extrajudicialmente.  

Dirigir-se-á, por fim, aos Procuradores da Fazenda Nacional, quando atinente 

a tributos federais, já que os mesmos representam a União. 

A partir daí, agenda-se reunião que pode resultar em conciliação, e as 

condições serão reduzidas a termo e encaminhadas ao Advogado-Geral da União 

para homologação. 

No quadro a seguir, demonstrar-se-á especificamente a atuação dos 

participantes, desde a manifestação do interessado em submeter a controvérsia à 

análise da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal até a sua 

conclusão com a homologação da conciliação, arbitramento, e a emissão de 

parecer jurídico ou arquivamento: 

 

QUADRO 1: ETAPAS DO PROCEDIMENTO CONCILIATÓRIO OU ARBITRAL 

PROCEDIMENTO PARA CONCILIAÇÃO/ARBITRAMENTO 

Preparatória Conclusiva/Reunião 
Solicitante Solicitado Conciliação Ausência de 

Conciliação 
Manifesta o 
interesse em 

conciliar 

Notificação do 
solicitado 

Identificação dos 
representantes 

Identificação dos 
representantes 

Indicação de 
representante(s) 
para participar 
dos trabalhos 

Manifestação sobre a 
controvérsia 

Manifestação dos 
interessados em 

conciliar 

Manifestação dos 
interessados em não 

conciliar 

Demonstração da 
controvérsia 

Manifestação do 
interesse em Conciliar 

Definição dos 
termos da 
conciliação 

Manifestação dos 
conciliadores pela 

viabilidade de resolução 
extrajudicial- 

ARBITRAMENTO 
Manifestação 
explícita do 

Manifestação do 
conciliador pela 

Aprovação pelos 
participantes da 

Manifestação dos 
conciliadores pela 
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interesse em 
conciliar 

viabilidade da 
conciliação 

reunião inviabilidade na 
resolução extrajudicial- 
Solicitação de Parecer 

Jurídico 
Juntada de 
documentos 

Designação de reunião 
pelo conciliador 

Encaminhamento 
do termo de 

conciliação ao 
Consultor-Geral da 

União 

Manifestação dos 
conciliadores pela 

realização de 
diligências 

Solicitação de 
designação do 

conciliador 

 Aprovação pelo 
consultor, quando 
há delegação ou 
encaminhamento 

ao Advogado-Geral 
da União 

Arquivamento 

Solicitação de 
notificação a 

entidade ou ente 
divergente 

 Homologação pelo 
Advogado-Geral da 

União 

 

Manifestação do 
conciliador pela 
viabilidade da 

conciliação 

 Publicação  

 

FONTE: Cartilha CCAF-2008 

 

Na hipótese de não ocorrer a conciliação, poder-se-á resolver a controvérsia 

de forma arbitral. Neste caso, a Câmara sugerirá diretamente ao Advogado-Geral 

da União a solução das partes e do objeto que melhor atenda aos interesses 

controvertidos. Sendo aprovado, o parecer da Câmara de Conciliação e Arbitragem 

passa a vincular todos os interessados, com fundamento no art. 4º, XI, da Lei nº 73, 

de 11 de fevereiro de 1993, ao dispor: 

 Art. 4º - São atribuições do Advogado-Geral da União: 

XI - unificar a jurisprudência administrativa, garantir a correta 

aplicação das leis, prevenir e dirimir as controvérsias entre os 

órgãos jurídicos da Administração Federal. 

 

Contudo, o arbitramento pelo Advogado-Geral da União dar-se-á apenas no 

caso de controvérsia envolvendo entidades da administração federal indireta entre 

si ou destas com a União, isto porque, a Advocacia-Geral da União é instituição que 

representa os interesses da União, enquanto entidade federativa, não tendo 
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qualquer ascendência entre as demais entidades da administração estadual ou 

distrital.  

Ao contrário da conciliação, no arbitramento, quando as partes não 

promovem acordo, cabe ao árbitro por fim a questão. Acontece que o Advogado-

Geral da União não é árbitro designado pelas partes interessadas. Não tem, por 

isso, poderes para determinar a resolução, quando os interessados na demanda 

forem os Estados, Distrito Federal, Municípios ou as respectivas entidades 

administrativas a eles vinculadas. 

 

5.3 Competência da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal 

 

O cotejamento das normas que disciplinam e organizam a Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal61 permite concluir que compete 

à Câmara de Conciliação e Arbitragem: a) identificar os litígios entre órgãos e 

entidades da Administração Federal; b) manifestar-se quanto ao cabimento e à 

possibilidade de conciliação; c) buscar a conciliação entre órgãos e entidades da 

Administração Federal; d) promover a conciliação entre Administração Federal e 

Administração dos Estados ou Distrito Federal; e) supervisionar as atividades 

conciliatórias no âmbito de outros órgãos da Advocacia-Geral da União.  

Não compete à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal promover qualquer julgamento a respeito dos conflitos entre as entidades 

da Administração seja Federal, Estadual ou Distrital, que lhes são submetidos, mas 

analisar a viabilidade ou cabimento da promoção da conciliação, submetendo-a em 

seguida ao Advogado-Geral da União. 

Pode atuar ora concentrando as conciliações de interesse dos entes ou 

entidades da administração Federal, ou apenas supervisionando o procedimento de 

conciliação realizado por outros órgãos da Advocacia-Geral da União. 

                                                           

61
 art. 4°, incisos I, X, XI, XIII, XVIII e § 2°, da Lei Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993;  

art. 8°- C da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995;  art. 11 da Medida Provisória n° 2.180-35/2001;  Ato 
Regimental AGU nº 5/2007;  Portarias nºs 1.281/2007 e 1.099/2008. 
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A sua competência para resolução de controvérsias se estende às questões 

cujos sujeitos interessados são a União, entidades da Administração Federal 

Indireta, compreendendo Autarquias, Fundações Públicas, Agências, Empresas 

Públicas e Sociedades de Economia Mista, ou entre quaisquer destas e suas 

correlatas nos Estados ou Distrito Federal. 

Por outro lado, ela não detém competência para apreciar conflitos entre 

pessoas físicas entre si ou destas com quaisquer dos entes ou entidades da 

Administração Federal seja direta ou indireta. Ou melhor, sua competência diz 

respeito à resolução de controvérsias jurídicas cujos interessados sejam pessoas 

jurídicas ou órgãos integrantes da estrutura organizacional da Administração 

Pública Federal, Estadual, Distrital ou Municipal.. 

Apesar da denominação „Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal‟, bem como, a determinação de sua competência para 

resolver questões entre entes ou entidades da Administração Pública Federal, 

durante a pesquisa foi observado que a Câmara promoveu conciliação entre 

entidade da Administração Federal Indireta e o Senado Federal. 

A hipótese foi decorrente de ação civil pública proposta pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em face da União, por ato praticado pelo 

Senado Federal que teria colocado banner e painéis na fachada do Edifício sede e 

anexo I do Senado Federal, apesar da restrição decorrente do tombamento da área 

central de Brasília. 

Foi a mesma resolvida por meio da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal, depois de regular procedimento de conciliação, conforme 

quadro a seguir: 

 

QUADRO 2: PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO EM CONTROVÉRSIA ENVOLVENDO IPHAN E 

SENADO 

 

PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DA CONCILIAÇÃO 

                                        IPHAN × SENADO(UNIÃO) 
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                                            Preparatória Conclusiva 

IPHAN 

 

SENADO CCAF 

Procuradoria Informa a 

existência de controvérsia 

Notificação da Advocacia-
Geral do Senado para se 

manifestar acerca do  
interesse em conciliar 

Convite dos representantes 
do IPHAN e SENADO 

para participar de reunião 
de conciliação 

Indicação de representante, 
Heliomar Alencar de 

Oliveira para participar dos 
trabalhos 

Manifestação sobre a 
controvérsia decorrente 

de colocação de painel na 
fachada do prédio do 

Senado federal alusivo a 
4º semana de valorização 
da pessoa com deficiência 

e da campanha em 
homenagem ao escritor 

Machado de Assis 

 
 

Manifestação dos 
interessados em conciliar 

Controvérsia: 

Impossibilidade de fixação 

de banner, faixas, painéis e 

similares nas fachadas de 

edifícios localizados na 

área tombada de Brasília 

Manifestação da 

Advocacia-Geral do 

Senado pela possibilidade 

de conciliação 

 
Definição dos termos da 

conciliação 

Manifestação explícita do 

interesse em conciliar 

Designação de 

representante para 

participar de reunião da 

conciliação 

Aprovação pelos 
participantes da 

Reunião 

Análise prévia do 
conciliador 

Designação da reunião de 
conciliação pelo 

conciliador 

Encaminhamento do termo 
de conciliação ao 
Consultor-Geral 

da União-Aprovação 

Conclusão do conciliador, 
Paula Morais Brito Santana 
da Soler, pela viabilidade 

da conciliação 

 Homologação do termo de 

conciliação pelo Advogado-

Geral da União 

 

FONTE: Análise das fases do procedimento administrativo nº 00407.009490/2008-01-CCAF 

 

Observa-se que o Senado integra o Congresso Nacional que, por sua vez, é 

um dos poderes da União. Tratava-se, pois, de conflito entre União e IPHAN. Daí a 

competência da Câmara de Conciliação, pois, o mesmo envolve a União e outra 

entidade da Administração Indireta.  
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Da análise das normas definidoras de sua competência, como também dos 

termos de conciliação aprovados, observa-se que não há qualquer delimitação 

acerca das matérias afetas à controvérsia. Desde que ela envolva a presença da 

União ou entidades da Administração Federal Indireta poder-se-á provocar a 

abertura de procedimento conciliatório, independente do que esteja sendo discutido. 

 

QUADRO 3: TERMOS DE CONCILIAÇÃO HOMOLOGADOS, DISTRIBUÍDOS POR ASSUNTO E 

INTERESSADOS 

 

INTERESSADOS ASSUNTO TERMO DE CONCILIAÇÃO 

Fundação Universidade de 

Brasília e (UNIÃO- PGFN e 

SRFB) 

Recolhimento de ICMS sobre 

bens e equipamentos 

importados. Participação do 

GDF 

01/2009 

Instituto nacional de 

colonização e reforma agrária 

e Instituto nacional de 

seguridade social 

Desapropriação por interesse 

social para fins de 

assentamento rural 

02/2009 

Iinstituto brasileiro do meio 

ambiente e Receita Federal do 

Brasil 

Débitos previdenciários 03/2009 

Fundação nacional do índio e 

União(Min. Justiça) 

Demarcação de terras 

indígenas 

04/2009 

Procuradoria Geral do Estado 

do Rio de Janeiro(INEA) e 

Instituto brasileiro do meio 

ambiente 

Construção de manobras 

férrea de Barra Mansa 

05/2009 

Instituto Nacional de 

seguridade social e União(SPU 

e DPF) 

Domínio e destinação do 

extinto INAMPS 

06/2009 

União(Senado) e Instituto do 

patrimônio histórico nacional 

Tombamento 07/2009 

União e Departamento 

nacional de transporte 

Legitimidade para promover 

desapropriação 

08/2009 
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Fundação nacional de saúde e 

Fundação nacional do índio 

Manutenção de posse de terra 

ocupada por índios Kaingang, 

Guarani e Xetá 

10/2009 

União, Estado do Amazonas, 

Instituto Chico Mendes da 

Biodiversidade, Fundação 

Nacional do índio e Instituto do 

patrimônio histórico nacional 

Edificação de ponte sobre o rio 

negro, no Estado do 

Amazonas 

11/2009 

União, Departamento nacional 

de propriedade mineral e 

Instituto Chico Mendes da 

Biodiversidade-ICMbio 

Exploração mineral em área de 

preservação ambiental 

12/2009 

União (Sec. Esp. Pol. Mulher, 

Sec. Esp. Dir. Humanos, Min. 

Rel. Ext. e Departamento de 

de atuação internacional da 

PGU) 

Aplicação sobre os aspectos 

civis do seqüestro 

internacional de crianças e a 

convenção de Haia 

13/2009 

Fundação Nacional do índio e 

Instituto nacional de 

colonização e reforma agrária 

Demarcação de terras 

indígenas 

14/2009 

União(SPU), Instituto do 

patrimônio histórico nacional e 

Caixa econômica federal 

Bens da extinta REFESA de 

caráter histórico submetidos à 

leilão 

16/2009 

União(SPU e SPRF) e 

Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte 

Posse de imóvel 02/2010 

 

FONTE: Procedimentos administrativos que resultaram em conciliação 

 

Isto tem permitido sua atuação no sentido de resolver controvérsias jurídicas, 

independente da natureza dos interesses discutidos. 

São questões tributárias, previdenciárias, imobiliárias, tombamentos, 

demarcação de terras indígenas, desapropriações, políticas públicas, convenção 

internacional, enfim, a competência da câmara é determinada a partir dos sujeitos 

envolvidos, e não em razão dos interesses discutidos. 
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Daí a justificativa para a sua competência em resolver o conflito entre a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Superintendência da Polícia 

Rodoviária Federal em questões afetas à ocupação de imóvel de propriedade da 

União. Do mesmo modo, quando envolveu o Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional e o Senado Federal em questões atinentes à preservação de 

bens tombados. 

A Composição da Câmara de Conciliação compreende: o Consultor-Geral da 

União, que atua como instância revisora; a diretora e respectiva substituta; e quatro 

conciliadores. 

 

 

 
FIGURA 4: Composição da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal 
FONTE: Cartilha CCAF, 2008. 

 

A diversidade de demandas submetidas à análise da câmara coloca em 

discussão a necessidade de sua reestruturação, sob pena de colocar em risco a 

atuação célere que tem implementado na resolução e composição de conflitos de 

interesse da administração pública federal. 

Afinal, sua instalação surge como via alternativa para a harmonização 

administrativa, celeridade e eficiência na composição dos conflitos administrativos. 

 

 

 

 

Consultor Geral 

da União 

Conciliador Conciliador Conciliador 

 

Diretora CCAF Diretora 

Substituta 

Conciliador 
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5.4 Repercussão das Resoluções Promovidas pela Câmara de Conciliação e 

Arbitragem para o Aprimoramento do Judiciário e da Administração Pública 

Federal 

 

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, no 

exercício de sua competência, previne o surgimento de litígio e pode extinguir os já 

existentes. 

A atuação preventiva impede que as controvérsias envolvendo a União ou 

entidades da Administração Indireta entre si sejam judicializadas. A controvérsia é 

resolvida ou solucionada mesmo diante de ação judicial proposta por algum dos 

interessados, por isso, a sua atuação repercute na esfera do judiciário. 

No primeiro caso, evita-se que um conflito de interesse na esfera da 

administração federal seja objeto de ação judicial; no segundo, com a sua 

resolução, o processo judicial em andamento será extinto, conforme já manifestou o 

Ministro Mauro Campbell Marques62, nos seguintes termos: 

Às fls. 361/371, a Fundação Universidade de Brasília – FUB/UNB 

informa que o objeto do pedido do mandado de segurança 

restringiu-se à realização do Exame Nacional do Desempenho dos 

Estudantes – ENADE no ano de 2005, do que resulta a perda de 

interesse da impetrante na continuidade do litígio judicial, além de 

juntar aos autos Termo de Conciliação n. 012/2008 – CCAF – CGU 

– AGU – FCL versando sobre o objeto do presente litígio. 

[...]. Inclusive, a impetrante juntou aos autos cópia do Termo de 

Conciliação nº 012/2008, no qual ficou consignada sua disposição 

em requerer a extinção do presente feito sem exame de mérito. 

Assim, é manifesta a perda de objeto da presente impetração, 

impondo a extinção do feito, sem apreciação de mérito.  

 

                                                           

62
 BRASÍLIA. Superior Tribunal de Justiça. Mandado de Segurança. ADMINISTRATIVO. EXAME 

NACIONAL DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES(ENADE). PORTARIA N. 2.205/2005. 
RESTRIÇÃO À CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO PROCESSO 
SELETIVO PARA REALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DAS PROVAS NO ANO DE 2005. REALIZAÇÃO DO 
EVENTO COM A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO 
PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Mandado de Segurança nº 10.940 – DF. Fundação 
Universidade de Brasília. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques. Diário da Justiça: Publicação, 
04.03.2009. 
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Formalizada a conciliação, o processo judicial perde a razão de existir, 

sendo, por isso, decretada a sua extinção. 

A previsão de acionamento da Câmara a qualquer tempo possibilita que 

antes mesmo da adoção de medida judicial por quaisquer das entidades da 

Administração Federal Indireta ou da União, as demandas sejam apreciadas e 

resolvidas através de conciliação. Porém, esta possibilidade deve ser analisada 

com temperamentos, pois nada impede que algum dos envolvidos prefira utilizar, 

preferencialmente, as vias judiciais para a preservação de seus interesses. 

Particularmente, aquelas entidades que, apesar de integrarem a organização 

administrativa federal, a Constituição lhe conferiu autonomia, o que não exclui o 

direito de ação previsto na Constituição ao dispor que “a Lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (CF, art. 5º, XXXV). 

Durante a pesquisa, observou-se que já houve manifestação judicial em que 

o magistrado entendeu que, a partir da edição da Medida Provisória nº 2.180-35, de 

25 de agosto de 2001, excluiu-se qualquer possibilidade de solução pelas vias 

judiciais63 de questões envolvendo entidades da administração federal indireta entre 

si ou destas com a União.  

Contudo, certas entidades da Administração Federal indireta têm ampla 

autonomia gerencial, administrativa, financeira e patrimonial indispensáveis ao 

exercício de suas competências institucionais, como as Universidades (CF, 207), 

cabendo-lhes analisar a conveniência em celebrar ou não conciliação. 

                                                           

63
 SANTA CATARINA. ITAJAÍ. Empresa Brasileira de Infra-estrutura (INRAERO). Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA).  Juiz: Júlio Guilherme Berezoski Schattschneider. 21.06.2007. 
SENTENÇA:Art. 11.  Estabelecida controvérsia de natureza jurídica entre entidades da Administração 
Federal indireta, ou entre tais entes e a União, os Ministros de Estado competentes solicitarão, de 
imediato, ao Presidente da República, a audiência da Advocacia-Geral da União. 
Parágrafo único.  Incumbirá ao Advog]ado-Geral da União adotar todas as providências necessárias a 
que se deslinde a controvérsia em sede administrativa. 
A norma, de fato, tem natureza obrigatória e a ela não há como ser oposta a incidência do inciso 
XXXV do artigo 5º da Constituição (a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito), tendo em vista a aplicação analógica da Súmula n. 654 do Supremo Tribunal 
Federal (A garantia da irretroatividade da lei, prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, 
não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado). 
Em suma, a partir da edição daquela norma, a União, suas autarquias, empresas públicas ou 
fundações não mais possuem autorização para promoverem ações judiciais entre si. A solução das 
questões terá que ser obtido, sempre, extrajudicialmente. 
Ante o exposto, indefiro a petição inicial, visto que a pretensão é juridicamente impossível. Defiro o 
levantamento do depósito efetuado. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. 
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Se, ao Presidente da República, é assegurada atribuição constitucional de 

promover a direção superior da Administração Pública Federal (CF, art. 84, II), 

poder-se-ia, em razão disto, restringir as Universidades de se utilizarem das vias 

judiciais para defesa de seus interesses tão só por que a controvérsia foi instala em 

face de outros entes ou entidades integrantes da Administração pública federal? 

  Apesar da particularidade das entidades dotadas de autonomia 

constitucional, a tendência do Judiciário, a despeito dos poucos casos 

observados64, é notificar a Advocacia-Geral da União para, através da Câmara de 

Conciliação e arbitragem, resolver as demandas cujos envolvidos sejam entidades 

da Administração Pública Federal entre si ou destas com a União. 

Essa tendência se verifica, sobretudo, por dois fundamentos: a) trata-se de 

entes ou entidades da administração pública que divergem sobre questões jurídicas 

de interesse da organização administrativa, devendo os mesmos serem 

solucionados pela via extrajudicial; b) Apresenta-se como medida de redução de 

litígios ou processos judiciais. 

 Não foi objeto da pesquisa promover estudos acerca do impacto que as  

resoluções da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal têm 

para redução de processos judiciais relacionados a entidades da administração 

federal indireta entre si ou destas com a União. 

No entanto, tem sido objeto de preocupação e debates tanto no meio 

acadêmico como entre os que militam na seara do judiciário, a necessidade de 

adoção de medidas que tornem os órgãos do judiciário mais céleres e ágeis, haja 

vista o déficit na resolução dos conflitos, conforme dispõe Mancuso (2009, p.): 

Ao longo do Trabalho ora introduzido, sustentamos a tese de que o 

déficit de qualidade na resolução dos conflitos em nosso país deriva 

de três fatores: (i) política judiciária calcada no incessante aumento 

da estrutura física; (ii) avaliação de desempenho por critério 

quantitativo (in put e out put de processos); tendência à 

judicialização dos conflitos, e o seu corolário: resistência (ou 

desconhecimento de) outros modos de resolvê-los. 

 
                                                           

64
 BRASÍLIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Recurso Especial nº 2748 ― AL. Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 
SOCIAL (INSS). Relator: Ministro Teori Albini Zavascki. 05.08.2008. 
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Algumas iniciativas têm sido adotadas como a promulgação, em 08 de 

dezembro 2004, da Emenda Constitucional nº 4565. Nela foi instituída o princípio da 

razoável duração do processo. Também têm sido promovidos mutirões, com vista a 

diminuir a quantidade de processo acumulados nas prateleiras dos órgãos do 

judiciário. 

Isto não quer dizer que o aumento de novas ações na justiça seja causa 

exclusiva para a pouca rapidez e agilidade nos julgamentos judiciais. Há, porém, 

uma relação direta entre a excessiva dilação dos processos e sua crise numérica, 

conforme descreve Mancuso (2009, p.), ao afirmar que “em verdade, não negar a 

relação direta entre a excessiva dilação dos processos e sua crise numérica, a sua 

vez retroalimentada pela cultura esparsa pela população”. 

Há uma demanda crescente dos serviços judiciários. No caso de processos 

envolvendo a União, percebe-se, na figura abaixo, que, entre 2009-2010, no âmbito 

da Procuradoria Regional da União em Pernambuco, houve um aumento de novas 

ações em cerca 28,5%.  

    

 

FIGURA 5: Quantidade de Ações na Justiça Federal Distribuídas na PRU5 (2009-2010) 

FONTE: Sistema de controle das ações da União-SICAU 

                                                           

65
 A necessária transformação que exige a sociedade no campo da administração da Justiça não 

atende a um olhar ingênuo do passado recente, senão de que há problemas gravados 
historicamente, de que há de mudar partindo do aperfeiçoamento do que já existe do acumulado 
jurídico do país com relação ao devido processo legal e as reformas recentemente realizadas nos 
terrenos dos processos e na própria estrutura do aparelho jurisdicional. Nesse sentido, a Emenda 
45/2004 deve ser abordada como mais um elemento dentro do processo de edificar um real Estado 
Democrático de Direito e prestigiar os princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Ver:  
TAVARES, André Ramos et al. Reforma do Judicário. São Paulo: Método, 2005. p. 28. 
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A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, na medida 

em que intensifica sua atuação na resolução de controvérsias envolvendo entidades 

da Administração Federal Indireta entre si ou destas com a União, demonstra o 

envolvimento da Advocacia-Geral da União em elaborar procedimentos e meios 

capazes de proporcionar celeridade e agilidade para implementação das decisões 

administrativas. 

 

QUADRO 4: MANIFESTAÇÕES JUDICIAIS NO PROCESSO JUDICIAL Nº 20058400004317-

5/UNIÃO E UFRN 

 

Manifestações Processuais: Processos Judicial nº 20058400004317-5 

UNIÃO × UFRN 

Sujeitos do 

Processo 

Manifestações Processuais/Ano de publicação 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

PU/RN 04 03 03 01   

UFRN 02 02 03 02   

JFRN 06 03 03    

TRF5    02 01 01 

PRU5/PRF5      02 

 

 

FONTE: Processo Judicial nº 20058400004317-5 

 

Na situação configurada (QUADRO 4), a Câmara de Conciliação e 

Arbitragem apreciou, naquele Estado, controvérsia instalada entre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e a Superintendência da Polícia Rodoviária 

Federal. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte era ocupante de imóvel de 

propriedade da União ― prédio situado na Av. Nascimento de Castro, nº 1.540, 
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bairro, Dix-Sept Rosado, Natal ―, que se encontra em sua posse, em virtude de 

cessão concedida pela Superintendência do Patrimônio da União do Rio Grande do 

Norte. 

Acontece que, em 15 de março de 2001, a Superintendência do Patrimônio 

da União, daquele Estado, cancelou a cessão anteriormente concedida à 

Universidade e autorizou a entrega do imóvel à Superintendência da Polícia 

Rodoviária Federal. 

Passados quatro anos sem que a Universidade desocupasse o imóvel, a 

Superintendência da Polícia Rodoviária Federal solicitou à Procuradoria da União 

também daquele Estado análise jurídica que viabilizasse a desocupação do imóvel 

pela Universidade. 

Concluída a análise, no âmbito daquela Procuradoria, foi proposta ação 

reivindicatória ― protocolada com o nº 20058400004317-5, em 10 de maio de 

200566. 

Em 09 de agosto de 2007, a mesma requereu ao Núcleo de Assessoramento 

Jurídico em Natal a instalação de câmara de conciliação. 

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal delegou ao 

Núcleo de Assessoramento Jurídico de Natal competência para promover a 

conciliação, sendo todos os atos supervisionados pela Câmara. 

Concluída a análise prévia, o Núcleo de Assessoramento Jurídico em Natal, 

convocou reunião de conciliação com as participações de representantes da 

Procuradoria da União e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Por fim, em março de 2009, respondendo provocação do Núcleo de 

Assessoramento Jurídico do Rio Grande Norte, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte informou que teria devolvido o imóvel à Polícia Rodoviária Federal. 

Diante da informação encaminhada pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, e sanada outras questões meramente formais, foi assinado o 

termo de conciliação, posteriormente homologado pelo Advogado-Geral da União. 

                                                           

66
 RIO GRANDE DO NORTE. NATAL. Secção Judiciária Federal do Rio Grande do Norte. Juiz 

Federal: Edílson Nobre Pereira Júnior. Quarta Vara. 
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No caso acima, a atuação da câmara harmonizou os interesses 

administrativos da Universidade e da União, como também, proporcionou a redução 

de demanda no Poder judiciário, haja vista a extinção do processo judicial.  

 

A demora na resolução da controvérsia gera instabilidade institucional, pois 

discutem de um lado, Autarquia, como entidade da Administração Indireta, 

vinculada ao Ministério da Educação, de outro, a União, através de órgão integrante 

da estrutura do Ministério da Justiça. 

Antes da instalação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal, as entidades envolvidas em litígio, como na situação 

narrada, tinham que aguardar decisão judicial que pusesse fim à controvérsia. 

 A partir da instituição da Câmara de Conciliação, as controvérsias entre 

entidades da Administração Indireta entre si ou destas com a União passaram a ser 

resolvidas de forma extrajudicial, tal como ocorreu no âmbito do processo judicial 

envolvendo a União e a universidade Federal do Rio Grande do Norte, conforme se 

verifica da decisão colacionada às fls. 468, dos respectivos autos de nº 

20058400004317-5: 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a União 
peticionam, às fls. 455, informando que firmaram acordo extrajudicial 
acerca do objeto da lide, conforme condições estabelecidas no 
Termo de Conciliação nº CCAF-CGU-MICRF 002/2010, ora 
anexado. 

 
 

Por meio da conciliação foi possível à União e à Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte estabelecerem termo de acordo extrajudicial que pôs fim ao 

processo, mesmo já tendo sido protocolado recurso judicial especial pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte para que a decisão de desocupação 

e devolução do imóvel fosse reformada pelo Superior Tribunal de Justiça. 

Caso não houvesse a homologação do termo de acordo, o recurso especial 

proposto pela Universidade seria remetido ao Superior Tribunal de Justiça em 

Brasília para o respectivo julgamento. 
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Com a homologação do termo de conciliação, o processo foi extinto pelo 

Tribunal Regional Federal da Quinta Região, e, com isso, foi dispensada sua 

remessa ao Superior Tribunal de Justiça. 

A resolução através da Câmara de Conciliação pôs fim à instabilidade 

institucional estabelecida entre a Universidade e a União. 

 

Por outro lado, quando a câmara de conciliação previne que uma demanda 

seja levada ao Judiciário, também, participa desse movimento voltado à redução de 

litígios. É o que se verifica com a conciliação promovida ente o Estado do Rio 

Grande do Sul e União, observada no procedimento administrativo nº 

00400011357/2009-57. 

Nele, o Estado do Rio Grande do Sul solicita ao Advogado-geral da União 

que submeta à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal a 

controvérsia jurídica derivada da execução do objeto do convênio celebrado com a 

Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão do Ministério da Justiça67, que 

teria resultado em processo de tomada de contas contra aquele estado em virtude 

de inadimplência no cumprimento do objeto conveniado. 

Nessa situação não há processo judicial em curso. Apesar da possibilidade 

do Estado do Rio Grande do Sul acionar a União judicialmente, o mesmo optou por 

solucionar a controvérsia através do meio alternativo da conciliação. 

Não se pode a partir deste caso afirmar que há uma tendência por parte dos 

Estados e Distrito Federal em procurar a Câmara como ambiente de resolução de 

controvérsia com a União ou as entidades da Administração Federal indireta. 

Porém, discussões envolvendo o adimplemento ou não de convênios 

administrativos, quando judicializadas, comumente, levam razoável tempo de 

conclusão. Isto provoca conseqüência para atividade administrativa, haja vista que 

enquanto não houver a regularização, a interessada não poderá estabelecer novos 

convênios ou receber transferências financeiras voluntárias. 

Sob esta perspectiva, a Câmara aparece como alternativa eficiente, a 

considerar pela celeridade que tem resolvido as demandas que lhe são submetidas. 

                                                           

67
 BRASÍLIA. Convênio nº 157/2002/SENASP/MJ 



76 

Particularmente, se comparadas às resoluções julgadas pelo Poder Judiciário, em 

questões desta natureza que envolvem interesses de entidades estatais, conforme 

se verifica, quando se analisa o tempo médio, por semana, que os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal levam para proferir suas manifestações. . 

 

 

FIGURA 6: Projeto Meretíssimos: Desempenho dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
FONTE: Transparência Brasil 

 

 

5.5 Do Procedimento Conciliatório e Arbitral e suas Características e 

Previsões 

 

O procedimento que antecede à realização da conciliação compõe-se de 

duas etapas que podem ser identificadas como etapa preparatória à conciliação ou 

arbitramento e a etapa conclusiva, que compreende a realização de reuniões com 

os envolvidos na controvérsia para fins de promoção e formalização da conciliação. 
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FIGURA 7: Representação de Reunião de Conciliação 
FONTE: Cartilha CCAF, 2008 

 

Neste momento, não se pode mostrar o impacto que teria para o judiciário as 

resoluções extrajudiciais promovidas pela Câmara de Conciliação, fato que não 

impede o reconhecimento dos resultados alcançados pela atuação da Câmara e 

sejam analisados sob o viés da prestação do serviço. Afinal, nos termos 

preconizados por Sylvie Trosa (2001, p. 171), poder-se-ia identificar ou dimensionar 

o resultado pela prestação do serviço ou pelo impacto voltado para o atendimento 

do usuário. 

A Administração Pública, ao fomentar ou prestar serviços públicos, deve 

atuar com presteza, eficácia e eficiência de forma a assegurar aos usuários a 

devida agilidade para sua fruição. As controvérsias entre os entes administrativos 

paralisam a atividade administrativa atingindo diretamente os destinatários dos 

serviços públicos.  

A Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal à medida 

que resolve as demandas administrativas internas à administração garante, por 

outro lado, maior efetividade à atividade administrativa, pois através dela aproxima 

as fases de definição e implementação das políticas públicas, aumentando assim, a 

capacidade de gestão e execução. 
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A escassez de recursos, para atender necessidades crescentes, impõe a 

construção de novos paradigmas que permitam gerenciar de forma mais eficiente, a 

atividade administrativa prestada aos cidadãos. 

A criação e instalação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal colocam a Advocacia-Geral da União no contexto das 

transformações e mudanças destinadas a tornar a atividade administrativa mais 

eficiente. Afinal, esta tem sido a tônica das transformações ocorridas nos últimos 

anos. Conforme destaca Florencia Ferrer (2007, p. 34): 

Todas as reformas administrativas levadas a cabo nos últimos anos 
(ou décadas), independentemente de onde ocorram ou quais 
funções afetem, têm em comum um objetivo “sagrado”: aumentar a 
eficiência do Estado. Na acepção mais simples do conceito, seria 
fazer mais com menos recursos. 

 

A Advocacia-Geral da União, com a instalação da Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal, promove relevante transformação na atuação 

da defesa dos interesses da União, ao assumir uma postura pró-ativa e ao 

antecipar-se à judicialização de demandas internas à administração pública federal.  

Estabelece-se, com isso, um processo de mudanças na estrutura da 

Advocacia Pública da União, com vista a tornar a defesa de Estado mais eficiente. 

Eficiência e efetividade são princípios inerentes à atuação de quaisquer dos 

poderes e funções essenciais à justiça, decorre de exigência da sociedade que 

espera contar com instituições públicas eficientes e capazes de assegurar 

respostas rápidas a suas demandas. 

A assunção pela Advocacia-Geral da União, de atribuição para dirimir 

controvérsias jurídicas entre entidades da administração indireta entre si ou destas 

com a União, decorre da observância do princípio da eficiência68.  

A demora na resolução de conflitos em que são interessados entes ou 

entidades da administração pública federal afeta a sociedade, como destinatária 

final dos atos da administração pública. 

                                                           

68
 É o princípio da eficiência que deve orientar toda a atividade administrativa, de modo que a 

administração tem o dever de ser eficiente quando da prática de seus atos, não podendo o 
administrado ser punido ante a inoperância injustificada do órgão administrativo (PINHEIRO 
MADEIRA, 2008).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 No desenvolvimento desta pesquisa foi possível chegar-se a determinadas 

conclusões a respeito da função da Câmara de Conciliação e Arbitragem 

da Administração Federal e destacar a sua importância na resolução de 

controvérsias jurídicas entre as entidades da Administração Pública Federal 

entre si ou destas com a União. 

 Para chegar-se a esse reconhecimento, é preciso analisar as funções 

estatais reservadas pela Constituição de 1988 aos poderes Legislativo, 

Executivo e Judiciário. 

 Com o advento de uma nova ordem constitucional, o Estado Brasileiro 

passou a contar com novas funções estatais inexistentes em constituições 

anteriores. 

 O Estado passou a ampliar o leque de funções por ele exercidas, À medida 

que aumenta sua participação ou intervenção na sociedade. 

 Além das funções clássicas legislativa, executiva e judiciária, é concebida, 

como função estatal autônoma, as chamadas funções essenciais à justiça, 

em que se inclui a Advocacia Pública, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e a Advocacia Liberal. 

 Por se tratar de inovação da Constituição vigente, a pesquisa identificou 

que paira certa dúvida quanto ao grau de autonomia da Advocacia-Geral da 

União, e quanto à natureza de sua função, se advocacia de Estado ou de 

Governo. 

 Constata-se ainda existir uma tendência em reconhecer a Advocacia 

Pública como instituição de defesa dos interesses de Estado. Desse 

entendimento, caso se consolide, o Advogado Público poderia deixar de 

defender determinada política pública quando incompatível com os 

interesses do Estado. 

 Procurou estabelecer um nexo entre a autonomia da Advocacia Pública e, 

ao mesmo tempo de seus membros, para defenderem os interesses de 
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Estado, sem as amarras ou pressões meramente políticas nas questões 

afetas às definições das políticas públicas. 

 O reconhecimento da autonomia da Advocacia Pública deve vir 

acompanhado das balizes e parâmetros necessários e capazes de permitir 

atuação harmônica entre os Advogados Públicos e os instituidores da 

política pública. 

 A autonomia da Advocacia-Geral da União é determinante para a 

consolidação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal. Ela precisa atuar com isenção, para conduzir os interessados em 

conciliar, ou, sendo o caso, propor ao Advogado-Geral da União a 

arbitragem.  Permite-lhe ocupar posição institucional diferenciada na 

estrutura orgânico-funcional da administração pública federal. 

 A Constituição de 1988 conferiu à Advocacia-Geral da União a atribuição 

de representar os interesses da União judicial e extrajudicialmente. A Lei 

orgânica que disciplina sua organização e funcionamento atribui-lhe 

competência para orientar a aplicação da lei, como também, a resolver 

controvérsias jurídicas existentes no âmbito da administração pública 

federal. 

 A conjugação das previsões normativas da Constituição e da legislação 

permite vislumbrar que a Advocacia-Geral da União não se encontra 

inserida no mesmo nível hierárquico-administrativo dos demais entes ou 

entidades da administração pública federal.  Situa-se em nível diferenciado, 

seja pela natureza da função ser essencial à justiça, inclusive com previsão 

em capítulo da Constituição apartado dos demais destinado a definir a 

organização administrativa como Ministérios e Administração Indireta, seja 

pela indispensabilidade de lhe ser reconhecida autonomia institucional. 

 Apesar das transformações decorrentes de medidas de reestruturação da 

administração pública, constata-se que a organização da Administração 

Pública Federal, em linhas gerais, continua disciplinada pelo decreto nº 

200, de 27 de fevereiro de 1967. 
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 O estudo demonstra a necessidade de adoção de medidas legislativas que 

redefinam a estrutura orgânico-administrativa da Administração Federal69. 

O decreto foi aprovado num período de vigência de militarização do Estado 

brasileiro, não se conciliando com os novos institutos instituídos a partir da 

redemocratização instalada pela Constituição de 1988. 

 Existem entidades da Administração Pública Federal que se diferenciam 

pelo grau de autonomia que lhes são outorgadas como as Universidades e 

agências reguladoras. Determinadas situações podem justificar o interesse 

das Universidades ou Agências em discutir a solução de suas controvérsias 

através da intervenção do Poder Judiciário e não necessariamente 

submetendo à resolução da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Federal. 

 O grau de autonomia que lhe é reservado legal e constitucionalmente 

permite-lhe, com fundamento no princípio da acessibilidade à jurisdição 

(CF, art. 5º, XXXVI), ingressar com ações judiciais para defesa de seus 

interesses, ainda que divergente da política pública definida pelos 

Ministérios que se encontram vinculados. Logo, a Advocacia-Geral da 

União, na modelagem normativa atual, não pode condicionar as resoluções 

de controvérsias entre entidades da administração indireta entre si ou 

destas com a União, indiscriminadamente, à análise da Câmara de 

Conciliação e Arbitragem. 

 As Universidades e Agências não estão totalmente imunes à competência 

da Câmara de Conciliação. Há casos, como analisado nesta pesquisa em 

que não se justifica a judicialização, a exemplo da controvérsia existente 

entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a União, cujo 

objeto da discussão era a posse de imóvel público. Quando diz respeito a 

                                                           

69
 No dia 16 de julho de 2009, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão recebeu 

oficialmente os 
resultados dos trabalhos da Comissão de Juristas, instituída pela Portaria MP nº 426, de 06  de 
dezembro de 2007, para propor uma nova estrutura orgânica para o funcionamento da Administração 
Pública Federal e das suas relações com entes de colaboração. BRASIL. Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão. Gestão Pública. Anteprojeto de Lei Orgânica da Administração Pública: 
proposta de organização da administração pública e das relações com entes de colaboração. 
Brasília:Ciclos de debates direito e gestão pública, 2009. Disponível em: 
<http://www.planejamento.gov.br >. Acesso, em 11 de setembro de 2010. 

http://www.planejamento.gov.br/
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questões afetas às competências das entidades não parece conveniente 

limitá-las à competência da Câmara de Conciliação e Arbitragem. 

 A ocorrência de controvérsias entre entidades da administração indireta 

entre si ou destas com a União de fato mostra-se prejudicial à eficiência 

administrativa à medida que enquanto não solucionadas podem conduzir a 

uma paralisia da atividade administrativa. 

 O procedimento administrativo utilizado pela Câmara de Conciliação e 

Arbitragem da Administração Federal para analisar as controvérsias que 

lhe são submetidas não tem o mesmo grau de formalidade dos processos 

judiciais. Constatou-se durante o estudo que as controvérsias têm sido 

solucionadas com maior agilidade através da Câmara do que pelo Poder 

Judiciário. 

 Os métodos alternativos de resolução de conflitos, seja pela conciliação ou 

arbitragem vem, nos últimos anos, alcançando maior espaço na sociedade 

brasileira, haja vista o agravamento instaurado no Poder Judiciário para de 

forma célere resolver os litígios que lhe são submetidos. O renascer das 

vias conciliatórias é devido, em grande parte, à crise da Justiça. 

 À medida que a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

Federal avança na resolução dos conflitos ou controvérsias jurídicas 

envolvendo as entidades da administração pública federal, possa contribuir 

para o aperfeiçoamento do aparelho judiciário e da administração da 

Justiça. 

 As formas alternativas de resolução de conflitos ― conciliação e arbitragem 

―, apresentam-se como mecanismos aptos à resolução de forma célere, 

eficaz e econômica para soluça de seus conflitos na ordem jurídica. 

 Ao prevenir a judicialização em questões de interesse da administração 

pública federal, a Câmara participa de forma destacada do movimento 

destinado à diminuição de novas ações proposta no Poder Judiciário. 

Quando resolve controvérsias que também estão sendo discutidas na 

justiça, tem, como conseqüência, a extinção do processo judicial, haja vista 

sua resolução de forma extrajudicial. 
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 É preciso assegurar à Câmara de Conciliação e Arbitragem maiores 

prerrogativas, como notificar e convocar os interessados a participarem das 

reuniões de conciliação e conferir poderes de requisitar documentos e 

diligências de interesse para o procedimento conciliatório ou arbitral. A não 

aprovação da medida Provisória nº 71, de 03 de outubro de 2002, deixou 

um vácuo no disciplinamento e organização da Câmara de Conciliação e 

Arbitragem. 

 A estabilidade, a própria existência e a continuidade da Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal exigem o 

disciplinamento e a definição de sua competência através de lei e não por 

atos  infra-legais que podem ser revogados a qualquer tempo pelo 

Advogado-Geral da União.      

 O estudo defende a edição de lei para definir as prerrogativas da Câmara, 

como possibilidade de requisitar a presença dos representantes das 

entidades envolvidas na controvérsia. Atualmente, utiliza-se, apenas o 

convite, sem nenhum caráter vinculante, o que tem provocado atrasos na 

atividade dos conciliadores ou árbitros. 

 

SUGESTÕES PARA PESQUISAS 

 

Apesar dos estudos desenvolvidos, é evidente que ainda existem 

questionamentos que demandariam novas pesquisas e aprofundamentos. Isso 

porque a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administra Federal institui uma 

nova forma de resolver conflitos envolvendo os interesses da Administração Pública 

Federal. 

A atuação da Câmara de Conciliação não põe fim aos interesses da 

Administração que são postos à apreciação do Estado-Juiz, até porque a sua 

competência restringe-se a órgãos ou entidades da Administração Federal Direta ou 

Indireta, ou seja, não impede o ingresso de ações de particulares.  

As demandas judiciais que envolvem a União Federal e suas entidades se 

avolumam nas prateleiras dos órgãos judiciários, de modo que a ampliação da 
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competência da Câmara de Conciliação, bem como dos atores participantes podem 

contribuir para uma melhoria nos serviços judiciários, ou melhor, nos serviços da 

administração da Justiça, como também, na quantidade de ações que pessoas 

físicas, administrados, pessoas jurídicas, não integrantes da Administração Pública 

Federal Indireta, também pudessem provocar a atuação da Câmara de Conciliação 

e Arbitragem da Administração Federal. 

Por conseguinte, propõe-se para futuros estudos: 

 Estudar a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal no 

aspecto da instituição do contencioso administrativo; 

 Verificar a autonomia dos representantes da União – Advogados da União e 

Procuradores da Fazenda Nacional – das entidades da Administração 

Indireta - Procuradores Federais –, das Empresas Públicas e Sociedades de 

Economia Mista para a celebração de acordo; 

 Analisar a configuração das agências e universidades no quadro da 

organização administrativa federal definida no Decreto-Lei nº 200/1967, em 

face da exigência de submeterem suas controvérsias à Câmara; 

 Verificar a participação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da 

Administração Pública na formulação das políticas públicas quando 

participem, como formuladores, diversos ministérios; 

 Verificar as conseqüências decorrentes da não aprovação da medida 

provisória nº 71, de 03 de outubro de 2002, para as atividades da Câmara de 

Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. 
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Anexo A:  Termo de Conciliação 001, de 11.03.09 - GDF - UnB – PMS 
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Anexo B:  Termo de conciliação 002, de 19.03.2009 - INSS e INCRA – ARM 
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Anexo C:  Termo de Conciliação 003 de 26.03.2009 - IBAMA, RFB E PGFN – MBT 
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Anexo D:  Termo de Conciliação 004 - 1º.04.2009 - SRG - Demarcação de TI Monte-mor – PB 
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Anexo E:  Termo de Conciliação 005 de 02.04.2009 – THP 
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Anexo F:  Termo de Conciliação 006 de 03-04-2009 INSS X SPU X DPF – THP 
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Anexo G:  Termo de Conciliação 007, de 8.04.2009-PMS 
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Anexo H:  Termo de Conciliação 009, de 23.04.2009-SRG 
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Anexo I:  Termo de Conciliação 014 de 05.06.2009 – SRG 
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Anexo J:  Termo de Conciliação 003-2010-MM 
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