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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva analisar a gestão dos conflitos na 
Administração Públ ica (AP), envolvendo contratos administrat ivos e seus 
equi líbrios econômico-f inanceiros, a part ir de perspectivas normativas e 
culturais (nacionais  e internacionais) envolvendo a autocomposição.  O 
problema que norteou o desenvolvimento desta tese foi:  a sistematização 
normativa e procedimental da autocomposição de gestão de conflitos na 
Administração Pública, acerca dos contratos administrat ivos que envolvam 
equi líbrio econômico-f inanceiro, se torna uma viabilidade de melhor 
gestão do interesse público levando em conta a equal ização de demandas 
concretas do Poder Públ ico e do contratante?   Para tanto, delimita os 
principais aspectos culturais e normativos sobre os contratos 
administrat ivos, identif icando seus mecanismos tradicionais de gestão por 
parte do Poder Público, pela v ia da dogmática historicamente 
hegemônica;  anal isa as perspectivas conceituais e normativas tradicionais 
das formas de solução de controvérsias envolvendo o equi líbrio 
econômico-f inanceiro dos contratos administrat ivos no Brasil,  
identif icando seus pontos de deficiência; propõe a sistemat ização da 
autocomposição de confl itos envolvendo o equilíbrio econômico -f inanceiro 
de contratos administrat ivos e um Projeto de Lei Municipal que 
potencial ize a pretensão dessa Polít ica Pública, através de procedimentos 
detalhados para que os municípios levem a cabo composições contratuais 
envolvendo cláusulas econômicas que por alguma razão reclam em 
equi líbrio.  O método de procedimento uti l izado foi o monográfico,  
empregando-se técnicas de pesquisa bibliográfica e documental 
permit indo concluir que valendo-se das Centrais de Prevenção e 
Resolução Administrat iva ou Extrajudic ial  de Conflitos, tal  co mo a 
proposta neste estudo será possível formal izar termos de transação 
administrat iva, se verif icada vantajosidade para a AP em situações que 
demandem o equi líbrio econômico-f inanceiro em contratos com entes 
privados.  
 
Palavras-chave:  Administração Pública. Interesse públ ico.  Contrato 
Administrat ivo. Equi líbrio Econômico-Financeiro. Autocomposição.  

 



 13 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze conflict management in Public 
Administrat ion (PA), involv ing administrat ive contracts and their  economic -
f inancial  balance, from normative and cultural perspectives (national and 
international) involv ing self -composit ion. The problem that guided the 
development of this thesis was: the normative and procedural 
systematization of the self -composit ion of conflict management in Public 
Administrat ion, about administrat ive contracts that involve economic -
f inancial balance, becomes a viabil ity for better management of  the publ ic 
interest taking into account the equalization of concrete demands from the 
government and the contractor? To this end, it  delimits the main cultural  
and normative aspects of administrat ive contracts, identi fying their  
tradit ional management mechanisms by the government, through 
historically hegemonic dogmatics; analyzes the tradit ional conceptual and 
normative perspectives of forms of dispute sett lement involv ing the 
economic and f inancial balance of administrat ive contracts in Brazil,  
identifying their points of deficiency; proposes the systematizat ion of self -
composit ion of conflicts involv ing the economic-f inancial  balance of  
administrat ive contracts and a Municipal Law Project that enhances the 
intent of this Public Policy, through detailed procedures for municipalit ies 
to carry out contractual composit ions involv ing economic clauses that for 
some reason claim balance. The method of procedure used was the 
monographic one, using bibliographic and documentary research 
techniques, allowing us to conclude that using the Centers for Prevention 
and Administrat ive or Extrajudic ial Confl ict Resolution, as pr oposed in this 
study, it  will be possible to formalize terms of administrat ive transaction 
there was an advantage for the PA in situations that demand economic -
f inancial balance in contracts with private entit ies.  
 
Keywords:  Public Administrat ion. Public Interest. Administrat ive Contract   
Economic and f inancial balance.  Self -composit ion.  
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INTRODUÇÃO 

 

  

O presente estudo insere-se na linha de pesquisa “Dimensões 

Instrumentais das Polít icas Públicas” do curso de Doutorado com área de 

concentração em Direitos Sociais e Polít icas Públicas e  tem como tema a 

gestão de confl itos na Administração Pública (AP1) e a autocomposição 

nos contratos administrat ivos.  

A gestão de conflitos na AP e as polít icas públicas de 

autocomposição acerca dos cont ratos administrat ivos que envolvam 

equi líbrio econômico-f inanceiro, neste estudo, foram estudadas dentro 

dos marcos normativos e culturais na contemporaneidade,  em uma 

abordagem histór ica e doutrinár ia tradic ional, com caráter proposit ivo nos 

objetivos apresentados.  

 A pesquisa del imitou, em um pr imeiro plano, os principais aspectos 

sobre os contratos administrat ivos, o que tornou possível a anál ise de 

seus elementos dogmáticos constitut ivos enquanto mecanismo de negócio 

jurídico da AP. 

 Foram analisadas as perspectivas conceituais e normativas 

tradicionais de gestão por parte do poder públ ico nas formas de solução 

de controvérsias envolvendo o equilíbr io econômico -f inanceiro dos 

contratos administrat ivos no Brasil,  e a identif icação de seus pontos de 

deficiência para em seguida, propor, de modo conceitual e operacional,  

uma sistematização de procedimentos normativos detalhados para que os 

municípios levem a cabo composições contratuais envolvendo cláusulas 

econômicas que por alguma razão reclamem equilíbr ios .  

 Dito isto,  considerando a acentuada e crescente demanda 

envolvendo a AP, no que tange aos contratos administrat ivos e seus 

equi líbrios econômico-f inanceiros bem como as novas perspectivas 

                                                             
1 A s ig la AP será ut i l i zada a par ti r daqui  para substi tui r  o termo “Administração 
Públ ica” .  
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inst ituídas pela normatização na resolutiv idade de conflitos env olvendo a 

AP através de perspectiva nacional e internacional, indaga -se:  

 - A sistematização normativa e procedimental da autocomposição de 

gestão de confl itos na Administração Pública, acerca dos contratos 

administrat ivos que envolvam equi líbrio econômico -f inanceiro,  se torna 

uma viabil idade de melhor gestão do interesse público levando em conta a 

equalização de demandas concretas do Poder Públ ico e do contratante?   

A hipótese inicial desta tese é a de que é possível constituir  uma 

polít ica estatal de autocomposição de conflitos, envolvendo o equilíbrio 

econômico-f inanceiro de contratos administrat ivos, a part ir de 

procedimentos normativos detalhados para que os municípios levem a 

cabo composições contratuais envolvendo cláusulas econômicas que por 

alguma razão reclamem equilíbr io.  

Neste tr i lhar, o presente estudo tem como objetivo geral analisar a 

gestão dos conflitos na AP, envolvendo contratos administrat ivos e seus 

equi líbrios econômico-f inanceiros, a part ir de perspectivas normativas e 

culturais (nacionais e internacionais) envolvendo a autocomposição,  de 

modo a verif icar suas possibi l idades como polít ica pública e propor, 

então, a sistematização conceitual e procedimentos detalhados para que 

os municípios levem a cabo composições contratuais envolvendo  

cláusulas econômicas que por alguma razão reclamem equilíbr io, através 

da proposta de um Projeto de Lei Municipal que potencial ize a pretensão 

dessa Polít ica Públ ica.  

Para atingi-lo, foram delineados os seguintes objetivos específ icos:  

a.  Delimitar os principais aspectos culturais e normativos sobre os 

contratos administrat ivos e identif icar seus mecanismos tradicionais  de 

gestão por parte do Poder Públ ico, pela v ia da dogmática historicamente 

hegemônica;  

b.  Analisar as perspectivas conceituais e normativas tradicionais das 

formas de solução de controvérsias envolvendo o equi líbrio econômico -
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f inanceiro dos contratos administrat ivos no Brasi l,  identif icando seus 

pontos de deficiência; e 

c. Propor, de modo conceitual, normativo e operacional, a 

sistematização da autocomposição de confl itos envolvendo o equilíbr io 

econômico-f inanceiro de contratos administrat ivos, para, em seguida,  

propor um Projeto de Lei Municipal que potencialize a pretensão dessa 

Polít ica Pública, através de procedimentos detalhados para qu e os 

municípios levem a cabo composições contratuais envolvendo cláusulas 

econômicas que por alguma razão reclamem equilíbr io.  

Este estudo se justif ica, pois mostra a necessidade de uma 

sistematização procedimental acerca da autocomposição na gestão de 

conflitos, que envolvam a AP, em específ ico nos contratos administrat ivos 

que buscam o equilíbr io econômico-f inanceiro.  

A part ir de uma proposta que possibil ite contribuir  para a melhoria 

do atendimento das demandas desta parte da população à just iça, o tema  

desta tese objetiva maior celeridade para as causas pleiteadas, com 

menos custos, gerando maior satisfação dos usuários.  

O estudo contribui signif icativamente com o proposto, na linha de 

pesquisa “Dimensões Instrumentais de Polít icas Públicas” do Programa  de 

Pós-Graduação em Direito – Doutorado, da Universidade de Santa Cruz 

do Sul – UNISC/RS.  

 A pesquisa apresentada está em consonância com o estudo 

desenvolvido pelo professor orientador, Pós -Doutor Rogério Gesta Leal, 

no que tange à sua l inha de pesquisa  Estado, Sociedade e Administração 

Pública, que tem como objetivo a busca por verif icar quais as condições e 

possibil idades da constituição e execução das polít icas públicas de 

gestão societal compartida, contando com a part icipação efetiva da 

sociedade, através de suas representações legít imas, ao buscar nesta 

pesquisa, compreender os pr incipais aspectos culturais e normativos dos 

contratos administrat ivos que buscam equi líbrio econômico -f inanceiro, e 
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propondo de modo conceitual e normativo Projeto de Lei Municipal, que 

possibil ite a potencial ização desta polít ica pública.   

 Assim, a abordagem apresentada encontra -se de acordo com as 

pesquisas desenvolvidas pelo Programa de Pós -Graduação Stricto Sensu  

– Doutorado em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul –  

UNISC/RS.    

Sabe-se que os confl itos que atualmente envolvem a AP possuem 

uma série de característ icas e fatores que levam o part icular a buscar a 

prestação jurisdicional do Estado frente à demanda requerida.  

O recorte que se apresenta  tem como objetivo diminuir  esta 

pretensão judicial,  por meio de uma análise da gestão dos conflitos na 

AP, envolvendo contratos administrat ivos e seus equi líbrios econômico -

f inanceiros.  

Buscou-se, assim, apresentar uma proposta de sistematização  

conceitual e de procedimentos detalhados para que os municípios levem a 

cabo composições contratuais envolvendo cláusulas econômicas que por 

alguma razão reclamem equilíbrio, através da proposta de um Projeto de 

Lei Municipal que potencialize a pretensão dessa Polít ica Públ ica.  

A referida proposição teve como característ ica a util ização de vários 

referenciais teóricos no trato da autocomposição, que vise ampliar a 

eficácia dos meios alternativos de resolução de conflitos nas demandas 

dentro da AP. 

Acrescente-se que o tema abordado tem como base a busca da 

original idade da pesquisa.Tal caminho a ser seguido objetiv ou a 

construção proposit iva de mecanismos que possam sistematizar ações e 

modelos util izados dentro da Administração Pública. Tanto em sua 

singularidade quanto em sua combinação, os elementos do tema 

compõem o inedit ismo e or iginal idade da tese.  
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 A abordagem se dá a part ir  da discussão da autocomposição 

inserida dentro da Lei Federal 13.140 de 26 de Junho de 2015 2,  que 

“Dispõe sobre a mediação entre part iculares como meio de solução de 

controvérsias e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da 

administração pública”, a  f im de, destacar o aspecto da autocomposição 

digital e da proposta de criação de uma Lei Municipal que objetive a 

sistematização de procedimentos normativos detalhados para que os 

municípios levem a cabo composições contratuais envolvendo cláusulas 

econômicas que por alguma razão reclamem equi líbrios, fundamentasse 

desta maneira a criação de Câmaras de prevenção e resolução 

administrat ivas de conflitos dentro dos municípios brasileiros.  

 As análises destes elementos, com vistas a identif icar uma 

abordagem inovadora da pesquisa, foram real izados e anal isados dentro 

dos bancos de dados digitais,  dos sites da CAPES - Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 3,  e da BDTD – Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações 4.  

                                                             
2 CAPÍTULO I I  -  DA AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS EM QUE FOR PARTE 
PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO  -  SEÇÃO I  -  DISPOSIÇÕES COMUNS. Art.  
32.   A União, os Estados, o Distri to Federal e  os Municípios poderão criar 
câmaras de prevenção e resolução administrat iva de confl i tos,  no âmbi to dos 

respectivos órgãos da Advocacia Públ ica,  onde  houver,  com competência para:  I  –  
d i r imi r  confl i tos entre órgãos e ent idades da administração públ ica;  I I  –  aval iar  a 
admissibi l idade dos pedidos de resolução de confl i tos,  por  meio de composição, no 
caso de controvérsia entre  par ticular  e pessoa jur ídica de direi to públ ico;  I I I  –  
promover,  quando couber,  a celebração de termo de ajustamento de conduta.  § 1º O 
modo de composição e funcionamento das câmaras de que trata o caput será 
estabelecido em regulamento de cada ente federado. § 2º A submissão do conf l i to às 
câmaras de que trata o caput é facul tat iva e será cabível  apenas nos casos previstos 
no regulamento do respectivo ente federado. § 3º Se houver consenso entre as par tes, 
o acordo será reduzido a termo e const i tuirá t í tulo execut ivo extra judicial .§ 4º  Não se 
incluem na competência dos órgãos mencionados no caput deste ar t igo as 
controvérsias que somente possam ser  resolvidas por atos ou  concessão de di rei tos 
suje i tos a autorização do Poder Legislativo.§ 5º  Compreendem-se na competência 
das câmaras de que trata  o caput a prevenção e a resolução de confl i tos que 
envolvam equil íbrio econômico -f inanceiro de contratos celebrados pela 
administração com part iculares. (gri fo nosso).  
3 Disponível  em: ht tp: / /bancodeteses.capes.gov.br /banco - teses/ .  Acesso em: 27 nov.  
2019. Importante destacar ,  que as pesquisas foram real izadas levando em 
consideração as palavras chaves e t ítu lo completo que permeia o presente t rabalho.  A 
ut i l i zação de busca com aspas e sem aspas também foi  real izada.  
4 Disponível  em: ht tp: /  ht tp: / /bdtd.ibict.br /vufind/.  Acesso em: 27 nov.  2019.  
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 É importante ressaltar  que as pesquisas nos sites  foram realizadas 

no ínterim da últ ima semana de novembro de 2019 5.As buscas que foram 

realizadas nas plataformas digitais foram especif icadas pelas expressões 

que compõem a temática desta pesquisa, a saber : “Gestão de conflitos na 

Administração Pública: por uma polít ica públ ica de sistematização e 

instrumentalização da (auto)composição acerca dos contratos 

administrat ivos que envolvam equilíbr io econômico- f inanceiro”.  

 Após a busca real izada não foi identif icada nenhuma produção 

técnica (tese ou dissertação) que cont ivesse o foco principal dos 

elementos inseridos nesta pesquisa , não obstante tenham sido 

encontradas teses e dissertações sobre administração públ ica consensual 

e gestão de conflitos na Administração Pública 6.  

Dito isto, em um primeiro momento,  apresentou-se a construção de 

uma metodologia para que se pudesse compreender a contextualização 

dos principais aspectos sobre os contratos administrat ivos, que 

possibil itasse analisar seus elementos dogmáticos constitut ivos enquanto 

mecanismo de negócio jurídico da AP. 

Ressalta-se que não foi analisado contrato em espécie, mas a 

regra geral de procedimentos da composição, o que fundamenta a 

proposição de uma lei geral a ser considerada pelos municípios o que 

efetivamente visa garantir  procedimentos controláveis publicamente 

destas ações de equilíbr io-econômico f inanceiro.   

                                                             
5 Cabe destacar que o título inicial deste trabalho continha a palavra “instrumentalização”, formando o 
título: “GESTÃO DE CONFLITOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: POR UMA POLÍTICA PÚBLICA DE 
SISTEMATIZAÇÃO E INSTRUMENTALIZAÇÃO DA (AUTO)COMPOSIÇÃO ACERCA DOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE ENVOLVAM EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.”, com a 
supressão da palavra, se manteve a pesquisa relacionada, dada a amplitude da mesma. 
6 A exemplo de José Roberto Machado Farias (2010), Jul iana Bonacorsi  de Palma 
(2010),  Natal ia Pasquini  Moret ti  (2014),  Muri lo Francisco Centeno (201 7),  Lara Caxico 
Mart ins Miranda (2018),  Marcelo Veiga Franco (2018),  dentre outros.  
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A estruturação da gestão de confl itos 7 frente aos contratos 

administrat ivos nas relações com a AP foi abordada, por meio dos seus 

mecanismos de composição na sua resolutiv idade.  

As nuances operacionais de um processo de integração, dentro do 

estudo apresentado, buscaram, nas teorias de resolução de conflitos na 

AP por uma equidade composit iva dos contratos administrat ivos que 

envolvam equilíbr io econômico-f inanceiro.   

Posteriormente, identif icou-se dentro de uma perspectiva nacional e 

internacional dos contratos administrat ivos, a possibil idade da pre venção 

da judicialização frente à busca do seu equi líbrio econômico -f inanceiro.  

As ferramentas autocomposit ivas e os modelos de gestão 

administrat ivas internacionais consol idam o estudo “Lex inter partes e  

pacta sun servanda ” de uma análise da prevenção do encargo-

remuneração dos contratos administrat ivos.  

A gestão do confl ito, dentro da AP é o ponto de referência que 

confirma a hipótese de que é possível construir uma polít ica pública 

estatal de autocomposição de confl itos, envolvendo o equi líbrio 

econômico-f inanceiro de contratos administrat ivos, a part ir de 

procedimentos normativos específ icos, nomeadamente no âmbito 

municipal.  

O Estado conta com mecanismos normativos capazes de amplif icar 

a sua prestação jurisdicional, por meio de polít icas públicas efe tivas de 

acesso à justiça.  Assim, a util ização de ferramentas capazes de modif icar 

paradigmas comportamentais dos indivíduos frente à gestão de conflitos 

na AP, conforme preceitua Leal “conectada com seu tempo e espaço” 8,  

constitui-se na busca pelo resultado da verdadeira polít ica de 

racionalização do interesse públ ico.  

                                                             
7 A questão do confl i to dentro do Poder Públ ico e o papel social  desenvolvido (ou não) 
pelos indivíduos dentro da sociedade, embasam o cr i tério caracter íst ico de que o 
conf l i to é inerente ao ser humano.    

8 LEAL, Rogér io Gesta .  Estado, administração pública e sociedade: novos 
paradigmas. Porto Alegre:  Livraria do Advogado, 2006. p. 62.  
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 Nesta seara, foi apresentada, de modo conceitual e operacional, a 

sistematização da autocomposição de confl itos envolvendo o equilíbr io 

econômico-f inanceiro de contratos administrat ivos, at ravés da discussão 

da autocomposição a part ir da (i) Lei 13.140/15; (i i) da autocomposição 

digital e mesmo da ( ii i)  proposta de criação de uma Lei Municipal criando 

os centros de autocomposição que potencialize a pretensão desta polít ica 

públ ica.  

 Considerando a complexidade dos elementos que constituem o 

objeto desta tese, a construção e o desenvolvimento requere ram a 

util ização do método de abordagem dedutivo 9,  part indo da legis lação 

existente sobre a tese e os quadros consolidados da AP e a gestão dos 

conflitos envolvendo seus interesses, nomeadamente nos contratos 

administrat ivos.   

 O método de procedimento uti l izado foi  o monográfico10,  que,  de 

acordo com Prodanov e Freitas ,  “caracteriza-se mais pela unicidade e 

delimitação do tema e pela profundidade d o tratamento do que por sua 

eventual extensão, generalidade ou seu valor didático” 11.  Assim sendo, o 

método monográfico tem como vantagem a verif icação da totalidade do 

fenômeno a ser estudado, satisfazendo a exigência de especif ic idade.  

 Foram uti l izadas as técnicas de pesquisa bibliográfica e documental. 

Nesse sentido, foram selecionados e estudados obras de doutrinadores 

renomados, textos acadêmicos e periódicos que tragam contribuições 

                                                             
9 O método de abordagem a ser  ut i l izado na pesquisa será o dedutivo.  Este método 
tem o propósito de expl icar o conteúdo das premissas,  d i ferentemente do método 
indut ivo,  que tem o desígnio de ampl iar  o alcance dos conhecimentos.Assim, se diz 
que os argumentos dedutivos ou estão corretos ou incorretos,  ou as premissas 
sustentam de modo completo  a conclusão ou, quando a forma é logicamente incorreta, 
não a sustentam de forma alguma, não deixando espaço para graduações 
intermediárias (LAKATOS; MARCONI,  2011, p. 91) .  

10 O método de procedimento a ser uti l i zado é o monográfico, em que “a invest igação  
deve examinar o tema escolhido,  observando todos os fatores que influenciaram e  
anal isando-o em todos os aspectos”  (LAKATOS; MARCONI,  2011, p.256/257).  

11 PRODANOV, Cleber Cr istiano; FREITAS, Ernani  Cesar de.  Metodologia do trabalho 
científ ico:  métodos e técnicas da pesquisa e do t rabalho acadêmico.  2. ed.  Novo 

Hamburgo: Feevale,  2013, p. 155.  
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teóricas sobre o tema, bem como legis lações e normativas nacionais qu e 

embasem as polít icas públ icas del imitadas como objeto de pesquisa 

desse estudo.  

 Esta tese encontra-se div idida em três capítulos.  

 O primeiro capítulo expõe os marcos normativos e culturais dos 

contratos administrat ivos e seus mecanismos de gestão. Para  tanto,  

aborda o contrato administrat ivo como ferramenta dogmática de gestão 

dos interesses públicos, os elementos estruturantes da gestão de conflitos 

aos contratos administrat ivos e a cultura dialógica na AP. 

 O segundo capítulo anal isa o equilíbrio econ ômico-f inanceiro do 

contrato administrat ivo e suas formas de composição. Assim, aborda o 

processo de integração das teorias de resolução de confl itos na AP e a 

busca do equilíbrio econômico-f inanceiro dos contratos administrat ivos ; e 

explica o contrato administrat ivo e as questões de seu equilíbr io 

econômico-f inanceiro.  

 Por f im, o terceiro capítulo discute a autocomposição de conflitos na 

AP brasileira em sede de equilíbrio econômico -f inanceiro do contrato 

administrat ivo. Neste tr i lhar, analisa as possibil idades de autocomposição 

de confl itos na AP sob a ótica da Lei nº 13.140/15; expõe os 

procedimentos de autocomposição acerca dos contratos administrat ivos 

que envolvam equilíbrio econômico-f inanceiro, apresentando, por f im, uma 

proposta de sistematização para os centros de autocomposição nos 

municípios 12 v ia regulamentação normativa local.  

                                                             
12 [ . . . ]  é no espaço municipal  que o ator  social  deixa o plano da abstração e da 
general idade e passa a ser  entendido e considerado diante de suas especi fi cidades e 
necessidades concretas.  É também na esfera local ,  por tanto,  a par ti r  do Município ou 
do espaço regional ,  que se possibi l i ta a efet iva atuação dos atores na construção de 
uma normat iv idade [ . . . ] (HERMANY, FRANTZ, 2010, p.218).  
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