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RESUMO
A dissertação, elaborada com base no método dedutivo, mediante utilização de conceitos
gerais da teoria da participação administrativa no processo administrativo, trata da
importância do fortalecimento da atividade processual administrativa e do envolvimento do
cidadão na Administração Pública para a consolidação da democracia administrativa no
Brasil. O surgimento do Direito Administrativo possui particular importância para a
compreensão dos seus institutos e, claro, para a forma de atuação da Administração Pública.
O perfil autoritário desse ramo jurídico ainda persiste como clara reminiscência de sua
origem, notadamente pautada numa relação de superioridade do Estado em face dos
particulares. Aliás, nem mesmo o constitucionalismo moderno conseguiu imprimir uma
verdadeira democracia administrativa, porquanto os textos constitucionais não foram
devidamente observados pelo Poder Público. Além disso, somente com o processo de
constitucionalização do Direito as relações jurídicas administrativas assumiram um perfil
mais democrático. É dizer, a constituição de uma ambiência de diálogo com a sociedade civil
é uma conquista incipiente da Administração Pública brasileira. Como o processo
administrativo comporta os dilemas e as soluções da atuação do Estado, porque nele é
revelada a manifestação estatal, o fortalecimento dos institutos e princípios relacionados à
atividade processual administrativa cumpre o importante papel de tornar mais participativa à
relação entre o Estado e o cidadão. Desse modo, a participação administrativa pode ser
considerada não apenas um mecanismo de controle e de legitimação da atuação estatal, mas,
também, de aperfeiçoamento e de redução dos custos administrativos, como exigência do
princípio da eficiência. O objetivo principal do trabalho consiste em afirmar como a relação
jurídica administrativa, a juridicidade administrativa, a jurisdição administrativa, a
processualidade administrativa, a consensualidade administrativa e a justiça administrativa,
conjuntamente com a participação administrativa, podem contribuir para uma atuação mais
democrática da Administração Pública e, consequentemente, mais dialógica e consolidadora
dos direitos fundamentais do cidadão. Portanto, destaca-se a importância do processo
administrativo e da participação administrativa como mecanismos de aperfeiçoamento das
políticas públicas e, dessa forma, como instrumentos de redução dos custos administrativos
mediatos do Estado.
Palavras-chave: Participação Administrativa. Processo Administrativo. Administração
Pública dialógica.

ABSTRACT
The dissertation, which is based on the deductive method, by using general concepts of the
theory of the administrative participation in the administrative process, addresses the
importance of strengthening administrative and procedural activities of citizen involvement in
public administration for the administrative consolidation of democracy in Brazil. The
emergence of Administrative Law has particular importance for the understanding of its
institutions and, of course, for the different fields of public administration. The authoritarian
profile of this area of law still exists as a clear recollection of their origin, mainly based on a
relationship of superiority of the state over the individuals. Indeed, does not even modern
constitutionalism could print a true democracy administrative, since the constitutions were not
properly observed by the Government. Furthermore, only the process of constitutionalization
of administrative law legal relations took a more democratic profile. That is, the creation of an
environment of dialogue with civil society is a recent achievement of the Brazilian
government. As the administrative process involves dilemmas and solutions of state action,
because it is revealed the expression government, the strengthening of institutions and
principles related to the administrative procedure is important for role in making a more
participatory relationship between state and citizen. Thus, administrative participation can be
considered not only a mechanism of control and legitimacy of state action, but also for
improvement and reduction of administrative costs, as a requirement of the principle of
efficiency. The objective of this investigation is to assert as the administrative legal relation,
the administrative legality, the administrative jurisdiction, the processuality administrative,
the consensuality administrative and administrative justice, together with administrative
participation, can contribute to a more democratic role of the Public Administration and,
therefore, more dialogic and consolidator of the fundamental rights of citizens. Therefore, we
highlight the importance of the administrative process and administrative participation as
mechanisms for improving public policy and thus as a means of reducing administrative costs
mediate the state.
Keywords: Administrative Participation. Administrative Procedure. Public Administration
dialogical.
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1 INTRODUÇÃO

O Direito Administrativo brasileiro encontra-se em um demorado processo de mutação
ou transformação, de modo que isso implica inevitáveis releituras sobre as relações jurídicas
travadas entre os administrados e a Administração Pública1. Aliás, tais vicissitudes não se
limitam a isso, pois as mudanças ocorrem também no trato das relações entre os próprios
servidores públicos e, não menos importante ou frequente, entre estes e os órgãos ou as
entidades públicas a que se vinculam.
Assim sendo, nesse contexto de intensas transformações, assoma em importância a
confiança no processo administrativo e na participação do cidadão na atividade decisória do
Estado, em especial na seara administrativa, uma vez que eles representam uma inegável via
de legitimação da atuação estatal e, assim, pretensamente redutora dos atritos entre os sujeitos
da relação jurídica administrativa.
Dessa forma, o trabalho procura discutir o instituto do processo administrativo como
instrumento de exercício da cidadania, devidamente decantada na participação administrativa
na Administração Pública dialógica.
Saliente-se que, em face da temática apresentada, não será objeto de análise aspectos
sociológicos ou políticos relacionados à percepção ou à volição do cidadão sobre a
participação administrativa processual2 ou Administração Pública3, nem estudar a ambiência
cultural que o cerca, já que a temática se limita a identificar meios jurídicos viáveis,
notadamente processuais e na via administrativa, para a solução de conflitos entre o Estado e

1

Cumpre mencionar que a expressão Administração Pública, quando apresentada no texto, é uma redução das
expressões Administração Pública prestadora ou Administração Pública decisória ou, ainda, das duas
indiferentemente, conforme o contexto facilmente identificável; assim sendo, quando se desejar mencioná-la em
sentido diverso, evidentemente, far-se-á de modo expresso.
2
O mesmo se diga quanto às teorias sobre política deliberativa e democracia representativa, aliás, os estudos
sobre tais temáticas, quando referenciados, se destinam apenas a alinhar um pensamento reflexo sobre as
temáticas processuais ventiladas.
3
Sobre a temática, no Direito espanhol, veja-se: PINO, Eloísa del. Los Ciudadanos y el Estado: las actitudes de
los españoles hacia las administraciones y las políticas públicas. Madrid: Instituto Nacional de Administración
Pública – INAP, 2004, p. 187-238.
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os particulares sob uma perspectiva dialogal com vista a reduzir os custos da atividade
administrativa, ainda que mediatamente.
Assim, o processo administrativo, por se constituir um meio pretensamente seguro para
desaguar a tomada de posição da Administração Pública, sempre teve o seu lugar na
consecução da atividade administrativa, contudo, não se dava uma devida importância aos
seus propósitos ou fins, de maneira que a sua serventia era seriamente prejudicada, mormente
quando não se considerava o seu potencial para dirimir conflitos interesses nas relações
jurídicas administrativas.
Felizmente, com o alvorecer das constituições modernas, jungidas às transformações
sociais da segunda metade do século passado, que impuseram uma maior procedimentalização
na adoção das medidas administrativas, com o intuito de estabelecer uma atuação legítima4 e
mais racional na tomada de decisão do Poder Público5, o processo administrativo galgou um
lugar de destaque na Administração Pública pretensamente democrática, não apenas nos
países de jurisdição dúplice, pois se despontou como o locus do instituto da participação
administrativa e, assim, do empreender da atuação política do cidadão.
A participação administrativa, o mesmo se diga ao processo administrativo, é um
instituto antigo, todavia, sempre foi cercada de grandes adversidades, tais como: (a) apatia do
cidadão e que não se resume a empeços de mero envolvimento político; (b) limitação no seu
exercício por conta da atuação administrativa geralmente autocrática; (c) ausência de uma
delimitação precisa do instituto e dos seus instrumentos.
Tais dilemas devem ser superados através de uma releitura do instituto, de forma que
ele seja precisamente definido e objetivamente operável sem os ranços de uma contextura
meramente idealística. Desse modo, o processo administrativo deve servir de instrumento para
a operacionalidade da participação administrativa e, também, para a sua devida disciplina
normativa, sem falar no estabelecimento de um lócus adequado para o seu desenvolvimento.
Com base em tais premissas, o trabalho pretende apresentar considerações consistentes
sobre a seguinte problemática: de que modo, e em que termos, o processo administrativo e a
participação administrativa, além de empreender a defesa e a consolidação dos direitos e
garantias fundamentais do cidadão, o que reveste de notória legitimidade aos seus
propósitos, podem constituir-se em um efetivo meio para a racionalização dos deveres
4

Desde já, impende mencionar que o ideário da legitimidade pelo procedimento não é aceita, pelo menos
irrestritamente, neste trabalho, por razões que serão apresentadas oportunamente nos capítulos que seguem.
5
Obviamente, Poder Público e Administração Pública não são sinônimos, até porque aquele possui uma maior
amplitude compreensiva; em todo caso, neste trabalho, não raras vezes, os termos serão utilizados como
equivalentes com o único propósito de expressar a titularidade de uma atuação administrativa do Estado.
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prestacionais positivos do Estado, de forma a reduzir o custo das políticas públicas, inclusive
os advindos da atividade judicial, por meio da juridicidade, jurisdição, processualidade,
consensualidade e justiça administrativas?
Então, tendo em vista o problema levantado, o trabalho será dividido em 07 (sete)
capítulos num encadeamento lógico e, claro, conclusivo.
No primeiro deles (item 2), far-se-á uma exposição sobre a evolução do Direito
Administrativo, na qual será aferida uma melhor compreensão desse ramo jurídico, tudo de
modo a identificar, ao longo do tempo, certos traços que caracterizam a atuação da
Administração Pública em face dos particulares e dos seus próprios servidores e, assim,
compreender o porquê de algumas contradições ou empeços ao regular desenvolvimento de
alguns comandos constitucionais. A linha evolutiva do Direito Administrativo comprovará, ou
não, se a relação entre o Estado e os particulares possui uma cadência própria, no que
constitui o todo o complexo da seara administrativa, em face dos textos constitucionais e que
lições podem ser extraídas para melhor alcançar os propósitos de toda a atividade
administrativa.
Em seguida, no segundo capítulo (item 3), serão apresentados os modelos de
Administração Pública em conexão discursiva com os paradigmas constitucionais, pois, só
assim, será claramente identificada a senda evolutiva dos modelos, assim como a opção da
Constituição Federal de 1988 pelo modelo de Administração Pública dialógica, por comportar
o exercício democrático do poder administrativo, sem, contudo, perder os avanços alcançados
com os modelos anteriores, já que eles devem ser superados, numa perspectiva evolutiva, em
face das exigências de uma sociedade hipermoderna e não simplesmente olvidados em todos
os seus esteios.
No terceiro capítulo (item 4), por sua vez, dedicar-se-á à análise do processo
administrativo, já sob o signo de uma Administração Pública dialógica, demonstrando
algumas inarredáveis premissas do processo administrativo na ordem constitucional vigente,
tudo com vista a expressar a tônica do fortalecimento do processo administrativo como
instrumento para o exercício da cidadania. Tal perspectiva se propõe a engendrar uma
dimensão dialógica, sempre que possível, na tomada de decisão nos processos
administrativos.
No quarto capítulo (item 5), e seguindo os nortes do anterior, serão demonstradas
algumas inarredáveis perspectivas decorrentes do fortalecimento do processo administrativo
na Administração Pública dialógica e será dada particular atenção à relação jurídica, à
jurisdição, à consensualidade e à justiça no processo administrativo. A razão é simples: sem
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uma devida compreensão de tais pressupostos e uma precisa extensão dos seus efeitos no
processo administrativo hodierno, por certo, tornará inócua qualquer pretensão de
fortalecimento das instâncias administrativas de resolução de conflitos.
No capítulo seguinte (item 6), o quinto, o trabalho se voltará à participação
administrativa e ao exercício dos direitos fundamentais. Na ocasião, será feita uma
delimitação do instituto da participação administrativa com vista a lhe emprestar uma devida
operacionalidade e, também, diferenciá-lo dos demais institutos afins ou correlatos; ademais,
serão analisadas as vias clássicas de participação administrativa na Administração Pública, só
que sob uma perspectiva dialogal, já que ela deve imperar, sempre que possível, no exercício
da função administrativa.
Mais adiante, no sexto capítulo (item 7), e seguindo a trilha do capítulo anterior, serão
ventilados os instrumentos da Administração Pública dialógica na Lei Geral do Processo
Administrativo Federal (Lei nº 9.784/99 - LGPAF). Ademais, na ocasião, será dado particular
destaque à audiência pública, à consulta pública e à reunião conjunta6 como vias
consagradoras da participação administrativa e consolidadora dos direitos e garantias
fundamentais do cidadão através do processo administrativo. Adverte-se que a exposição se
limitará à análise dos institutos consagrados na LGPAF, haja vista a necessidade de traçar um
limite expositivo à temática e, no que se afigura evidente, porque inexiste razão para estender
considerações sobre dispositivos semelhantes na legislação pátria, de maneira que eventual
remição terá caráter meramente ilustrativo.
Por fim, no sétimo capítulo (item 8), já com os aportes dos capítulos anteriores, se
deterá a apresentar uma proposta consistente e razoável à problemática levantada, tudo de
modo a evidenciar que a participação administrativa não se resume a tentar configurar uma
Administração Pública democrática, mas, também, e não menos importante, a somar esforços
para o exercício de uma atividade administrativa mais profícua e, assim, menos onerosa,
inclusive com notórios resultados não apenas na via administrativa, mas, igualmente, e a seu
modo, na atividade judicial.
Em cotejo com o plano de trabalho esboçado, não há como negar a relevância que a
temática apresenta, haja vista que, por meio do processo administrativo e dos instrumentos da
participação administrativa, é possível tentar alterar a apatia atual do cidadão brasileiro em
face das medidas administrativas tomadas pela Administração Pública, especialmente quando
há vias legítimas e materialmente operáveis para o seu exercício.
6

Com relação à reunião conjunta, evidentemente, serão apresentadas as devidas ressalvas como instituto de
participação administrativa.
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Além disso, a temática possui total pertinência com a defesa e consolidação dos direitos
e garantias fundamentais, uma vez que os pontos de contato entre o cidadão e a
Administração Pública, no que exsurge a noção de direitos fundamentais como direitos
subjetivos, são devidamente harmonizados e decididos numa ambiência processual
administrativa.
Notadamente, e isso deve ser destacado desde já, a participação administrativa somente
será possível se o envolvimento político do cidadão vier acompanhado de mudanças na gestão
pública; quer dizer, encontrar ressonância nos órgãos administrativos os traços da dimensão
dialógica no exercício do poder administrativo.
Ademais, deve-se vislumbrar uma nova abordagem sobre o assunto, pois, apesar de seu
ordinário e esperado conhecimento pelos operadores do direito, não se extrai dele o seu
verdadeiro sentido e alcance em face do constitucionalismo vigente. Em outras palavras, a
participação administrativa ainda é enxergada com duvidosa utilidade na promoção da gestão
pública em função das necessárias mudanças ela impõe na concepção do regular exercício da
função administrativa.
Soma-se, ainda, a necessária e proveitosa análise de temas relevantes, mas sem maior
abordagem pela doutrina pátria, no sentido de externar os meios de sua efetiva
operacionalidade, tais como, a concertação administrativa, Administração Pública dialógica,
legitimidade no processo administrativo, jurisdição administrativa, justiça administrativa e
participação administrativa7, tudo sob o influxo da ordem constitucional vigente.
Não se pode perder de vista, ainda, a importância que o assunto revela para uma melhor
gestão dos recursos públicos e, assim, para uma precisa observância do princípio da
eficiência, explica-se: o consenso, partejado entre o administrado e a Administração Pública,
inevitavelmente levará a uma racionalização na consecução das demandas públicas, já que
não sofrerão resistências, ou serão menores, pelos destinatários das medidas a serem tomadas
pelo Poder Público, logo, reduzem-se os custos administrativos, ainda que mediatos, e, não
raras vezes, também os custos judiciais, já que a consensualidade pode acarretar redução de
demandas.

7

Dentro da ambiência da Administração Pública, a participação administrativa constitui um claro e expressivo
desdobramento da participação popular, já que esta não se reduz às atividades estatais e, muitos menos, às
administrativas.
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2 EVOLUÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO

Naturalmente, se a proposta de trabalho se dedica, com inegável primazia, ao estudo de
um instituto jurídico, a saber, o processo administrativo, nada mais coerente que acompanhar,
sempre que possível, a evolução do Direito Administrativo em face desse instituto ou, no que
se revela mais adequado, a sua ambiência em face das alterações desse ramo jurídico, com
particular atenção à participação dos cidadãos na Administração Pública, que se notabiliza
governamentalmente por uma série de ações de interesse de toda a sociedade política8.
Com efeito, há uma inevitável relação entre a evolução do Direito Administrativo e o
recrudescimento da importância do processo administrativo para a Administração Pública,
pois sendo o processo administrativo um instrumento de consolidação dos direitos e garantias
fundamentais do cidadão, ou até a alcançar esse propósito, é natural que a sua evolução
revele, em considerável medida, os avanços do ramo jurídico a que se vincula, sem olvidar,
contudo, os possíveis paradoxos na cadeia evolutiva dos institutos em face das contexturas
sistêmicas ou parciais de determinada ordem jurídica no tempo.
Tratando-se do caso brasileiro, por certo, impende alertar sempre, e isso é demonstrado
também nos tópicos vindouros, a peculiar situação de um Direito Administrativo calcado,
desde os seus primórdios, em linhas notadamente adstritas à concentração de poder, assim
como à preservação de uma relação visivelmente autocrática e, por conseguinte, não inclinada
à participação administrativa, o que faz recrudescer a possibilidade de manifestação pública
destituída de qualquer substrato legitimatório.
Cumpre gizar que a divisão apresentada nos itens a seguir não se assentou com vista a
destacar o aperfeiçoamento dos diversos institutos desse ramo jurídico em per si9, nem
mesmo reluzir os traços que adornem esta ou aquela escola jurídica, senão prestigiar os
elementos identificadores da evolução desse ramo jurídico no que se refere às relações
jurídicas entre o administrado e a Administração Pública, assim como entre esta e os
8

ROMAGNOSI, Gian Domenico. Principj Fondamentali di Diritto Amministrativo. Terza Edizione. Prato:
Dalla Stamperia Guasti, 1835, p. 05-06.
9
Excetuando-se a necessária correlação de interesse com o processo administrativo e a participação
administrativa, senão restaria sem maior sentido o estudo evolutivo do Direito Administrativo.
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servidores a ela vinculados, pois, nesses pontos, se afiguram a importância particular do
processo administrativo como instrumento de exercício da cidadania.
Ademais, as transformações ou tendências no Direito Administrativo atual representam,
no mais das vezes, as vicissitudes operadas no plano político-institucional, assim como no
plano científico10, de modo que se impõe uma devida compreensão da conjuntura que cerca
cada momento histórico atravessado por esse ramo jurídico.

2.1 ORIGEM E CONSOLIDAÇÃO

Não há como alcançar a origem do Direito Administrativo sem identificar os seus fins
ou propósitos em determinada época11; assim sendo, ao longo dos últimos dois séculos,
importa evidenciar a relevância desse ramo jurídico (a) para a organização material do Estado
e, mais que isso, (b) para promover a disciplina básica da relação entre o Poder Público e os
cidadãos, (c) bem como, estabelecer os instrumentos relacionados à interminável tarefa de
delimitação das atividades que se destinam a atender às demandas de toda a coletividade, (d)
somando-se, ainda, o regramento da necessária e criteriosa consecução das atividades
materiais do Estado.
Logo, com base nesses parâmetros, por vezes mutáveis, pode-se identificar o Direito
Administrativo em formação e desenvolvimento no cambiável mundo da Administração
Pública ao longo dos tempos.
Claro que, na sua origem, esses propósitos não se afiguravam assim tão claros12;
contudo, e em que pesem os entraves inevitáveis vinculados ao desenvolvimento de qualquer
10

SCORSIM, Ericson Meister. O Processo de Evolução do Estado, da Administração Pública e do Direito
Administrativo. Interesse Público (IP), Belo Horizonte, ano 09, nº 42, p. 127-144, mar./abr. 2007, p. 127.
11
Porém, não se deseja com isso seguir uma perspectiva conceitual funcionalista do Direito Administrativo.
12
Deve-se, desde já, fazer uma precisa desvinculação do Direito Administrativo com a Administração do Estado
ou de qualquer outro tipo societário, pois a organização material de qualquer forma de poder sempre demandou
um mínimo de organização administrativa e, assim, ela sempre existiu desde a antiguidade (NOBRE JÚNIOR,
Edilson Pereira. Uma História do Direito Administrativo: Passado, Presente e Novas Tendências. Boletim de
Direito Administrativo - BDA, São Paulo, ano XX, nº 11, p. 1.229-1.247, nov. 2005, p.1.229-1.233;
CASSESE, Sabino. Las bases del Derecho Administrativo. Trad. Luis Ortega. Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública - INAP, 1994, p. 28), tanto isso é verdade que não se pode negar a existência de
considerável organização administrativa no Império Médio faraônico, no Império Persa, no Império Bizantino,
de modo que se pode atribuir a cada um deles a origem das diferentes instituições administrativas de nosso
tempo (GIANNINI, Massimo Severo. Premisas sociológicas e históricas del Derecho Administrativo. Trad.
M. Baena del Alcázar e J. M. García Madaria. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública - INAP,
1980, p. 09). Ocorre que, quando se fala no surgimento do Direito Administrativo, deseja-se perquirir quais os
traços que o define ou diferencia em face dos demais ramos jurídicos e, no que se afigura importante, o que o
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ramo jurídico, já era evidente o seu traço característico: a disciplina da atuação administrativa
do Estado13.
Antes de tudo, impende gizar que a história do Direito Administrativo se confunde
como o exsurgir do próprio Estado14, daí a sua ingloriosa relação com o exercício, por vezes
tirânico, do poder estatal no evoluir dos séculos; portanto, vê-se o seu aspecto autoritário e
centralizador, pois desde o seu surgimento, por evidente, o Estado não se alinhava ao perfil
decididamente democrático, nem mesmo nos nossos dias, em grande medida, isso é
observável, uma vez que há ainda gestão pública pauta num desatado unilateralismo e sob o
jugo da força15.
Considerando a importância do Direito Administrativo francês, far-se-á uma exposição
sobre a sua senda evolutiva e, só depois, são empreendidas algumas palavras com relação à
dissidência do Common Law sobre a temática. Mais adiante, e em breves alusões explicativas,
são tracejadas algumas considerações sobre o Direito Administrativo nos Estados Unidos, na
Alemanha e na Itália; culminando, por fim, com ligeiras palavras sobre os primórdios do
Direito Administrativo no Brasil.
A doutrina menciona estoicamente que a raiz do Direito Administrativo se originou com
a Revolução Francesa em virtude da pretensa transposição do Estado absolutista para o Estado
de Direito16, com a singular importância da separação dos poderes, inclusive evidenciando
distingue da mera gestão administrativa do poder ao longo da história. Enfim, o que o distingue da administração
pública no seu sentido sociológico (Massimo Severo Giannini, op. cit., 1980, p. 17). Em vista disso, tem-se que a
função administrativa precede ao próprio surgimento do Direito Administrativo, pois não há como afastar o seu
reconhecimento na Península Ibérica durante a dominação romana e, muito menos, nas jurisdições municipais na
Alta Idade Média, pois existia o exercício de atividades, assim como a sua regulação, ainda que mínima, relativa
aos mercados, aos pesos e às medidas; inclusive, na própria Idade Média, existiam textos legais de natureza
administrativa em matéria de domínio público e expropriação forçada (ÁLVAREZ-GENDÍN, Sabino. Tratado
General de Derecho Administrativo. Tomo I. Barcelona: Editorial Bosch, 1958b, p. 138).
13
Naturalmente, a linha divisória ainda é bastante ampla, o que é objeto das devidas considerações delineadoras
nas linhas vindouras, especialmente porque o campo de abrangência da atividade administrativa varia muito de
país para país, assim como de uma época para outra. Ademais, a depender das fontes do Direito Administrativo
de cada lugar, a atividade administrativa pode basear-se apenas na disciplina dos meios de controle da atuação
estatal, o que geralmente ocorre nos países do common law.
14
Edilson Pereira Nobre Júnior, op. cit., 2005, p. 1.229. Isso se explica, em grande medida, quando a
organização administrativa dos entes que se dedicam à esfera pública cresceu demasiadamente, fazendo com que
cada órgão se ocupasse, com a devida competência e legitimidade, às mais diversas atividades no meio social,
advindo daí o Estado, muito embora não se possa precisar quando ele nasce como forma política (Massimo
Severo Giannini, op. cit., p. 26).
15
O Estado, naturalmente, depende da gestão que conduz os seus fins e dela pode surgir alguns males à
coletividade, o que destoa das elementares imposições destinadas ao governo e à Administração Pública, tal
como mencionar Ruy Cirne Lima, nestes moldes: “Aos governantes, cabe dar satisfação às exigências
existenciais do Estado e às exigências vitais da sociedade. A satisfação dessa dupla série de exigências, chama-se
governo ou, mais especificamente, governo e administração” (LIMA, Ruy Cirne. Preparação à Dogmática
Jurídica. 2 ed. Porto Alegre: Editora Sulina, 1958, p. 24).
16
Nesse sentido, dentre outros manuais, salientam-se os seguintes: GASPARINI, Diógenes. Direito
Administrativo. 14 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 39; BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 39; ARAÚJO, Edmir Netto de. Curso
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certo marco legislativo, a saber, a Lei de 28 pluviose do ano VIII17, que corresponde ao ano de
1.80018, tanto que se convencionou chamar tal fato como sendo a origem formal do Direito
Administrativo19.
Aqui, impõe-se uma breve explanação quanto ao decantado Estado de Direito20 e à
separação dos poderes para a formação do Direito Administrativo. Pois bem, há entendimento
de que a separação dos poderes revelou-se como um pressuposto para a formação do Direito
Administrativo21; contudo, e isso não pode ser olvidado, como conciliar essa assertiva com o
fato de o Conselho de Estado francês, que era umbilicalmente vinculado ao Poder Executivo,
para não dizer em tese subordinado, possuir competência absoluta sobre qualquer matéria de
interesse do Estado. Ademais, ainda se tinha, à época, os claros resquícios do Estado de
Polícia, que se revelava numa tentativa de codificação das regras do absolutismo ilustrado22.
O fato é que não se pode identificar a existência do Direito Administrativo com o
Estado de Direito23. Com efeito, a Inglaterra era um Estado de Direito, com as
particularidades do Rule of Law, nem por isso se observava a existência de um Direito
Administrativo inglês nos séculos XVIII ou XIX.
Quer dizer, tinha-se, na França, sob o mesmo jugo, uma total reunião de poderes, pois o
Executivo era totalmente senhor dos julgamentos em que ele mesmo fazia parte24. Em outras
de Direito Administrativo. 4 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 08; CARVALHO FILHO, José dos
Santos. Manual de Direito Administrativo. 14 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 06; DI PRIETO,
Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Editora Atlas, 2011, p. 02.
17
Considerada como a grande lei de centralização napoleônica (BURDEAU, François. Les reformes de l’na VIII
dans l’histoire des juridictions administratives locales. AA.VV. La loi du 28 pluviôse an VIII deux cents ans
après: survivance ou pérennité? Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 2000, p. 41-48, p. 41), no que
destaca a consolidação dos esteios centralizadores do antigo regime.
18
Vide: Diógenes Gasparini, op. cit., p. 39; Edmir Netto de Araújo, op. cit., p. 09; e Maria Sylvia Zanella Di
Prieto, op. cit., p. 04; MAFRA FILHO, Francisco de Saltes Almeida. Nascimento e Evolução do Direito
Administrativo. Revista de Direito Administrativo (RDA), Rio de Janeiro, nº 238, p. 167-174, out./dez. 2004,
p. 167.
19
MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1992b, p. 0911.
20
Impende destacar que, na França, a construção teórica do Estado de Direito demorou bastante, vindo a se
confirmar de forma precisa apenas nas primeiras décadas do século XX, por conta dos trabalhos de Raimond
Carré de Malberg (ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de Direito. In: COSTA PIETRO, e ______ (Orgs).
O Estado de Direito. História, teoria, crítica. Trad. Carlo Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.
03-94, p. 22); logo, isso prestigia o entendimento de que a submissão do Estado francês ao direito não ocorrera
ainda no século XIX. Enfim, como o Estado de Direito ainda não se consolidara, nem mesmo teoricamente, na
França antes do século XX, não há como afirmar que ele tenha sido determinante para a formação do Direito
Administrativo no início do século XIX.
21
Odete Medauar, op. cit., 1992b, p. 23. A autora apresenta, naturalmente, o mesmo entendimento em aligeirado
artigo, mas criterioso, sobre a temática (MEDAUAR, Odete. Evolução do Direito Administrativo. Boletim de
Direito Administrativo - BDA, São Paulo, ano VII, nº 5, p. 285-289, mai. 1992, p. 285).
22
Massimo Severo Giannini, op. cit., 1980, p. 41.
23
Massimo Severo Giannini, op. cit., 1980, p. 50.
24
No que se evidencia com a independência absoluta das funções judiciais das funções administrativas, de modo
que o juiz, quando do seu ofício, não pode imiscuir-se ou controlar as atividades administrativas, tal como
prescreve a Lei de 16-24 de agosto de 1790 (Título III, art. 13).
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palavras, a decantada, melhor dizer pretendida, separação dos poderes não passou,
paradoxalmente, de uma “indiferenciação entre as funções de administrar e de julgar”
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promovida pela Administração centralizadora francesa.
Nesse sentido, a divisão dos poderes não pode ser compreendida como pressuposto para
a formação do Direito Administrativo. Ela, a divisão de poderes, no máximo, possibilitou o
seu desenvolvimento, pois, na sua gênese, tal ramo jurídico não se alinhou perfeitamente à
desejável tripartição dos poderes26.
Arvorando uma perspectiva diversa, defende-se que o Direito Administrativo nasceu da
necessidade ou imperiosa comodidade de prescrever meios ou instrumentos27 diferenciados
para tratar das questões relacionadas ao Poder Público, tendo em vista uma particular
convergência de poder28 depois da revolução francesa29, e sob o signo do liberalismo na sua
ambiência prática e econômica30, ainda que isso representasse, inicialmente, um verdadeiro
assombro sob uma perspectiva jurídica, hajam vista os enormes privilégios que o Estado
gozava no fim do século XVIII e no início do século XIX, e que, sobre alguns pontos, ainda
goza até os nossos dias. Dessa ambiência, na qual impera todo um ciclo de atividades
relacionadas à atividade pública, surge o regime administrativo decorrente do movimento de
centralização natural do Estado31.
Trilhando uma linha de entendimento parecido com o de Odete Medauar, há quem
defenda, ainda, que a separação dos poderes e a jurisprudência do Conselho de Estado francês
25

SILVA, Vasco Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra: Livraria Almedina, 1998,
p. 12.
26
Tal como preconizava Montesquieu, anteriormente à Revolução de 1789, no sentido de que não havia como
cotejar a liberdade do cidadão se o poder de julgar não fosse separado do poder legislativo e do poder executivo;
afirmando que, se jungido ao poder legislativo, ter-se-ia o arbítrio sobre a vida e a liberdade dos cidadãos; por
outro lado, se cumulado com o poder executivo, poder-se-ia observar na atuação do magistrado a mesma força
de um opressor (MONTESQUIEU, Charles de Secondat. O Espírito das Leis. Trad. Cristina Murachco. São
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 168).
27
Tal como foi o tratamento dispensado ao contrato administrativo que, longe de uma autonomia material em
face dos contratos privados, adquiriu consistência própria em função das confluências da jurisdição
administrativa; enfim, foi a autonomização processual que levou a autonomização substantiva do contrato
administrativo (ESTORNINHO, Maria João. Requiem pelo contrato administrativo. Coimbra: Livraria
Almedina, 1990, p. 21-22).
28
Decorrente, de certo modo, de uma preexistente infraestrutura político-social, que vem antes mesmo da
revolução, por assim dizer, coerente, pragmática, centralizada e hierarquizada (GARCÍA, Jorge Vélez. Los Dos
Sistemas del Derecho Administrativo. Ensayo de Derecho Público Comparado. 2 ed. Santafé de Bogotá:
Institución Universitaria Sergio Arboleda, 1996, p. 16).
29
Inclusive a necessidade de suportar os fortes processos de desagregação relacionados ao difícil período de
1789 a 1797, sem falar nas demandas da guerra, de certo modo, obrigou a construção de um Direito
Administrativo autoritário na França, que pode ser observada numa forte administração estatal (Massimo Severo
Giannini, op. cit., 1980, p. 49).
30
RIVERO, Jean. O Regime das Empresas Nacionalizadas e a Evolução do Direito Administrativo. Revista de
Direito Administrativo (RDA), Rio de Janeiro, nº 49, p. 44-68, jul./set. 1957, p. 60.
31
HAURIOU, Maurice. Précis de droit administratif et de droit public.8 ed. Paris: Librarie de la Société de
Recueil Sirey, 1914, p. 02.
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foram fatores fundamentais para o desenvolvimento científico do Direito Administrativo32, a
assertiva não chega a ser de todo equivocada, muito embora peque pela demasia. Ora, a
separação dos poderes, como bandeira da revolução francesa, não foi inicialmente observada
na França, e isso pode ser facilmente constatado com o regime de poder exercido após a
revolução, basta lembrar que o desenvolvimento do Direito Administrativo ocorrera
justamente no período de exacerbação autocrática da era napoleônica33, na qual o juiz das
controvérsias administrativas era formalmente o imperador, já que decidia através dos
pareceres do Conselho de Estado34.
Assim sendo, a separação dos poderes pode ser entendida, e nesse sentido ela é fácil e
lamentavelmente observada, como a possibilidade de consolidação de um poder
administrativo forte e autônomo, quer dizer, de um Poder Executivo estanque ou isento dos
demais poderes35, tudo de modo a operar o exercício autocrático da Administração Pública
francesa36.
No entanto, não se discute a postura alvissareira37 da cultura jurídica francesa, no que
concerne à disciplina da atividade administrativa; contudo, não há como admitir que o Direito
Administrativo tivesse obtido sua certidão de nascimento em decorrência de uma Lei de
determinado país, em especial se for considerado que as práticas administrativas decorrentes
do Direito Público, em determinados países38, não decorriam necessariamente de expressas
imposições legais.
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BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 37;
CAETANO, Marcello. Tendências do Direito Administrativo Europeu. Revista de Direito Público (RDP), São
Paulo, nº 01, p. 25-39, jul./set. 1967, p. 33.
33
BURDEAU, François. Histoire du droit administratif. Paris: Presses Universitaires de France (PUF), 1995,
p. 66.
34
Massimo Severo Giannini, op. cit., 1980, p. 57.
35
ENTERRÍA, Eduardo García de. Revolución Francesa y Administración Contemporánea. 4 ed. Madrid:
Civitas, 1994, p. 49.
36
Aliás, o controle judicial sobre a atuação do Poder Executivo sempre foi cercada de enormes empeços, hajam
vistas as imunidades gozadas pela Administração Pública ou a constituição de espaços isentos ou não passíveis
de fiscalização, de maneira que, em grande parte, a luta contra tais empecilhos é a própria história do Direito
Administrativo (ENTERRÍA, Eduardo García de. La Lucha Contra las Inmunidades del Poder en el Derecho
Administrativo - Poderes Discrecionales, Poderes de Gobierno, Poderes Normativos). Revista de
Administración Pública - RAP, Madrid, nº 38, p. 159-205, mayo/agosto 1962, p. 166)
37
Como se verá mais adiante, não se tratava necessariamente de inovação, porém uma esperada sustentação ou
manutenção de uma série de práticas administrativas encravadas na administração central francesa já existente
naquela época.
38
Nesse sentido, destaca-se, na sua origem e de modo bem particular, a Inglaterra; por outro lado, nos Estados
Unidos, e também sob a égide do commom law, o Direito Administrativo paradoxalmente somente ganhou a
pretensa solidez a partir da norma positivada (Interstate Commerce Act de 1887, portanto, bem depois da
Revolução Francesa), porém não se pode dizer que ele surgiu a partir de tal normatização e isso é mais bem
explicado no curso do texto. Em todo caso, na Inglaterra, o Direito Administrativo possui ainda características
notadamente processuais, até mesmo por conta da resistência em aceitar, inicialmente, a existência de tratamento
normativo diferenciado do Estado, assim como a necessidade de promover o controle das atividades exercidas
pelas autoridades, o que fez exsurgir, de forma providencial, o controle da atuação do Estado em matéria
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Pode-se dizer que, com tal lei, o Direito Administrativo francês tenha finalmente
rompido a sua fase latente39, na qual se observava uma imprecisa delimitação da relação entre
o Estado e os seus súditos; agora, sob o signo universal, mencionar que tal ramo jurídico teve
seu nascedouro na regulamentação centralizadora mencionada, por evidente, representa uma
desatada e eufórica superposição da cultura francesa no mundo40.
Assim sendo, defende-se, por se revelar mais pertinente, como data convencional de
nascimento do Direito Administrativo francês, já na segunda metade do século XIX, os
desdobramentos jurídicos decorrentes de um acidente ocorrido com a jovem Agnès Blanco,
que fora gravemente ferida por carro de uma fábrica estatal de tabaco e tal fato ficou
conhecido como Arrêt Blanco41, pois, a partir dele, restou a definição sobre a existência de
um Direito aplicável aos particulares, conforme a regra do direito civil, e outro entre a
Administração Pública e o particular, a saber, o Direito Administrativo42.
Em todo caso, revela-se comprovadamente importante à atribuição de um marco, ainda
que discutível, e o que não é contestável no campo da ciência e da história da ciência, no
reconhecimento de determinada matéria, pois evidencia toda uma teia de considerações
relevantes sobre os fatos que antecederam ao seu surgimento, assim como se vislumbram os
prognósticos referentes ao seu desenvolvimento.
Aliás, e isso já deve ficar claro, essa lei não representou o nascimento do Direito
Administrativo, mas, sim, e no máximo, a sua concepção, haja vista o demorado processo de
gestação ou de consolidação dos seus institutos, já que inicialmente carente de uma base
própria de sustentação no sistema jurídico, pois, ao contrário das pessoas, os ramos jurídicos
não nascem funcionalmente perfeitos, uma vez que demanda um longo processo de
maturação funcional identificadora.

administrativa através dos prerogative remedies (prerogative orders), tais como: certiorari, prohibitume o
mandamus, acresça, ainda, os equitable remedies, a saber, declaration (declaratory action) e injuntion (KLOSS,
Eduardo Soto. ¿Existe un derecho administrativo inglés? Revista de Administración Pública (RAP), Madrid,
nº 70, p. 113-182, enero/abr. 1973, p. 124-140).
39
Aliás, Alexis de Tocqueville mencionava que, antes mesmo da Revolução, havia sido promovida uma
verdadeira modificação nas maiorias das leis secundárias relativas à regulamentação da situação dos
administrados e à organização dos assuntos pertinentes à atividade financeira do regime monárquico
(TOCQUEVILLE, Alexis de. O Antigo Regime e a Revolução. Trad. Rosemary Costhek Abílio. São Paulo:
Martins Fontes, 2009, p. 212). Informação que, sem maiores esforços, faz recrudescer o entendimento de que a
organização administrativa na França não era de todo incipiente, nem mesmo que a relação de poder exercida no
reino não se pautava basicamente em ordens ou comandos destituídos de qualquer procedimento, ainda que
variável ou circunstancial.
40
Não se quer com isso olvidar as raízes francesas desse ramo jurídico, só não se concorda com a perspectiva
linear e necessariamente afrancesada do seu desenvolvimento no mundo.
41
O Tribunal de Conflitos, em 08 de fevereiro de 1873, definiu qual era a autoridade competente para julgar o
caso e o referido tribunal era composto por membros do Conselho de Estado e do Tribunal de Cassação.
42
Nesse sentido: Sabino Cassese, op. cit., 1994, p. 19-20; Vasco Pereira da Silva, op. cit., 1998, p. 35-36.
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E, a partir disso, com o necessário processo de definição do Direito Administrativo,
começa toda uma torrente de paradoxos que constituem um claro apanágio do período de
consolidação dessa novel área de estudos. Então, passa-se a apresentá-la nos seguintes
moldes.
Primeiramente, o que se entende, hoje, por Direito Administrativo deve-se muito ao que
se compreendia por ele no passado, mais em função das exigências que se fazia dele do que
das suas próprias construções; porém, e por evidente, não há como entendê-lo ainda, dentro de
uma linha precisa, sobre a sua concepção doutrinária no futuro, mais em virtude das
incertezas que operam no cambiável mundo da atividade administrativa numa sociedade
complexa.
Isso retrata uma clara perspectiva evolutiva de qualquer ciência, em especial àquelas
não pautadas no parâmetro da causalidade e que, com o passar do tempo, adotam ou exigem
sempre critérios mais refinados43. E o que se deseja dizer com isso? Que a cômoda percepção
dos empeços ou problemas doutrinários de antanho não revelam os esforços de compreensão
de quem viveu as particulares dificuldades da sua época e que sofreram a penumbra dos
engenhosos círculos do saber.
Assim sendo, antes da Revolução Francesa não se tinha ou não se compreendia o
Direito Administrativo como decorrente dos contornos, ainda imprecisos, do Estado de
Direito, sem falar que o seu nascedouro, por exsurgir de um regime cunhado pela
intemperança dos poderes régios, encontrou-se envolvido numa margem muito imprecisa da
ideia de submissão da autoridade pública ao Direito, já que as suas raízes são inegavelmente
despóticas, autoritárias ou tirânicas, fato que empreendeu uma série de contradições na sua
gênese.
Vislumbra-se, ainda, o fato de que, após a Revolução, não ocorreram maiores
transformações na concepção da organização administrativa francesa44, salvo a de imprimir
maior centralização administrativa com objetivo de alcançar propósitos, por assim dizer, nada
harmônicos com o prolatado Estado de Direito. Em termos mais claros, a força do antigo
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O aperfeiçoamento dos institutos jurídicos e dos instrumentos ou mecanismos legais decorrem,
invariavelmente, das vicissitudes de cada época e sempre em socorro às demandas de cada momento e, tudo isso,
faz com que termos ou expressões sofram reduções ou mesmo, em alguns casos, possíveis ampliações. Veja-se,
para exemplificar, o termo “policia” vem perdendo espaço ao longo dos séculos em todo sistema jurídico, pois a
especificidade de tratamento demandadas sobre determinadas matérias fazem com que exijam uma atuação mais
aprofundada e particularizada da Administração Pública, inclusive no direito alemão o termo relaciona-se às
atividades administrativas com vista a impedir “perigo geral, não técnico-específico” (MAURER, Hartmut.
Direito Administrativo Geral. Trad. Luís Afonso Heck. 14 ed. Barueri: Manole, 2006, p. 07).
44
Alexis de Tocqueville, op. cit., 2009, p. 69.
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regime, como expressão administrativa, foi mantida ou até mesmo reforçada depois da
Revolução.
Agora, como isso ocorrera, por certo, demanda certa análise que não se resume a uma
mera assertiva. Por mais que se diga ou arvore o entendimento de que o antigo regime
sucumbira, não há como expressar, pelo menos em termos seguros, que com ele também
ruíram as suas bases administrativas extremamente centralizadoras. E a razão é simples:
ocorrera uma clara absorção dos mecanismos régios como forma de fazer imperar os novos
fins impostos veladamente pela Revolução45.
Somente assim se pode entender que das ruínas do antigo regime despontou uma das
mais claras contradições do Direito Administrativo francês: a submissão ao princípio da
legalidade não foi efetivamente observada pela Administração Pública, muito embora
defendida pelos revolucionários, pois dentre os intentos da nova ordem estava, inegavelmente,
o aporte de uma atuação administrativa indene ou infensa ao controle dos demais poderes,
seguindo, assim, as mesmas linhas de atuação do antigo regime46.
Então, o Estado pós-revolucionário não se pautava plenamente sob o império da lei;
logo, não passou de uma falácia a prescrição de um Estado de Direito, em especial por não
existir uma efetiva separação dos poderes47. Agora, como se dava e porque se dava tal
negativa de submissão à lei?
A centralização administrativa francesa, que decorreu do antigo regime48, bem expressa
uma ausência de rompimento com as práticas administrativas pretéritas, porque o Estado
possuía uma série de prerrogativas régias, principalmente no que concerne ao tratamento das
matérias que envolvam questões de seu interesse, já que elas não eram tratadas pelos tribunais
comuns, quer dizer, que possuía “regras próprias de atuação, de disciplina e de
responsabilidade, subtraídas à censura dos tribunais judiciais” 49.
A necessidade de uma Administração Pública pautada sob a égide de novos valores foi
seduzida pelos elos do passado, a começar pelo tratamento dispensado ao Estado, de modo
que o receio de submissão ou influência dos ranços ou costumes da nobreza, a que se
vinculavam os magistrados comuns, fizeram com que fosse fortalecido ainda mais o
contencioso administrativo de superposição de poder estatal, pois as matérias de interesse do
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BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e
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Estado detinham uma sede própria de resolução incrustada no Poder Executivo, a saber, o
Conselho de Estado francês, que foi sucessor do antigo Conselho do Rei.
Aqui, por certo, ressoa um claro paradoxo do Direito Administrativo francês. Com
efeito, o Conselho de Estado longe de expressar o sentido de um Estado de Direito, fazia com
que a Administração Pública francesa fosse juíza das causas de seu interesse; logo, isso fazia
ruir todo o ideário da separação dos poderes.
Não se defende, pois resultaria equivocado entendimento, que a existência de jurisdição
dúplice, por si só, representa uma forte tendência a uma atuação despótica do Poder Público;
já que, na verdade, a problemática gira em torno da forma de exercício da jurisdição
administrativa50 e não necessariamente da sua existência.
Também não se arvora a posição de que o tratamento, pretensamente igualitário51,
dispensado pelos tribunais na resolução das questões públicas ou particulares seja
necessariamente representativo da efetiva separação dos poderes ou da garantia dos direito
dos cidadãos. A maneira como se opera o exercício das atividades de cada poder é que
realmente evidencia a existência de uma efetiva separação deles.
Assim sendo, o paradoxo não se assentou na existência de uma jurisdição dúplice na
França pós-revolucionária, mas, sim, na promoção dos meios ou instrumentos do antigo
regime como forma de manter indene de controle a atuação da Administração Pública.
A primazia da legalidade e da separação dos poderes, portanto, não passara de mera
representação ideológica da Revolução. Isso, contudo, não quer dizer que o movimento
revolucionário tenha sido um fracasso, mas apenas se pode dizer que, tendo em vista certos
fins ou almejados propósitos, os intentos da Revolução foram suplantados por conta de
inevitável reorganização dos poderes em face da nova ordem estabelecida52, que não tinha no
povo a sua maior representação.
Ora, se antes existia um Conselho do Rei53, que chancelava as volições régias54, que
sustentava juridicamente as posições tirânicas do antigo regime, com a tomada da Bastilha,
50

A temática da jurisdição administrativa, inclusive no que concerne às críticas quanto a sua existência, é tratada
em tópico específico.
51
Mesmo na Inglaterra, em nenhum momento, fora dispensado o mesmo tratamento normativo em relação aos
cidadãos e ao Estado. Ora, se até a primeira metade do século XX, portanto, em data relativamente recente, a
coroa gozava de imunidade jurisdicional, dentre outras prerrogativas (Odete Medauar, op. cit., 1992b, p. 47),
como afirmar que existia um regime de igualdade entre os particulares e o Poder Público.
52
Não se pode perder de vista que a burguesia fora a maior vitoriosa do movimento e, de certo modo, ela não se
distinguia tanto da nobreza, o mesmo não se pode dizer com relação à grande massa de excluídos que
sustentavam o antigo regime.
53
Aliás, nos períodos monárquicos, era muito comum a fundação de Conselhos para os mais diversos fins. Aliás,
como registro histórico, basta lembrar que o Conselho de Estado espanhol data do ano de 1526, portanto no
século XVI, ainda sob o jugo de Carlos I da Espanha e V da Alemanha, muito embora ele não possua qualquer
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exsurgiu o Conselho de Estado que, na sua origem, sem maior independência, se prestou a
construir os mecanismos autoritários para a manutenção da ordem.
Ademais, e aqui advém mais uma contradição, sob o jugo da legalidade não foram
criados os institutos que consolidaram o Direito Administrativo, mas, sim, decorreram de uma
engenhosa jurisprudência do Conselho de Estado55. Tem-se, assim, uma clara demonstração
de que as peias legais podiam não alcançar as forças ou medidas da atuação estatal. Enfim, a
ideia da supremacia do Parlamento, donde despontava o imenso valor atribuído à lei56, não se
prestou a criar limites à atuação administrativa, pelo menos no que concerne à definição dos
institutos primeiros do Direito Administrativo.
Além disso, com o desenvolvimento da jurisdição administrativa, o contencioso
administrativo cumpriu fielmente o papel de instância protetiva dos interesses do Estado. Se,
hoje, ele é visto com certas reservas, o que dizer no século XIX, no qual imperava uma
diáfana compreensão do significado material da expressão Estado de Direito, de modo que
limites eram consentidos nos seus desdobramentos processuais de proteção ou garantia dos
interesses dos cidadãos. Assim sendo, no interior da Administração Pública, criou-se o
contencioso administrativo que não dispensava aos cidadãos as mesmas regras processuais
dispensadas pelos juízes57 ou tribunais comuns58; logo, a jurisdição administrativa “nasceu de
um concurso de circunstâncias históricas; sobreviveu por razões práticas” 59.
Vê-se, logo, que o contencioso administrativo expressava decisiva função de controle
dos interesses do Estado em detrimento, muitas vezes, dos interesses dos seus súditos;
relação funcional com o Conselho francês (PÉREZ-TENESSA, Antonio. Historia, cosas e historias del
Consejo de Estado. Madrid: Consejo de Estado e Boletín Oficial del Estado, 2005, p. 11).
54
Alexis de Tocqueville, op. cit., 2009, p. 42.
55
Gustavo Binenbojm, op. cit., 2008, p. 11.
56
De fato, a Declaração de 1789 deu particular atenção à lei, tanto que ela se encontra em praticamente todos os
artigos, com evidente pontuação nos arts. 4º a 11, o que fez imperar uma possível ditadura da lei, todavia,
afastada, já que ela se constitui na melhor forma de garantir a defesa das liberdades públicas. Aliás, a lei
perdurou como “um dos postulados da teoria jurídica liberal” (RIVERO, Jean; e MOUTOUH; Hugues.
Liberdades Públicas. Trad. Maria Ermantina de Almeida Prado Galvão. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p.
63). Importante, ainda, precisar sobre a existência de dois pontos, claramente opostos, sobre a relação entre a
liberdade e a lei na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão; o primeiro, pautando-se pela promoção da
liberdade através do reinado da lei; o outro, arvorando a defesa da liberdade contra a onipotência da própria lei.
Notadamente, ocorrera maior ressonância do primeiro ponto, inclusive com devotada importância para o direito
positivo; todavia, o segundo, que poderia servir de parâmetro para alavancar o controle de constitucionalidade da
lei, tudo em evidente supremacia da Constituição, não alcançara respaldo nas instituições, perdurando-se assim
até a decisiva atuação do Conselho Constitucional francês (Jean Rivero e Hugues Moutouh, op. cit., 2006, p. 6364).
57
Os juízes sempre se mantiveram distantes do controle régio, pois possuíam odiáveis privilégios feudais ou
senhoriais, a título de uma independência da burocracia judicial francesa, fato que representava uma verdadeira
“nobreza de toga”; portanto, tal circunstância não era vista com esmero para os propósitos que animaram o
contencioso administrativo (Jorge Vélez García, op. cit., 1996, p. 03).
58
Gustavo Binenbojm, op. cit., 2008, p. 14.
59
RIVERO, Jean. Direito Administrativo. Trad. Rogério Ehrhardt Soares. Coimbra: Livraria Almedina, 1981,
p. 157.
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todavia, a construção jurisprudencial ganhou fôlego em virtude da necessidade de
aperfeiçoamento do próprio sistema de jurisdição dúplice e dos institutos próprios ou afins do
Direito Administrativo, fazendo com que, ao longo dos anos, o Conselho de Estado60,
premido de exigências decorrente do incipiente Estado de Direito francês, e alheio aos
comandos legais do Parlamento61, desenvolvesse uma postura criativa, mas conservadora, nas
decisões tomadas, destacando, dessa forma, a sua importância na diretriz dos tribunais
administrativos do país.
Aliás, tinha-se um enorme dilema para Conselho de Estado, pois, de um lado, era
necessário criar mecanismos para por a salvo o interesse público e, de outro, carecia conter os
privilégios da Administração e promover a proteção dos cidadãos62.
Ademais, o pensamento liberal, que cotejava claramente a proteção das liberdades do
cidadão, não teve o condão de evitar a origem autoritária do Direito Administrativo, revelada
na existência de várias prerrogativas do Poder Público63. Aliás, nem mesmo a lei,
representação normativa por excelência do almejado Estado de Direito e evidente trunfo do
liberalismo, foi a principal fonte do Direito Administrativo francês, já que o este se
desenvolvera substancialmente mediante uma arguta construção pretoriana do Conselho de
Estado64.
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Não se pode olvidar, por certo, que a partir de 1872 se acentua uma atuação mais técnica e, por isso, mais
isenta do Conselho de Estado francês (Jorge Vélez García, op. cit., 1996, p. 15), o mesmo não se pode dizer,
naturalmente, durante o período da Restauração, em que se prestigiou o retorno das forças monárquicas e uma
tentativa malograda de consolidar um Direito Administrativo de caráter autoritário (GIANNINI, Massimo
Severo. Derecho Administrativo. Vol. I. Trad. Luis Ortega. Madrid: Instituto Nacional de Administración
Pública - INAP, 1991, p. 62), melhor dizer, ainda mais autoritário. Inobstante isso, já que a Restauração ocorrera
na primeira metade do século XIX, com o desaparecimento do Segundo Império, há uma substituição da justiça
retida para a justiça delegada, na qual o Conselho de Estado passava a decidir diretamente as questões
administrativas, circunstância que teve relevante papel para secundar uma justiça administrativa pretensamente
independente nos anos vindouros (ENTERRÍA, Eduardo García de. As transformações da justiça
administrativa: da sindicabilidade restrita à plenitude jurisdicional. Uma mudança de Paradigma? Trad. Fábio
Medina Osório. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 34-35). Na verdade, mesmo com a justiça delegada
não existia uma justiça administrativa independente, pois o sistema do excès de pouvouir não tinha o condão de
fazer impor as decisões do Conselho de Estado, de modo que a Administração Pública as cumpria
voluntariamente, muito embora quase todas fossem cumpridas. Tal situação perdurou até o início deste século e
a mudança paradigmática operou-se com a inesperada Lei de 30 de junho de 2000, que deu poderes ao Conselho
de Estado para executar suas próprias decisões (Eduardo García de Enterría, op. cit., 2010, p. 67 e 78-79). As
vicissitudes recentemente operadas no contencioso administrativo, e não apenas na França, são galhardamente
festejadas pelo professor espanhol, nestes termos: “Somente agora, pela primeira ver em toda a sua longa história
o juiz contencioso administrativo, ao ganhar essa plenitude jurisdicional, tornou-se capaz, com efeito, de
outorgar aos cidadãos uma justiça plena e efetiva. Esta é a formidável atualidade da técnica contenciosa
administrativa de proteção do cidadão, após as suas últimas e bem recentes regulações” (Eduardo García de
Enterría, op. cit., 2010, p. 106).
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Das considerações acima, pode-se dessumir que o Direito Administrativo é filho da
centralização administrativa do antigo regime com o exercício autocrático do Poder Público
no Estado francês. Não há como negar isso. Pode-se até alinhavar pensamentos que amenize
essa realidade, mas, à evidência, tal ramo jurídico, na sua origem, não se preocupou com o
cidadão e, muito menos, com a garantia dos seus direitos, mas apenas em criar mecanismos de
defesa e de agressão jurídicas para o próprio Estado.
Notadamente, com o desenvolvimento da jurisprudência do Conselho de Estado,
jungida a uma maior independência do Poder Executivo a partir de 187265, o Direito
Administrativo francês passou a demonstrar claros sinais de consolidação de direitos também
dos cidadãos.
Na Inglaterra, a questão era diferente? Sim. Contudo, isso não quer dizer que lá fosse
necessariamente melhor, em todos os seus termos, que modelo francês. Defender tal
entendimento é negar a particular posição da Coroa inglesa sobre a temática. Todavia, não há
como negar que a relação entre o cidadão e o Estado era pautada sob uma perspectiva bem
diversa da encontrada na Europa continental66.
Nesse ponto, famosa é a posição de Albert Venn Dicey sobre a inexistência de um
Direito Administrativo na Inglaterra, já que isso se contrapõe ao próprio significado do Rule
of Law67, pois este dispensa igual sujeição de todas as classes ao direito comum e aos
Tribunais comuns do país, de modo que a existência de um Direito Administrativo se
revelaria inconsistente com as tradições e os costumes dos ingleses68.
Desse modo, o Direito Administrativo francês era visto como um claro resquício do
antigo regime, revelando-se através das suas principais criações como a própria negação do
Direito, tendo-se uma verdadeira configuração do absolutismo governamental69.
As considerações acima influenciaram, por muito tempo, o direito inglês; todavia,
mesmo quando Albert Venn Dicey escreveu a primeira edição do seu célebre livro70, não
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existia um decantado tratamento igualitário destinado aos particulares e à coroa inglesa. E,
mesmo que se mencionasse que inexistia um Direito Administrativo, já não se podia afirmar
sobre a ausência de normas, ainda que esparsas, tratando sobre a temática do Direito Público,
muito embora os assuntos relacionados ao governo local fossem tratados no âmbito do Direito
Constitucional71.
Pois bem, tinha-se a sistemática do self-government, que se notabilizava pela não
interferência da Coroa no trato das questões relacionadas à gestão administrativa do Estado,
fazendo com que se observasse72 a pretensa existência de um regime jurídico, até meados do
século XIX, que expressava uma submissão da autoridade administrativa ao Direito73, dando a
entender pela efetiva ausência de privilégios da Coroa e pela aplicação de igual direito a
todos.
Todavia, o regime não era de igualdade, pois a Coroa gozava de privilégios e, também,
de prerrogativas processuais74. Ora, o prerogative order of mandamus, instrumento de tutela
jurisdicional por excelência do Direito inglês, não cabia contra a Coroa e nem contra os seus
funcionários, pois, por se tratar de meios processuais exercidos pela Coroa, ela não poderia
obrigar algo a si mesma75. Não é preciso muito esforço para perceber o desequilíbrio
processual que isso acarretava para o particular quando tivesse algum conflito com The
Crown, que reúne a pessoa do soberano e do chefe de algo assimilável, de algum modo, ao
Poder Executivo.
Ademais, antes mesmo do surgimento do Direito Administrativo já existia, na
Inglaterra, órgãos administrativos e procedimentos especiais aplicados por tribunais, de
caráter judicial, que destoavam do ordinário sistema judicial inglês76.
Apresenta-se, ainda, de forma paradoxal, a existência dos Administrative Tribunals
(tribunais administrativos), que na sua origem eram chamados de Commissions77-78,
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acarretando, assim, uma verdadeira quebra no tradicional sistema inglês, pois representava a
existência de tribunais especiais no trato da matéria administrativa79.
Soma-se, ainda, outra contradição, pois, de um lado, havia crítica quanto à existência do
Direito Administrativo e da jurisdição administrativa; porém, do outro, não havia como negar
a consolidação de agências reguladoras, portanto, órgãos administrativos, com função muito
próxima da judicial, inclusive, e o que é pior, com subtração de matéria da apreciação dos
tribunais comuns80.
Com o desenvolvimento das atividades dos tribunais administrativos, e tendo em vista o
aspecto eminentemente processual de seus trabalhos no controle da Administração Pública,
cresceu em importância a disciplina do processo administrativo, em especial a exigência de
motivação e publicidade das decisões dos tribunais81-82, tudo de modo a permitir o devido
controle da atividade exercida pelos tribunais administrativos83.
Não se pode olvidar, ainda, o Parliamentary Commissioner Act, de 1967, que contribuiu
para o fim de um odioso privilégio da Coroa inglesa, a saber, a de afastar ou impedir a
apresentação de provas que ela considerasse contrária ao interesse público. Aqui, por
evidente, tinha-se o emprego da expressão interesse público sob uma perspectiva autoritária,
porquanto não se levava em conta o interesse público em per si, mas o interesse da
Administração Pública, isto é, do Crown.
Por fim, cumpre assinalar que a irresponsabilidade da Coroa inglesa84, imortalizada pela
expressão the King can do no wrong, perdurou até o ano de 194785; portanto, até a metade do
século passado, o sistema inglês concebia uma prerrogativa estatal inconcebível no Direito
Administrativo francês e apenas com o Crown Proceedings Act tal anacronia do sistema
inglês foi superada86.
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Salienta-se, ainda, que a ausência de uma personalidade da coroa, assim como o
entendimento de que o rei não pode causar dano, representou no regime inglês uma das
maiores dificuldades na salvaguarda dos interesses dos administrados87.
Tudo isso leva ao entendimento de que o sistema inglês, aos poucos, foi se
contaminando por alguns aspectos do sistema continental, contudo, sem perder a sua
particularidade, revelada, ainda, na inexistência de um típico regime jurídico administrativo
nos moldes do sistema continental, haja vista a ausência de sistematicidade das regras
jurídicas sobre a matéria.
Contudo, já no início do século XX, pode-se afirmar que já não mais havia diferença
quanto à inexistência de um Direito Especial, mas, tão-somente, quanto à existência de um
órgão especial para tratamento da matéria88.
Noutro giro, e com nítidas particularidades, nos Estados Unidos a questão assume os
nortes do sistema inglês, tendo em vista seguir a mesma diretriz do Common Law, inclusive
no que concerne à temática da irresponsabilidade do Poder Público, observada na proteção
dos funcionários que cometiam erros no exercício de um poder discricionário89, geralmente
exercido no controle da atividade econômica dos particulares, sem falar que eventuais
condenações dos funcionários importava indenização em benefício deles e suportada pelo
Estado90.
Aliás, o exercício do poder discricionário foi uma das grandes questões no Direito
Administrativo americano, tanto que se indagava sobre a legislação existente com vista a
limitar o arbítrio da atuação administrativa91, o que demonstra que, apesar de existir norte
diverso do Direito Administrativo europeu continental, a relação entre o Estado e o cidadão
era igualmente não partejada numa ambiência de igualdade. Tanto que o Direito
Administrativo americano, nos seus primórdios, era marcado pela ação dos particulares contra
a atuação dos órgãos públicos, o que era considerado como um meio de fiscalização da
legalidade administrativa dos atos advindos da Administração Pública92.
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Sobremais, mesmo com o Interstate Commerce Act, de 1887, no qual estabeleceu93
poderes administrativos mais consentâneos com a regularidade no exercício da atividade
administrativa, mormente de ordem tarifária, não se observou um efetivo controle das tarifas
aplicadas94, o que despontou a existência de uma atuação estatal ainda pautada sem a devida
garantia dos administrados. Ora, até mesmo os tribunais administrativos combinavam funções
de promotor e de juiz sobre as causas em que se ocupavam95, fazendo com que não se
lograsse, em todos os termos, a ideia de separação de poderes.
Resta evidente, portanto, que o Direito Administrativo americano96, se ocupou,
inicialmente, como instrumento antigo do poder estatal para exercer a regulação e o controle
da atividade econômica, em que pesem as falhas ocorridas no alcance desse esse intento, e,
com o tempo, foi galgando ares de um mecanismo de controle da atuação estatal.
Já, na Alemanha, a formação do Direito Administrativo foi partejada, de certo modo,
contrário às premissas francesas, haja vista a existência, à época, de um regime inclinado à
descentralização, muito embora sob a égide de um império, já que a vida política do povo
alemão ocorria acentuadamente nos territórios97.
Naturalmente, isso não implica dizer que não existisse a mão forte do príncipe, até
porque se tinha o entendimento de que o príncipe deveria estabelecer a ordem pública, assim
como o bem estar geral, de maneira que detinha poder necessário sobre os seus súditos com
escopo de alcançar esses fins; era o que se podia compreender como o direito de polícia98.
Observava-se, desse modo, uma concepção patriarcal da atuação do Estado Absoluto
dos séculos XVII e XVIII99. Revelava-se, assim, o estado de polícia100, em que o poder do
príncipe não conhecia limites claros no Direito.
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Tanto que existia a regra de direito civil, na qual o príncipe a observava, muito embora
pudesse modificá-la; como persistia a lei de polícia, que não passava de ordens gerais que
destinava a resolver casos concretos ou a determinar ordens diretas aos funcionários. No
primeiro caso, tinha-se a lei de justiça; já, no segundo, não se tinha propriamente direito, mas
o exercício autocrático do poder sobre diversas matérias de interesse do príncipe101. Então, a
rigor, não se poderia dizer que existia um direito público, já que não havia na Administração
regulamentos em benefícios dos súditos que fossem obrigatórios às autoridades102, de forma
que não subsistia um verdadeiro direito.
No Estado de polícia desenvolveu-se a teoria do fisco. Tal teoria pregava que o Estado
não detinha patrimônio, muito embora possuísse um poder público e, assim, um direito geral
de imposição sobre os súditos. O fisco, por também ser considerado um súdito, se submetia às
regras do direito civil e da jurisprudência civil, enquanto o Estado não encontrava limites no
regime de polícia103.
Com a consolidação do Estado de Direito no século XIX, o Direito Administrativo
concebeu limitação do soberano, o reconhecimento dos direitos fundamentais dos cidadãos e a
representação popular na atividade legiferante, de maneira que a atuação estatal era cercada
de limites, até mesmo por expressão da burguesia liberal, tudo de modo reduzir a forte tutela e
regulamentação do Estado personificada no monarca e, claro, nos seus funcionários104.
Destarte, com o Estado de direito emana a noção de ato de autoridade105 decorrente da
cogência das normas e não propriamente da volição do soberano. Isso se explica por o Estado
passou a se pautar com a devida observância do Direito e, dessa forma, não poderia impor
medidas aos cidadãos, anteriormente considerados como súditos, que não encontrassem
substrato na lei.
O Direito Administrativo alemão, como se observa, seguiu um claro itinerário de
contenção do poder do soberano e de consolidação da ideia de vinculação da Administração
Pública à lei.
Na Itália, o surgimento do Direito Administrativo, assim como na Alemanha, se
comparado com a França106, foi atrasado por conta, em certa medida, da tardia formação da
sua unidade político-administrativa, já que não se pode negar a sua importância para a
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concreção da atividade administrativa do Estado e, assim, para a constituição das relações
necessárias para a consecução dos propósitos da Administração Pública.
Além disso, nos primeiros anos após a unificação italiana, prevaleciam as normas de
cunho privado, de maneira que as normas sobre Direito público eram, por assim dizer,
inexpressivas ou ficavam em segundo plano no ordenamento jurídico107. Posteriormente,
observou-se que o Direito privado acabava por impor obstáculos ao exercício da função
administrativa, sem falar na constituição de privilégios aos particulares108; logo, ressoou a
importância do Direito público para dotar o Poder Público de instrumentos ou meios para
promover a consecução da atividade administrativa.
A justiça administrativa, por sua vez, foi desenvolvida nos moldes do sistema francês;
todavia, tendo em vista princípios liberais de inspiração belga, assim como o entendimento de
que os juízes não poderiam tratar de modo diverso a Administração Pública nas relações com
os particulares, o contencioso administrativo foi abolido pela Lei nº 2.248, de 20 de março de
1865, e, no século XX, a figura do juiz administrativo assume novamente o seu papel,
inclusive com ampliação da matéria sobre a sua jurisdição109.
Destarte, o Direito Administrativo italiano passou por considerável alternância desde o
seu nascedouro. Com efeito, nos últimos anos do século XIX, e no começo do século XX,
saiu de uma posição de possível equilíbrio com os particulares para, logo em seguida,
estabelecer normas que constituíssem uma Administração Pública capaz de afastar a pressão
dos particulares, quiçá por prevalecer o entendimento de que, somente assim, seria possível
promover interesses sociais110.
No Brasil, o Direito Administrativo francês, de perfil autoritário, encontrou terreno fértil
para fincar suas raízes e fazer crescer suas frondosas árvores de horrores, inclusive
despontando odiáveis frutos em virtude do exercício autocrático das funções públicas até os
nossos dias.
Aqui, não ocorrera um processo próprio de gestação do Direito Administrativo, pois
foram seguidos, com traços de copioso fetiche, os nortes dos países da Europa continental, em
especial a França, considerada o berço de tal ramo jurídico.
E o pior que, aqui, o Direito Administrativo não alcançou os impulsos da jurisprudência
do Conselho do Estado francês, no início e nem mesmo nas primeiras décadas do século XX,
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pois persistiam os traços de sua fase extremamente autoritária, que o caracterizou na primeira
quadra do século XIX.
Ademais, no Brasil, o próprio ensino do Direito Administrativo foi tardio, pois, quando
foram criados os cursos jurídicos no país111, não constava tal disciplina nos currículos das
Faculdades de Direito e tal ausência só fora suprida através do Decreto nº 608, de 16 de
agosto de 1852; portanto, já na segunda metade do século XIX112.
No período imperial existia um Conselho de Estado113-114, todavia, não detinha as
mesmas competências do seu correspondente francês, aliás, o nosso nunca alcançara
efetivamente uma função jurisdicional, pois se limitava a prestar consultoria ao Imperador,
muito embora fosse considerado o tribunal administrativo de ultima instância115.
Na República, por sua vez, o Direito Administrativo brasileiro sofrera uma decisiva
influência dos Estados Unidos, já que consolidou a unidade de jurisdição, assim como
assentou o controle da Administração Pública pelo Poder Judiciário, não se olvidando, ainda,
os instrumentos processuais de limitação do Poder Público, em particular o mandado de
segurança e o princípio do devido processo legal116. Todavia, a influência se mostrava na
existência de regras especiais derrogatórias do direito privado no trato das questões em que
era parte o Poder Público117.
Alinham-se, ainda, outros elementos identificadores da influência francesa sobre o
Direito Administrativo pátrio, quais sejam, (a) o conceito de serviço público; (b) a teoria dos
atos administrativos; (c) a responsabilidade patrimonial do Estado; (d) a teoria dos contratos
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administrativos; e (e) de certo modo118, a submissão da Administração Pública ao princípio da
legalidade119.
Da Itália, por sua vez, adveio, principalmente, à contribuição relativa à noção de mérito
administrativo, de autarquia, de entidade paraestatal e de interesse público120-121. Do Direito
Administrativo alemão destacou-se a temática dos conceitos jurídicos indeterminados, matéria
inegavelmente adstrita à discricionariedade administrativa122.
Impende mencionar que, atualmente, algumas dessas construções doutrinárias passam
por um franco processo de superação, porque elas evidenciam uma indisfarçável anacronia
com as demandas administrativas existentes, como é o caso das entidades paraestatais se
comparados com as pessoas jurídicas do terceiro setor, justamente por não alcançarem os
desejáveis ou esperados níveis de eficiência.
Como se pode observar, o Direito Administrativo brasileiro não é genuinamente
europeu continental, haja vista a forte influência norte-americana que, aliás, cresceu nas
últimas décadas do século passado até os nossos dias123, isso também é mencionado no item
2.3 infra; todavia, não se pode negar que a sua origem possui uma destacada influência do
Direito Administrativo francês. Agora, curiosamente, incorporou da cultura anglo-americana
o sistema de jurisdição única, abrindo, desse modo, uma clara divergência da cultura jurídica
francesa124.
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interesse público sob uma concepção plúrima, a despeito das impressões iniciais e dos seus possíveis
beneficiados diretamente, que prestigie a concreção de fatos ou posições capazes de causar o menor sacrifício de
interesses com a máxima promoção de beneficiários contemplados pela medida e, mesmo assim, quando não
suprima indevidamente a tutela jurídica de outrem.
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Nesse ponto, cumpre apresentar uma breve explicação. No Brasil, a jurisdição dúplice,
embora não tenha vingado, ensaiou algumas rápidas e inexitosas experiências, ainda que
restrita à pequena parcela de matérias. Com efeito, a dualidade de jurisdição teve guarida no
período imperial; aliás, com uma particular observação: o direito colonial português e o
direito público francês eram as duas fontes do contencioso administrativo125. Aliás, além do
Conselho de Estado, já mencionado acima, existia o Tribunal do Tesouro Nacional, que era o
mais atuante órgão do contencioso administrativo do período imperial126.
Com o advento da República põe-se um fim à dualidade de jurisdição. Na Franca,
curiosa e paradoxalmente, a dualidade de jurisdição decorreu do princípio da separação dos
poderes e, aqui, a imposição da jurisdição única foi fundamentada no mesmo princípio, temse, desse modo, o paradoxo do nascimento da unidade de jurisdição no Brasil127-128. Isso
apenas reluz duas elementares constatações: (a) pouco importa o sistema de jurisdição, se
dúplice ou única, mas, sim, a forma como ela é exercida; e (b) que os princípios atendem aos
interesses de quem pode impô-los.
Porém, passadas algumas décadas, com a Emenda Constitucional nº 7, de 13 de abril de
1977, possibilitou-se o ressurgimento do contencioso administrativo, pois previa
expressamente que determinadas matérias deveriam ser processadas e julgadas pela
autoridade administrativa129, porém, mais uma vez, instituto não obteve o devido êxito.
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de 1934 – devidamente verificada nos termos do art. 79, da CF/34, nestes termos: “Art. 79 - É criado um
Tribunal, cuja denominação e organização a lei estabelecerá, composto de Juízes, nomeados pelo Presidente da
República, na forma e com os requisitos determinados no art. 74. Parágrafo único - Competirá a esse Tribunal,
nos termos que a lei estabelecer julgar privativa e definitivamente, salvo recurso voluntário para a Corte
Suprema nas espécies que envolverem matéria constitucional: 1º) os recursos de atos e decisões definitivas do
Poder Executivo, e das sentenças dos Juízes federais nos litígios em que a União for parte, contanto que uns e
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2.2 DESENVOLVIMENTO E CRISE

Operando-se a consolidação de um Direito Administrativo amplamente entregue aos
mais diversos fins do Estado130; quer dizer, dedicado a promover os meios imprescindíveis
para tentar alcançar as exigências da sociedade moderna, no que impôs uma necessária
estruturação do aparelho estatal; teve-se, como que inevitável, o desenvolvimento desse ramo
jurídico, só que com as mesmas estruturas das suas vetustas configurações; premiando, assim,
as resistências de suas decrépitas fundamentações, porém, e consequentemente, aprofundando
a crise que assola a sua identidade ao longo do século XX, em particular, a partir da sua
segunda metade.
Como resistir às mudanças ou aos aperfeiçoamentos em face de tantas vicissitudes de
uma sociedade cada vez mais complexa? Qual seria o motivo da relutante permanência do
Direito Administrativo dos mesmos quadrantes da época do seu nascedouro? A quem ou o
que isso prestigiaria ou beneficiaria?
Inicialmente,

deve-se

mencionar que Estados

com

Administrações

Públicas

antidemocráticas ou altamente centralizadoras, por evidente, tendem a expressar suas
ideologias políticas na atividade administrativa exercida. Logo, se a tônica do Direito
Administrativo de antanho era adequado, melhor dizer cômodo, a esse tipo de gestão pública,
por evidente, não fazia maior sentido deter-se a mudanças que, de algum modo, instabilizaria
o desejado exercício autocrático do poder.
Vê-se, portanto, a razão maior da defesa do culto da permanência e não o entoar da
mudança no Direito Administrativo, que sente, profundamente, como poucos ramos jurídicos,
os ranços políticos de cada Estado.
Diante desse fato, não revela qualquer surpresa o desenvolvimento de institutos
consagradores de uma quase absoluta supremacia estatal em face do particular, como se pode
observar no instituto da desapropriação, nas cláusulas exorbitantes nos contratos
administrativos, nalgumas prerrogativas processuais etc.
Assim, tendo em vista os esteios principiológicos construídos pelo Conselho de Estado
francês, bem como o aperfeiçoamento paulatino dos institutos administrativos através da
jurisprudência, o Direito Administrativo ganhou fôlego no mundo, passando a açambarcar
130

No que se compreende a função do Estado no seu sentido de “tarefa ou incumbência, correspondente a certa
necessidade coletiva ou a certa zona da vida social”, já o outro sentido se revela “como atividade com
características próprias, modo de o poder político se projetar em ação” (MIRANDA, Jorge. Funções do Estado.
Revista de Direito Administrativo - RDA, Rio de Janeiro, nº 189, p. 85-99, jul./set. 1992, p. 85).
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enormes desafios na seara pública nos países influenciados pela escola francesa; todavia, os
conflitos entre os seus fundamentos e a ambiência inovadora do século XX, advinda do
progresso da atividade humana em geral, se revelaram sem maiores esforços. Logo, a marcha
do dissenso e da insatisfação com os velhos instrumentos do Direito Administrativo ganhou
corpo.
Explica-se: assentando-se na superioridade do interesse público, assim como na força
vinculante das decisões administrativas, exsurgiu-se uma Administração Pública detentora de
inegável supremacia em face dos particulares131 e tal característica, a despeito dos fins
públicos a serem alcançados, consolidou uma roupagem autoritária à atuação administrativa e,
de certo modo, assim permanecendo até os nossos dias.
Assim sendo, numa linha conservadora do interesse do Poder Público, como que num
breve passo de considerações, a Administração Pública gozava do particular conforto dos
esteios do princípio da legalidade, da sua supremacia em face do particular e, no que sempre
se revelou temível, do poder discricionário sem nítidos limites132.
Ademais, a forte relação do Direito Administrativo com a esfera governamental,
reconhecidamente unitária, autocrática e centralizadora133, acarretou sérios reflexos na
compreensão dos seus institutos, já que eles absorviam os mesmos vícios da Administração
Pública sem, contudo, transformá-la sob uma perspectiva democrática.
Dessa forma, todo o desenvolvimento do Direito Administrativo se voltou à
consolidação dos instrumentos que permeavam algumas formas de privilégios ou
prerrogativas do Estado.
Contudo, ainda que tais propósitos tenham se concretizados, eles sentiram o peso da
vetustez dos seus fundamentos, já corroídos pelas mudanças sociais e constitucionais do
século XX, especialmente no que se concerne a sua segunda quadra.
Uma evidência não pode ser negada: à medida que aumentavam os fins do Estado, no
que desencadeou a sua crise134, e, consequentemente, a expansão do serviço público a ser
131
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Marcelo Neves menciona que, a despeito de uma crise em escala mundial, há mais diferenças do que
semelhanças nesse fenômeno, especialmente quando se retrata a existência de sociedade de modernidade central
e de sociedade de modernidade periférica. Naquelas, a crise resulta dos dilemas dos sistemas político e jurídico
em atender, mediante expedientes adequados, às demandas de uma sociedade cada vez mais complexa; estas, por
sua vez, a crise remansa num bloqueio dos sistemas político e jurídico em fazer operar a sua estrutura, donde
evidencia uma atuação normativa negadora da constitucionalidade e da legalidade (NEVES, Marcelo. A Crise do
Estado: Da Modernidade Central à Modernidade Periférica. Anotações a partir do Pensamento Filosófico e
Sociológico Alemão. Revista de Direito Alternativo - RDAlt., São Paulo, vol. 3, p. 64-77, 1994, p. 75).
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prestado em benefício da coletividade, mais se notava a anacronia dos cânones conceituais do
Direito Administrativo.
Destarte, a crise135 não tardou em chegar. E por quê? Porque as prestações positivas
fáticas e normativas136 exigidas do Estado Social fizeram com que fossem alargadas as linhas
ordinárias da atuação administrativa, de modo que as velhas estruturas não tinham como
atender às novas demandas advindas, em grande parte, das novas constituições137 ou reformas
constitucionais, nas quais evidenciaram uma larga escala de deveres do Estado em matéria de
direitos econômicos, sociais e culturais.
Acresça-se, também, num evidente toque revelador das dificuldades próprias do Estado
moderno, a complexidade crescente da sociedade a partir das primeiras décadas do século
passado. E se isso já se afigurava muito, depois da Segunda Guerra mundial, com o exsurgir
das sociedades hipermodernas, as tarefas incumbidas ao Poder Público cresceram
exponencialmente.
Assim sendo, destacam-se, dentre outros, os seguintes sintomas decorrentes da crise do
Estado social138: (a) a ineficiência estatal advinda da sua enormidade e complexidade
destinada a servir à sociedade e, também, ser servida; (b) o recrudescimento da participação
do cidadão na consecução das atividades do Estado; (c) uma horizontalidade nas relações
entre o Estado e o cidadão, uma vez que aquele se despiu, ainda que parcialmente, da sua
posição de superioridade; e (d) o Estado passa a ser visto com desconfiança pela sociedade.
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Ademais, a intervenção do Estado na atividade econômica através das empresas
nacionalizadas colocou em xeque o antigo arcabouço da prestação dos serviços públicos139,
empreendendo, assim, novas possibilidades para a atuação do Direito Privado na
Administração Pública; mas, por outro lado, revelando de forma ainda mais incontestável a
incompletude do regime estrito de Direito Público. Aliás, há muito tempo já não se pode
identificar, se é que algum dia isso foi possível, um regime puro sobre a atividade do Estado,
especialmente porque os recursos do Direito Privado, por uma questão operacional, se
tornaram cada vez mais frequente na consecução da atividade administrativa140.
Em conclave com tal adversidade, extrai-se o fato de que o sentido inverso também faz
exsurgir novas demandas para a Administração Pública. Isto é, a privatização, em que se
observa a prestação de serviços públicos pelos particulares e, assim, a alternância na
titularidade de tal prestação, faz exsurgir toda uma teia de atividades de controle do Poder
Público. Portanto, recrudesce a atividade fiscalizatória estatal141, até mesmo para definir os
devidos marcos na proteção dos usuários dos serviços públicos e na promoção da qualidade
dos serviços prestados142.
Na verdade, a crise do Estado Providência acarretou uma necessária discussão sobre a
dinâmica da atuação administrativa do Estado, de maneira que o reformismo da
Administração Pública se afigurou inevitável, sem falar no surgimento de novas temáticas
relacionadas à gestão pública, tais como: (a) produtividade; (b) avaliação; (c) inovação; (d)
transparência etc.; enfim, assuntos especificamente dedicados à modernização da
Administração Pública143.
139
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Salienta-se, também, uma questão ainda inconclusa e bem destacada por François
Burdeau144: a noção de serviço público145 passou a ser cambiante e indivisa no Direito
Administrativo146, haja vista a dificuldade de delimitá-la em face das atividades desenvolvidas
diretamente pelo Estado ou prestadas através de delegação aos particulares, sem falar nos
moldes em que se operam a prestação dos serviços.
Ademais, com a crise financeira do Estado, decorrente, em grande parte, das enormes
demandas geradas pelo intervencionismo social, que marcou a atuação estatal na segunda
metade do século passado, ressurgiu em importância a concessão de serviço público147, no que
se revela o recrudescimento do capital privado na promoção das políticas públicas, fazendo
com que as velhas vias de controle e de operacionalidade da concessão de serviço público não
se coadunassem com as exigências da necessária dinâmica da gestão pública hodierna.
Sobremais, a crise do Direito Administrativo não pode ser compreendida, tão-somente,
pelas adversidades na consecução dos serviços públicos, mas, também, e não menos
importante, na forma como se empreende a relação jurídica administrativa entre o Estado e o
cidadão e, nesse ponto, um abismo separa a luzes dos textos constitucionais de caráter
democrático com as práticas autocráticas da maioria dos gestores públicos. Tal fato, por si só,
já demanda uma necessária reavaliação do modo operativo de toda a Administração Pública.
Assim, a crise do Direito Administrativo mais que a superação de entraves quanto a sua
identidade, tendo em vista a clara insurgência do Direito Privado, se prende mais a uma
destacada importância de aquilatar meios para promover uma gestão pública que viabilize o
atendimento dos fins constitucionais, ainda que diversos, como proposta material exigível,
porém sem perder a cogência de uma Administração Pública democrática.
Nesse sentido, a configuração democrática da Administração Pública exige (a) a
participação dos cidadãos na gestão da atividade administrativa e nos processos decisórios
que lhes afetem direta ou indiretamente, (b) a aproximação dos serviços públicos à sociedade
civil e (c) a desburocratização administrativa148.
Em outras palavras, a democracia não pode ser vista apenas sob uma perspectiva
política, há também que ser perquirido o seu sentido na consecução da atividade
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administrativa; portanto, impõe-se o seu descortinar na senda administrativa, na qual a função
administrativa, como exercício de poder, não pode revelar-se alheia aos imperativos
democráticos do nosso tempo e, muito menos, olvidar a exigência de uma gestão eficiente dos
recursos públicos.
Numa palavra: impõe-se a existência de práticas ou medidas democráticas na atividade
administrativa, assim como a exigência de uma atuação eficiente dos agentes públicos; logo, a
atuação administrativa deve corresponder a uma equação operativa que permita a existência
de democracia administrativa149 e eficiência funcional no âmbito da Administração Pública.

2.3 CONSTITUCIONALIZAÇÃO E TENDÊNCIAS

Vive-se um momento particularmente intrigante na sociedade global, pois há, num
primeiro momento, como que um inexplicável avanço em diversas áreas do conhecimento
humano, porém se despontam, em descompasso com o progresso obtido, dilemas e problemas
antigos, só que incrustados de novos ingredientes, decorrentes da ambiência do nosso século,
fazendo com que a vida em sociedade se revele extremamente complexa.
Assim sendo, ainda que se discuta a noção de pós-modernidade150, não há como negar
que, alcançada a modernidade, pelo menos nos termos em que ela foi originalmente
concebida,

tem-se,

hodiernamente,

uma

vida

em

sociedade

mais

complexa

e,

consequentemente, os institutos do direito que se destinam a regulá-la, sem sombra de dúvida,
são igualmente mais complexos ou, no mínimo, mais aperfeiçoados, o que revela a ocorrência
de notórios aprofundamentos em evidente decorrência das demandas existentes; logo, não se
pode negar que a hipermodernidade não se liga necessariamente a superar o moderno, mas, e
isso resulta importante, a transparecer situações ou posições relacionadas ao direito que não se
alinham aos modelos de antanho ou simplesmente modernos.
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como negar a particular quadra de modificações de no Direito Administrativo nas últimas décadas, de modo que
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terminologia empregada.
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Tendo em vista essa premissa, e seguindo a senda evolutiva do Direito Administrativo,
pode-se, desde já, afirmar que a complexidade da sociedade hipermoderna acarretou sérias
transformações na relação existente entre o Estado e os particulares e, de um modo geral, as
arcaicas estruturas que imperavam na consecução da atividade administrativa mostraram-se
obsoletas ou incapazes de promover os mais diversos fins da Administração Pública, em
especial para atender aos novos parâmetros constitucionais relacionados ao tratamento dos
cidadãos em face da atuação administrativa.
O fato é que o Direito Administrativo se complica com o seu próprio progresso, fazendo
com que perdurem enormes paradoxos no avançar de suas conquistas, revelando-se um
verdadeiro mosaico de contradições151. Então, a famigerada crise do Direito Administrativo se
revela justamente na dificuldade do seu alinhamento aos rumos da sociedade hodierna por
razões de ordem fática ou jurídica que demandam uma nova releitura dos seus institutos,
donde deva despontar o seu necessário aperfeiçoamento ou superação.
Uma das mais evidentes mazelas do Direito Administrativo foi a sua independência
extremada dos domínios do Direito Constitucional, fazendo que imperasse toda uma torrente
de comandos administrativos em descompasso com os paradigmas constitucionais vigentes, o
que é de todo paradoxal, uma vez que “o direito constitucional e direito administrativo se
imbricam e se complementam na prestação efetiva do estado de direito” 152.
Daí decorre a importância do chamado processo de constitucionalização do direito, que
se caracterizou pela expansão “das normas constitucionais, cujo conteúdo material e
axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico” 153-154. Dessa forma, a
Administração Pública passou a adotar um novo norte normativo, a saber, as normas
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CASSESE, Sabino. “Le droit puissant et unique de la société”. Paradossi del diritto amministrativo. Rivista
Trimestrale di Diritto Pubbico (RTDP), Milano,Vol. 59, p. 879-902, ott./dic. 2009, p. 880. Aliás, o autor
destaca, dentre outros pormenores, a clara contraposição entre suas rápidas mudanças e a manutenção de sua
pretendida estabilidade, sua perspectiva tradicionalmente unitária com a perspectiva pluralista de nosso tempo,
do império do formalismo que se vale da informalidade, da nacionalização com a privatização, da regulação e da
desregulação, do interesse nacional, porém acena como instrumento da cooperação supranacional ou global.
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TÁCITO, Caio. Bases Constitucionais do Direito Administrativo. Revista de Direito Administrativo
(RDA), Rio de Janeiro, nº 166, p. 37-44, out./dez. 1986, p. 43.
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BARROSO, Luís Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito (O Triunfo Tardio do
Direito Constitucional no Brasil). Interesse Público (IP), Porto Alegre, ano 7, nº 33, p. 13-54, set./out. 2005, p.
24.
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Numa perspectiva de análise afim, muito embora centrada em foco diverso de aplicação, Marcelo Neves faz
referência “à constitucionalização da realidade jurídica e à juridificação das relações políticas” (NEVES,
Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 187), como forma de evitar a
insuficiência de concretização normativo-jurídica generalizada das disposições constitucionais. Assim sendo,
tem-se que a própria noção de constitucionalização do direito é antecedida do necessário reconhecimento do
mero vislumbre simbólico do seu texto constitucional e, a partir daí, tentar modificar a realidade jurídica
observada ou, mesmo, inobservada.
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constitucionais relativas à operatividade do Direito Administrativo, sabidamente tão
enormadas no nosso texto constitucional.
Naturalmente, a observância substantiva dos dispositivos da Constituição acarretou
algumas importantes alterações paradigmáticas155, tais como: (a) uma redefinição156 na
compreensão da supremacia do interesse público sobre o particular; (b) uma vinculação do
gestor público à Constituição e não apenas à lei em sentido estrito, especialmente à ordinária;
e (c) maior controle judicial do mérito administrativo157.
Considerando as particularidades que encerram o surgimento do Direito Administrativo,
e seguindo uma análise mais precisa sobre a atuação da Administração Pública desde o século
XVIII, entende-se o porquê da existência, ainda hoje, de tantos abusos na condução da
atividade administrativa brasileira, decorrente, em grande medida, dos resquícios dos
instrumentos jurídicos de perfil autoritário desse ramo jurídico ao longo dos tempos.
Destarte, e não se olvidando do entendimento acima, tem-se que somente com a
constitucionalização do Direito Administrativo, em virtude das profícuas conquistas do
Direito Constitucional moderno, foi possível arvorar novos ares sobre a temática, de matizes
decididamente democratizantes, muito embora não seja uma tarefa fácil consolidá-los, hajam
vista os ranços autocráticos que ainda persistem na Administração Pública brasileira em
contraposição à perspectiva dialógico-participativa que deve animar a ambiência relacional
entre o Estado e os seus cidadãos.
Com efeito, a constitucionalização do Direito Administrativo fez imperar uma releitura
nos institutos administrativos, de maneira a torná-los mais consentâneos aos fins do Estado;
assim como, e não menos importante, traçou uma nova forma de conceber a função
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Luís Roberto Barroso, op. cit., 2005, p. 42-43.
Nesse ponto, vale destacar dois importantes e precursores artigos sobre a temática: o primeiro, de Humberto
B. Ávila, no qual destaca a inviabilidade de conceber essa supremacia como um princípio jurídico do nosso
sistema (ÁVILA, Humberto. Repensando o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado.
Revista Trimestral de Direito Público, São Paulo, v. 24, p. 159-180, out./dez. 1998,p.164-167); o segundo, em
contraposição ao primeiro, de Fábio Medina Osório, salienta a existência e a importância do interesse público
como um princípio implícito no nosso sistema jurídico (MEDINA OSÓRIO, Fábio. Existe uma supremacia do
interesse publico sobre o privado no direito administrativo brasileiro? Revista dos Tribunais (RT), São Paulo,
v. 770, p. 53-92, dez. 1999, p. 62 e segs.).
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No sentido de que “a inexistência de motivos, a retirada de consequências incompatíveis com a norma
aplicável, a persecução de finalidades incompatíveis com a regra de competência, o desajuste entre os
pressupostos do ato e o seu conteúdo, a desproporcionalidade entre meios e fins ensejam a fiscalização e revisão
judicial” (SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição Reinventada pela Jurisdição Constitucional. Belo
Horizonte: Del Rey, 2002, p. 318). Interessante advertir que o controle ou o regramento da discricionariedade
administrativa, ainda que desejável, não pode fazer com que a discricionariedade judicial passe a pautar ou
mesmo substitua a agenda administrativa, pois tão prejudicial quanto à discricionariedade administrativa
desregrada pode ser a discricionariedade judicial descabida, como bem adverte EDLEY JUNIOR. Christopher
F. Derecho Administrativo. Reconcebir el control judicial de la Administración Pública. Trad. Ángel Manuel
Moreno. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública - INAP, 1994, p. 254-255.
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administrativa, passando das peias meramente legais para os plúrimos valores das imposições
constitucionais, decididamente voltados à consolidação de uma Administração Pública
dialógica e centrada no alcance das prestações em benefício do cidadão, fazendo com que se
abandone uma postura autocrática no cometimento das atividades administrativas.
Com relação ao princípio da legalidade e a sua redefinição, urge salientar que impera
um entendimento diverso do apregoado no século XVIII. Por evidente, a lei em sentido estrito
perdeu espaço, melhor dizer que não teve como acompanhar, em face das exigências do
mundo hipermoderno, as alterações encampadas na consecução da atividade administrativa.
Contudo, isso não quer dizer que a legalidade tenha se reduzido. Na verdade, ocorrera um
efetivo alargamento, pois a observância do princípio da legalidade, hoje, exige a submissão ao
Direito158.
Observa-se, igualmente, uma verdadeira onda vivificadora dos planos democráticos na
Administração Pública. Em outras palavras, ocorrera uma progressiva inclinação normativa à
consagração da participação popular159, em particular à participação administrativa e isso
pode ser facilmente aferido em diversos dispositivos do texto constitucional160.
Outras mudanças podem, ainda, ser salientadas161: (a) restrição à discricionariedade
administrativa, que pode ser revelada no teor das disposições normativas ou no possível
controle pelo Poder Judiciário; (b) o surgimento, por clara influência norte-americana, das
agências com a intensificação da atividade regulatória do Estado, assim como a atividade
regulamentar sobre os serviços prestados mediante concessão ou permissão162; (c) forte
compromisso com o princípio da subsidiariedade, prestigiando, assim, a atividade
fomentadora, coordenadora e fiscalizadora do Estado sobre a atividade desenvolvida pelos
particulares; e (d) uma fuga para o Direito Privado163-164 ou, simplesmente, a busca de novos
158

Maria Sylvia Zanella Di Prieto, op. cit., 2005, p. 47.
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162
TÁCITO, Caio. Transformações do Direito Administrativo. Boletim de Direito Administrativo (BDA), São
Paulo, ano XV, nº 02, p. 82-86, fev. 1999, p. 84.
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Sobre a temática, dentre outros trabalhos, consultar: (a) ESTORNINHO, Maria João. A Fuga para o Direito
Privado. Contributo para o estudo da actividade de direito privado da Administração Pública. Coimbra: Livraria
Almedina, 1996, p. 85 e segs., nas quais são apresentados os desdobramentos ou reações relativas às novas
formas de atuação administrativa; (b) IBÁÑEZ, Santiago González-Varas. El Derecho Administrativo
Privado. Madrid: Editorial Montecorvo, 1996, p. 87 e segs., que se refere à segunda parte da obra, na qual há
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VANDENBERGH, Michael P. The Private Life of Public Law. Columbia Law Review (CLRev.). New York,
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pela via consensual em matéria regulatória.
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instrumentos do direito privado165 para contornar algumas adversidades do regime jurídicoadministrativo.
Nesse último ponto, na verdade, há como que o uso da via do Direito Privado sem,
contudo, perder a sintonia com o Direito Administrativo, porque166: (a) o Direito Privado é
empregado como expressão da forma, já o Direito Administrativo conserva o seu conteúdo;
(b) as relações travadas em entre órgãos públicos e sujeitos privados, em manifesta disposição
de cooperação, consenso ou colaboração, não faz exsurgir necessariamente uma relação
materialmente paritária, mas apenas formalmente paritária; e (c) a conjunção entre o Direito
Privado e Direito Administrativo faz com que ocorra uma verdadeira alteração nos institutos
jurídicos, gerando, de certo modo, uma verdadeira indefinição nos ordinários fundamentos
deles em virtude da concreção de regimes híbridos.
Seguindo, ainda, uma esteira de tendências no Direito Administrativo, Gustavo
Binenbojm elenca algumas mudanças paradigmáticas, tais como167: (a) da supremacia do
interesse público ao dever de proporcionalidade da Administração Pública, na qual condena a
relação de prevalência apriorística do Poder Público; (b) da legalidade como vinculação
positiva à lei ao princípio da juridicidade administrativa168; (c) da dicotomia ato vinculado
versus ato discricionário à teoria dos graus de vinculação à juridicidade, em que se expressa à
necessidade de prescrever regramentos mais precisos sobre a discricionariedade
administrativa; (d) do Executivo unitário à Administração Pública Policêntrica169, na qual
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A rigor, a expressão é inadequada, pois não há precisamente uma fuga, mas, sim, um retorno, uma vez que o
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revela o surgimento de novos pontos operativos de poder, a saber, os das agências reguladoras
pretensamente170 independentes.
De um modo geral, as tendências apontam para um reposicionamento do cidadão na
contextura da promoção da função administrativa, a saber, de mero destinatário da medida
administrativa para um verdadeiro ator das posições tomadas pelo Poder Público, tudo com
vista a salvaguardar os seus interesses e a promover uma eficiência da gestão pública; daí a
razão para várias releituras de institutos do Direito Administrativo, porém com o cuidado de
tomar uma linha virtuosa de mudança conceitual, de maneira a evitar possíveis males
decorrentes do excesso castrativo de sua funcionalidade.
Agora, cumpre mencionar sobre o desenvolvimento de um Direito Administrativo
Global171 ou, no que se revela mais preciso em se tratando da Europa, de um Direito
Administrativo Supranacional172-173.
Mas teria realmente como existir um Direito Administrativo Global, se a história
sempre deixou claro o entendimento de que as administrações públicas são fenômenos
exclusivamente nacionais?174As mudanças operadas no plano global, nas últimas décadas, faz
assinalar em sentido positivo à indagativa levantada, já que há o desenvolvimento de regras
administrativas internacionais, assim como uma clara expansão de tais regramentos sobre os
Estados nacionais e os seus cidadãos175.
O Direito Administrativo Global exsurge da necessidade de perfilhar um regramento às
áreas de interdependência globalizada, tais como, dentre outros: (a) segurança; (b) condições
170

Não se vislumbra uma independência nos moldes defendidos pelo autor, qual seja, fulcrada numa autonomia
reforçada (op. cit., 2008, p. 255-256). Ora, autonomia não admite graus, o que se admite é apenas maior extensão
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Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 26, itálico no original), daí a imperiosa
necessidade de os marcos jurídicos atingirem, ou pelo menos não se tornarem anacrônicos, os níveis desejáveis
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CASSESE, Sabino. Global Standards for National Administrative Procedure. Law and Contemporary
Problems (LCP), Durham, vol. 68, number 3-4, p. 109-126, summer/autumn 2005, p. 112.
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Sabino Cassese, op. cit., 2005, p. 113.
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para desenvolvimento e assistência financeira aos países em desenvolvimento; (c) proteção
ambiental; (d) regulação bancária e financeira; (e) telecomunicações; e (f) propriedade
intelectual.
Em face de tais demandas, pode-se cogitar sobre a existência de 05 (cinco) principais
tipos de regulação administrativa globalizada, quais sejam176: (a) administração promovida
pelas organizações internacionais formais; (b) administração baseada numa atuação coletiva
de redes transnacionais de acordos de cooperação entre funcionários reguladores nacionais;
(c) administração distribuída conduzida por reguladores nacionais sob o jugo de tratados,
redes ou outros regimes cooperativos; (d) administração decorrente de acordos híbridos
intergovernamentais-privados; e (e) administração resultante de instituições privadas com
funções regulatórias.
Urge assinalar que essas administrações de regulação globalizada não se encontram
devidamente definidas e, por conseguinte, nem se observam plenamente operativas e nem
caminham normativamente de forma estanque no plano global.
Na verdade, o surgimento do Direito Administrativo Global apenas revela a existência
de um universo jurídico a ser devidamente ocupado por regras e princípios próprios e, apesar
dos enormes entraves para obter tal desiderato, alcançar uma sistematicidade no trato da
matéria.
Muito embora, como evidente obstáculo a ser superado, o funcionamento de um regime
administrativo global depende, invariavelmente, da ação coordenada de diversos componentes
e agentes, internacionais e nacionais, assim como da existência de meios para afirmar que os
acordos estejam em consonância com as regras do regime e, claro, que sejam efetivamente
cumpridos177.
Em que pese o desenlace recente do Direito Administrativo Global, já se desenvolve
uma linha de atuação pautada em 03 (três) relevantes conceitos normativos178: (a) a
responsabilidade179 administrativa interna; (b) a proteção de direitos dos cidadãos; (c) a
promoção da democracia.
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Sabe-se que as dificuldades não são poucas quanto à operacionalidade de tais conceitos
normativos, haja vista a ausência de uma precisa regularidade institucional no pano global,
sem falar na natureza fragmentária das instituições internacionais acrescida da existência de
uma diversidade de agentes que perseguem, muitas vezes, interesses diversos180.
Por mais que se trate de um fenômeno incipiente em termos dogmáticos, não há como
negar, hoje, o relevo das regras do Direito Administrativo Global nas relações entre os
Estados e, claro, entre os Estados e os nacionais dos outros Estados.
Ao final desde capítulo, pode-se afirmar que o Direito Administrativo perseguiu um
caminho nada reto, chegou a lugares inesperados, trilhou atalhos demorados, mas alcançou
um lugar definido no Direito, muito embora esteja passando por um longo período de
transformação, que vem desde a segunda metade do século passado.
Tal transformação, em grande parte, decorre do modelo de Estado existente e, claro, do
perfil de Administração Pública empregado em cada momento histórico. Enfim, os fins do
Estado respondem ou dizem muito sobre a seara a ser encampada pelo Direito Administrativo.
Assim sendo, no próximo capítulo, ventila-se a relação entre os modelos de
Administração Pública e os paradigmas constitucionais, tudo de modo a evidenciar, mesmo
com os limitantes de cada relação modelar aventada, a importância que o processo
administrativo e a participação administrativa possuem na consolidação de um Estado de
Democrático de Direito.
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3 PARADIGMAS CONSTITUCIONAIS E MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Uma elementar característica é observada sobre os modelos de Administração Pública, a
saber, eles se encontram inevitavelmente vinculados, pelo menos sob uma perspectiva
político-ideológica ou como propósito de adequação ao texto constitucional, aos paradigmas
constitucionais existentes e representam a tessitura administrativa destinada a consolidar os
comandos normativos estabelecidos pela Carta Política, pois “cada época constitucional tem o
seu tipo administrativo181”.
Porém, ainda que evidente a assertiva acima, deve-se salientar que, e no caso brasileiro
isso é inegável, há um claro descompasso entre as diretrizes constitucionais e o modelo de
Administração Pública preponderante. Assim sendo, não há como olvidar inegáveis
reviravoltas na tessitura organizacional da Administração Pública brasileira, inclusive com
claro reflexo no desempenho funcional dos servidores públicos.
A proposta evolutiva dos modelos de Administração Pública não se liga estritamente às
convergências econômicas ou sociais ao longo século, pelo menos como perspectiva direta,
mas, sim, lastreia-se numa pertinente vinculação normativa aos paradigmas constitucionais.
Tal entendimento busca coroar a importância das diretrizes constitucionais, como proposta
transformadora da sociedade, de modo a não concebê-los como meros reflexos das
implicações político-econômicas apresentadas em cada época constitucional.
Segue-se, aqui, o entendimento de que há três grandes paradigmas constitucionais182, a
saber, (a) Estado de Direito183; (b) Estado Social; e (c) Estado Democrático de Direito, de
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maneira que cada um deles, com as devidas particularidades, possuem imposições relevantes
para a atuação do Poder Público e, dessa forma, se singularizam na condução da
Administração Pública, particularmente por desenvolver perspectivas próprias na promoção
das prestações do Estado.
Naturalmente, a reduzida sucessão paradigmática184 é patente, pois não há como afirmar
apenas a existência dos paradigmas mencionados185; contudo, a influência deles, como marco
jurídico-político186 para a gestão pública, foi fator determinante para considerá-los em
evidente proeminência em função de outros pretensos paradigmas constitucionais.
Agora, urge mencionar, ainda que de forma aligeirada, o que é um paradigma para, só
assim, entender o porquê de um paradigma possuir, em determinada época, tamanha
importância na compreensão de determinado ramo do saber.
Seguindo uma linha conceitual preliminar de Thomas S. Kuhn, extrai-se que
paradigmas são realizações científicas universalmente reconhecidas que, em determinado
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período, possibilita modelos de problemas, assim como de soluções, a uma comunidade
científica187-188.
Transplantando tal entendimento para a área jurídica, e promovendo as devidas
adaptações, o paradigma se revela como uma referência dogmático-jurídica inovadora que, a
despeito dos posicionamentos até então vigentes, e talvez por isso, apresenta novas formas de
compreensão e resolução dos problemas para a Ciência do Direito.
Assim sendo, um paradigma procura demonstrar ser melhor que o anterior na resolução
dos problemas até então existentes189, ainda que ele mesmo não seja capaz de solucionar todos
os problemas confrontados ou apresentados em face de sua teorização; logo, a própria ideia de
paradigma comporta uma fase de consolidação e, também, de decadência em função do
surgimento de outro paradigma, ainda que com incontestável resistência190, já que novos
problemas são inevitavelmente apresentados; além disso, não se pode olvidar que os velhos
dilemas são, por assim dizer, revitalizados em face de ulteriores discussões científicas
decorrentes das vicissitudes de cada época.
Dessa forma, um paradigma se impõe em detrimento de outro e, assim, se submete ao
mesmo dilema, qual seja, o da superação, em virtude de outro pretensamente superior na
resolução dos problemas. Insta mencionar, ainda que de forma abreviada, uma delimitação
conceitual dos paradigmas constitucionais mencionados acima.
Considera-se Estado de Direito, em linhas gerais, aquele em que os cidadãos gozam de
um expressivo grau de segurança jurídica, de maneira que o exercício do Poder Público se
encontre limitado pelas normas jurídicas e, dessa forma, se revele previsível. Ademais, no que
se refere ao direito, tem-se que, por um lado, ele é uma condição necessária à atuação do
Poder público, daí o seu caráter instrumental; por outro, e não menos importante, ele se
comporta como limite ao próprio exercício do poder191, donde ressoa o seu caráter protetivo.
Impende mencionar, ainda, que o Estado de Direito não é o Estado de qualquer direito,
mas, sim, um Estado que assegure os direitos fundamentais do cidadão e que se comporte em
observância a tais direitos, assim como em consonância com as demais regras que formula e

187
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contanto que, naturalmente, elas sejam harmônicas com os valores que o sistema jurídico
impõe.
Do termo Estado de Direito concebem-se duas coisas distintas, a saber, (a) em sentido
amplo, fraco ou formal, Estado de Direito designa-se todo ordenamento em que os poderes
públicos são conferidos pela lei, bem como exercitados nas formas e com os procedimentos
legalmente estabelecidos192. Esse sentido representa o termo em alemão chamado de
Rechtsstaat.
Por outro lado, em sentido forte ou material, a expressão Estado de Direito designa
apenas aqueles ordenamentos em que os agentes públicos não estão apenas sujeitos à lei em
sentido formal e, portanto, vinculados a ela, mas, também, com relação ao seu conteúdo. Quer
dizer, há uma vinculação ou respeito aos princípios substanciais do ordenamento jurídico193,
tudo devidamente expressado nas normas constitucionais que salientam, dentre outras coisas,
a divisão dos poderes e os direitos fundamentais194. Adota-se, aqui, como paradigma
constitucional, o sentido forte ou material da expressão Estado de Direito.
O Estado Social195, por sua vez, congrega a necessidade de superar a mera perspectiva
liberal196 centrada na liberdade do cidadão e consagradora da emancipação política; quer
dizer, a liberdade se faz também com conquistas econômicas197 capazes de formar uma
verdadeira senda igualitária entre os cidadãos.
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Luigi Ferrajoli, op. cit., 2003, p. 13.
Aqui, vale gizar a ligeira e precisa advertência de João Maurício Adeodato: as fontes do direito representam
significantes, já as normas jurídicas são significados devidamente aferidos, no seu sentido e alcance, apenas no
caso concreto; logo, não se pode afirmar que o ordenamento jurídico seja constituído de normas, mas, sim, do
conjunto das fontes do direito (ADEODATO, João Maurício. A Retórica Constitucional sobre Tolerância,
Direitos Humanos e Outros Fundamentos Éticos do Direito Positivo. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010,
p. 227), daí o porquê da vinculação meramente textual aos princípios não implica, necessariamente, observar a
sua ambiência normativa.
194
Luigi Ferrajoli, op. cit., 2003, p. 14.
195
Max Weber chega a afirmar que o “Estado providente”, no que se deve entender como Estado Providência ou
Estado Social, constitui uma lenda do patrimonialismo, já que se funda numa relação autoritária, como a de pai e
filho, donde ressai o patriarcalismo como uma atuação política específica destinada a alcançar a simpatia das
massas (WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da sociologia compreensiva. Vol. II. Trad. Regis
Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Rev. Téc. de Gabriel Cohn. 4 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2009, p. 321).
196
De fato, destacam-se importantes considerações decorrentes da transição, e posterior mudança, do Estado
liberal para o Estado social de Direito, nas quais podem ser elencadas as seguintes: (a) a superação dos direito
públicos subjetivos, de inegável caráter individualista, através dos direitos fundamentais, de sorte a conceber,
além dos tradicionais direitos civis e políticos, também os direitos econômicos, sociais e culturais; (b) tendo em
vista a peculiar natureza jurídica dos direitos fundamentais exigiu-se a superação da rígida distinção entre a parte
dogmática e a parte orgânica dos direitos constitucionais; e (c) o reconhecimento dos direitos fundamentais como
valores ou princípios básicos do sistema jurídico-político, de modo a serem considerados pelo método de
interpretação (LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitución. 8 ed.
Madrid: Editorial Tecnos, 2003, p. 252).
197
BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social. 9 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 62.
193

58

Nesse sentido, o Estado Social busca alcançar parâmetros mínimos de realizabilidade
material por parte dos membros da sociedade, de maneira que as prestações estatais
demandadas se propõem a suprir as evidentes necessidades do corpo social; assim, numa
postura intervencionista, ele assume um papel de “agente do desenvolvimento e da justiça
social”

198

. O Estado Social é um Estado de prestações materiais, hajam vista os enormes

percalços decorrentes da compreensão meramente liberal de organização política, já que não
suprimiu as desigualdades, porém, ao revés, em alguns casos, restaram acentuadas. O
reconhecimento da necessária satisfação econômica ou material dos cidadãos foi, sem sombra
de dúvida, o marco do Estado Social, no que desencadeou a grita de toda a sociedade que
ainda jazia, em grande parte, dos males decorrentes dos severos problemas sociais da
sociedade moderna do período do pós-guerra199.
Assim, o Estado Social proclama uma atuação positiva do Poder Público e, mais que
isso, conserva os anseios capitalistas do pensamento liberal200, contanto que os imperativos
econômicos não façam falecer os propósitos destinados a promover conquistas sociais
concretas aos cidadãos, especialmente porque os direitos sociais passaram a ser reconhecidos
como direitos fundamentais201.
Não por outra razão que se afirmou um status positivus socialis; quer dizer, que os
direitos econômicos, sociais e culturais, longe de criar obstáculos aos direitos de liberdade e
ainda que isso possa eventualmente ocorrer, devem garantir o devido desenvolvimento da
pessoa humana e, concomitantemente, destacar a promoção de suas dimensões individual e
coletiva202.
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No Estado Democrático de Direito há o congraçamento das conquistas dos paradigmas
anteriores203, só que, e isso não pode olvidado, além da perspectiva evolutiva de aquisição de
direitos, notoriamente decorrentes dos valores adotados ou defendidos, há uma necessária
abertura discursiva com a sociedade para o tratamento das questões relacionadas ao desenho
constitucional das instituições que regem a organização política do Estado, assim como uma
intransigente defesa do exercício democrático do poder, no que vai consagrar o fortalecimento
dos direitos fundamentais204 dos cidadãos.
O Estado Democrático de Direito partindo da revalorização dos direitos subjetivos de
liberdade, no que se representa um nítido destaque à senda liberal de direitos, e não se
olvidando dos valores sociais consagrados após os horrores do holocausto e de outras mazelas
de considerável envergadura ocorrido no século passado, revela-se como uma forma de
superação dialética da contraposição entre os modelos liberal e social205.
Ademais, e isto é particularmente importante para este trabalho, no Estado Democrático
de Direito, impõe-se o realce de que os direitos fundamentais devem ser vistos como direitos
de participação do cidadão206 na formação da vontade política do Estado, pois, assim, há uma
forma de contribuir efetivamente na defesa da vontade das minorias e de formar a opinião
pública, tudo com vista a assegurar o devido processo democrático207-208.
Dessa forma, o Estado Democrático de Direito representa a superação do paradigma
anterior e consubstancializa uma nova legitimidade na formação das decisões das políticas
203
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públicas, uma vez que não deve partir apenas das confluências de interesses de restritos
grupos ou territórios do poder político e/ou econômico, mas centradas numa perspectiva
sistêmica de participação política da sociedade civil209, de forma que seja congregado no
fluxo decisório todo o pluralismo que caracteriza as sociedades hodiernas, que são
inegavelmente complexas e plurais.
Decantados os traços conceituais dos paradigmas constitucionais, nas linhas vindouras,
elencam-se os modelos de Administração Pública em conexão discursiva com os paradigmas
do constitucionalismo moderno, tudo de forma a esboçar uma senda evolutiva da
Administração Pública brasileira ao longo dos séculos e, dessa forma, imprimir a necessidade
de extirpar ranços de modelos anteriores ou mesmo, a depender da sua utilidade, a adoção de
determinados pontos de modelos passados, pois o fenômeno da gestão pública não é um dado
homogêneo, no qual se revele modelos estanques ou absolutamente independentes.
Salienta-se, ainda, que o surgimento da Administração Pública, qualquer que seja a
nação, e mesmo época, decorre da formação do necessário aporte estrutural para atender às
demandas existentes ou, em alguns casos, mormente nos períodos anteriores ao Estado
moderno, para cumprir os reclames seletivamente identificados pelos detentores do poder e
não, infelizmente, para atender às demandas materialmente aferíveis decorrentes da
contextura social apresentada ou vivida em determinado momento histórico.
Em face disso, se afigura possível entender o porquê dos nefastos períodos passados na
Administração Pública brasileira que, longe dos propósitos que justificam a sua existência, se
prestou, não raras vezes, a cumprir uma pauta egoísta de reivindicações, especialmente dos
mais afortunados da nossa sociedade. É dizer, a cumprir uma lista de interesses das elites
econômicas e políticas do país, e tudo numa vergonhosa expressão de escárnio ao texto
constitucional desde o período imperial até os nossos dias; todavia, arvora-se uma nova
perspectiva com a consolidação do Estado Democrático de Direito, uma vez que permeiam
mecanismos mais claros e objetivos de controle dos atos do Poder Público.
Desse modo, a história da Administração Pública brasileira é, em algum sentido, a
própria história do fisiologismo político, das prestações desviantes dos gestores públicos, da
importância redobrada da justiça de gabinete, da mão astuciosa da corrupção endêmica e do
esquecimento das reivindicações legítimas da sociedade.
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Felizmente, como já assentado acima, as perspectivas da gestão pública se inclinam para
outros caminhos, porém, como todo processo de mudança, há resistência em aceitar, o que
exige muita luta e compromisso da sociedade civil, os valores hodiernos da condução da
máquina pública e, consequentemente, consolidar os novos permeios da atuação
administrativa.

3.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PATRIMONIAL

Há um traço particular na Administração Pública brasileira, a saber, ainda persiste, de
certo modo, os ranços bureais e as práticas coloniais210 da perspectiva pombalina de gestão
pública e tudo isso bem retrata a característica de uma Administração Pública patrimonial,
isto é, aquela em que os negócios públicos encontram-se vinculados ao patrimônio ou à
propriedade211.
A situação indivisa, e desejosamente criada, de promiscuidade entre o público e o
privado, amalgamada numa esteira centralizadora, faz com que a Administração Pública
patrimonial arvore seus odiosos resultados na atividade administrativa em detrimento
justamente do interesse que deveria preservar: o público.
Tal tipo de Administração Pública ainda é observado em muitos municípios brasileiros,
especialmente naqueles encravados nos mais diversos rincões do nosso vasto território que,
apesar de toda evolução normativa sobre a gestão pública e dos imperativos constitucionais
contrapostos, permanecem submersos numa névoa de valores coloniais de subordinação da
coisa pública à autoridade senhorial.
Qual é a característica marcante da Administração Pública patrimonial? O que a
particulariza em face dos demais modelos de Administração Pública? De que forma ela ainda
persiste na gestão pública brasileira? Quais propósitos encerram os seus fins?
Não é preciso um largo esforço cognitivo para compreender que o patrimonialismo
brasileiro remonta ao anacrônico sistema português de gestão pública, calcada na força
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centralizadora e ablativa das medidas tomadas pelos seus administradores, geralmente dotados
de propósitos meramente egoísticos ou simplesmente autocráticos212.
Ora, a perspectiva patrimonial de Administração Pública, calcada nos parâmetros
meramente pessoais da autoridade senhorial e manifestamente corporificada numa atuação
legal desprovida de qualquer racionalidade administrativa, apenas representa a manutenção de
um regime comprometido com a crueza da superposição social de classes e dos seus
propósitos, especialmente os mais odiosos em face da extensa massa dominada.
O patrimonialismo acena claramente com o Estado Legislativo ou Legal, pois, a
despeito do Direito e do formalismo do pensamento jurídico, manteve-se afastado das
diretrizes jurídicas e se dedicou ao Estado de bem-estar social, conforme o desejo concreto da
autoridade política, de atuação seletiva e pessoal, sendo fortemente marcada pelo
patriarcalismo monárquico213.
No modelo patrimonial inexiste um dever de atender a uma finalidade, pautada numa
diretriz objetiva e impessoal, nem obediências a normas abstratas, porém envolve um
contexto nitidamente contrário214, pois se assenta em relações estritamente pessoais e
vinculadas a uma autoridade detentora do poder de mando e de perdão sobre os seus
subordinados, e devidamente calcada no “poder fundamental da tradição, da crença na
inviolabilidade do ‘eterno ontem’” 215.
No Estado patrimonial moderno tais relações são, por assim dizer, evoluídas, haja vista
uma racionalização crescente da economia, uma necessidade de maior profissionalização dos
subordinados e, claro, uma necessária diferenciação entre os súditos civis e militares com
vista a obter melhor desempenho das tarefas promovidas em benefício do príncipe216.
Na organização administrativa patrimonial há uma verdadeira confusão entre a esfera
privada e a oficial ou pública, fazendo com que persista uma situação de completa indefinição
entre o patrimônio do senhor e o da Administração Pública, recaindo, assim, as riquezas
212
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decorrentes de tributos e emolumentos do Estado nas graças da autoridade política
existente217.
Ademais, e seguindo a linha de dominação patrimonial, o provimento e a extensão dos
cargos ocorrem numa relação de pessoalidade, como bem demonstra, ainda na atualidade, os
cargos comissionados injustificáveis que ainda perduram na Administração Pública brasileira,
o que evidencia os ranços da gestão pública da era colonial.
Tendo em vista esse aspecto, resulta fácil entender o regime de submissão do detentor
de cargo público numa Administração Pública patrimonial, pois a “posição global do
funcionário patrimonial é, portanto, em oposição à burocracia, produto de sua relação
puramente pessoal de submissão ao senhor e sua posição diante dos súditos nada mais é que o
lado exterior desta relação” 218.
Um exemplo claro do Estado moderno patrimonial-burocrático, ainda nos nossos dias, é
a persistência da atividade cartorária por particulares (art. 236 da CF/88), uma vez que
remonta ao regime da prebenda de emolumentos219, na qual o beneficiário da prebenda
percebia valores em virtude de serviços oficiais prestados. Ora, não há como consentir com
isso, pois representa uma desmedida vantagem dos titulares de cartórios em face dos demais
concursados no serviço público, sem falar na enorme margem de segurança na atividade
prestada, algo impensável no setor privado.
Trata-se de um peculiar caso de concomitância do gozo da estabilidade do serviço
público, ainda que delegado, com a possibilidade de percepção de valores expressivos, acima
do teto previsto no art. 37, inciso XI, da CF/88, porém sem os riscos da atividade econômica.
À evidência, têm-se os fatores reais de poder220, sem quaisquer constrangimentos, na
previsão constitucional mencionada, o que se pode explicar na onerosidade da atividade
delegada aos cidadãos em contraposição, na quase totalidade das vezes, à anacronia e à
lentidão dos serviços prestados, no que revela o agasalhamento constitucional de odiosos
privilégios da reminiscência prebendal.
O Estado patrimonial contempla a promiscuidade do público e o recrudescimento das
pretensões privadas, mas apenas por quem pode efetivamente arvorá-las, pois a atividade dos
particulares dependia, em grande medida, do braço do senhor como medida patriarcal, tudo
numa relação de pessoalidade e dependência. Enfim, Estado patrimonial representa uma
217
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“coexistência de uma vinculação inquebrantável à tradição, por um lado, e, por outro, de uma
substituição do domínio de regras racionais pela ‘justiça de gabinete’ do senhor e de seus
funcionários” 221.
Esse contexto de laços meramente pessoais na promoção da atividade pública ainda
persiste, com novos matizes, na gestão pública pátria, tudo em evidente desapreço aos caros
princípios constitucionais da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).
A cultura colonial de dominação senhorial e de subserviência dos brasileiros, jungida ao
cotejo de privilégios odiosos em detrimento das rendas públicas e da sociedade, é
característica da dominação colonial brasileira, devidamente concretizada pela Administração
Pública colonial, de caráter notadamente patrimonial, haja vista que o “patrimonialismo é
compatível com a economia de subsistência e com a economia de troca, com a constituição
agrária pequeno-burguesa e a de senhorios territoriais, com a ausência e a existência da
economia capitalista” 222.
Destaca-se, ainda, que Administração Pública patrimonial, por ser uma gestão pautada
na manutenção de privilégios e na defesa de mecanismos de dominação das massas, não
consente com a possibilidade de participação administrativa, já que isso representaria um
risco à atuação autocrática do detentor de poder. Isto é, a própria noção e manutenção de
privilégios não se ajustam com a ideia de manifestação ou participação dos membros da
sociedade nos rumos da ordenação administrativa do poder.
Ademais, o patrimonialismo deita seus esteios no fisiologismo político, cuja mão
precisa do paternalismo faz impor os seus comandos com vista a apoderar das estruturas
orgânicas do Estado através do loteamento político dos cargos públicos, seja mediante
indicação direta, seja mediante provimento condicionado, o que impossibilita uma atuação
impessoal do sujeito agraciado com o cargo, haja vista o seu dever pessoal de subserviência
ao gestor que impõe ordens ou favores.
Considerando os pontos acima, não constitui qualquer abuso mencionar que ainda existe
muito de patrimonialismo na Administração Pública brasileira e, infelizmente, não há, de
imediato, meios de afastá-lo do nosso sistema administrativo, especialmente porque, como já
foi demonstrado acima, persistem disposições constitucionais que abonam esse nefasto
modelo, que premia o retrocesso das implicações meramente pessoais na condução da coisa
pública, sem falar que o modelo possui uma surpreendente capacidade mimética em função
dos sistemas administrativos e políticos vigentes.
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O perfil marcante do patrimonialismo é a manutenção das condições sociais vigentes,
daí o porquê dele obstaculizar as transformações econômicas ou inovações tecnológicas, pois
isso representaria um sério risco à permanência dos padrões sociais desejados pelos detentores
do poder político e econômico223.
Em outras palavras, patrimonialismo não se coaduna com a ideia de gestão legítima e,
muito menos, dotada de responsabilidade democrática, o que se impõe é a devida manutenção
dos privilégios a uma reservada ciranda estamental.
O patrimonialismo revela-se, assim, na odiosa conjunção entre o exercício autocrático
do poder e o arranjo político consolidador da ordem social injusta, na qual se consubstancia
todas as desigualdades econômicas que mantêm a dominação social e a galharda posição de
determinados estamentos na sociedade, tudo com o devido beneplácito do Estado.
Enfim, no Brasil, até mesmo por revelar um lamentável marco histórico da nossa
sociedade, ainda teima em persistir com o patrimonialismo burocrático, no qual há uma
verdadeira apropriação dos cargos públicos, no qual se destina a preservar uma relação de
promiscuidade com o poder político vigente224, donde exsurge, como já afirmado, o desatado
fisiologismo político na seara administrativa brasileira.
Por fim, no modelo patrimonial o processo administrativo se prestou à mera
formalização das decisões tomadas de afogadilho e centradas na perspectiva pessoal que
levasse à promoção dos desígnios devidamente orquestrados pela ciranda política; logo, não
era visto como uma sede própria de defesa dos interesses dos administrados, mas, tão
somente, a instância de perfectibilidade das volições tiranas ou ilegais dos donos do poder
contra o regular exercício do poder.
A rigor, não se poderia dizer que existia um processo administrativo sob o pálio de
regras precisas e racionais, mas, tão-somente, um ajuste de dados ou de posições quanto ao
que já fora decidido, tudo numa ambiência particular que unia o interesse de algum agraciado
com o beneplácito do Poder Público e, obviamente, sem seguir quaisquer fórmulas
processuais.
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Aliás, o processo administrativo só adquire notoriedade “em decorrência da noção de
Administração Pública burocrática, cuja atuação é independente da vida privada de cada um
dos burocratas, que cuidam de interesses que não são os seus pessoais225”.
No item seguinte, justamente por declinar os pormenores do modelo burocrático de
Administração Pública, esse entendimento resulta facilmente compreensível, haja vista a
necessidade de conjurar um instrumento ou meio para mover os propósitos de uma gestão
pública impessoal e racional e, acima, de tudo pautada em critérios legais.

3.2 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICA

A burocracia226, longe de qualquer sentido pejorativo, teve, e não se pode dizer que
ainda não tenha, a sua importância na consecução da atividade administrativa. Infelizmente,
os seus termos não foram ainda devidamente alcançados pela Administração Pública
brasileira e, no que se apresenta mais instigante, revela-se imperioso superá-los, tendo em
vista a sociedade hodierna, antes mesmo de consolidá-los, como forma de empreender uma
atividade administrativa consentânea com as adversidades do nosso tempo.
Menciona-se, desde já, uma advertência: inexistiu, no Brasil, uma nítida burocracia
weberiana, pois, aqui, a burocracia adquiriu matizes próprios e odiosos do patrimonialismo,
que remonta ao período colonial.
A temática da burocracia, devidamente decantada por Max Weber, é textualmente
condensada na seguinte passagem: “Administração burocrática significa: dominação em
virtude de conhecimento; este é o seu caráter fundamental especificamente racional”
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. Daí,

a importância da profissionalização na constituição de uma Administração Pública
burocrática.
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Porém, antes de mencionar as características centrais do quadro administrativo
burocrático, impende apresentar os arquétipos da dominação legal228, em que se afigura como
tipo mais puro o modelo burocrático229.
Assim sendo, a dominação legal se fundamenta nas seguintes ideias: (a) todo direito,
seja por imposição ou mesmo convenção, pode ser devidamente estatuído de modo racional
com o propósito de alcançar fins ou valores, ou mesmo ambos, assim como ter a pretensão de
ser respeito por membros de um grupo; (b) todo direito compreende um complexo de normas
abstratas voltadas a determinadas intenções, conforme a forma de exercício da dominação
legal; (c) a autoridade superior, enquanto manifesta o exercício de um poder, expressa um
comando impessoal; (d) aquele que obedece ao comando expressa apenas uma obediência ao
direito como membro de um grupo; e (f) a obediência à autoridade constitui, tão-somente,
uma obediência à lei, conforme uma competência objetiva e racionalmente limitada
devidamente estabelecida230.
Não se questiona o prestígio da racionalização substantiva e formal da lei no
pensamento weberiano, e isso é assente na expressão de sua dominação legal, muito embora
ele admita, tranquilamente, que a criação e a aplicação da lei podem ser irracionais231.
Max Weber apresenta, ainda, as categorias fundamentais de uma dominação racional,
que são condensadas, aqui, nestes termos: (a) um exercício contínuo de funções oficiais
devidamente vinculadas a regras específicas; (b) a determinação de competência, donde se
observa a distribuição de serviços com o pertinente poder de mando e de aplicação de sanção
ou exercício de meios coercitivos, o que faz exsurgir a figura da autoridade institucional; (c)
o estabelecimento de uma hierarquia oficial, no qual se impõe um sistema fixo de controle e
supervisão de cada autoridade institucional; (d) a observância de regras com vista a alcançar a
maior racionalidade possível das atividades através da devida qualificação profissional dos
agentes, quer dizer, mediante a especialização profissional; (e) a separação absoluta entre os
agentes, os meios da administração e os seus resultados, tudo de modo a não comportar
qualquer confusão patrimonial, e nem de ambiente, entre a instituição e o servidor; (f)
228
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impossibilidade de apropriação do cargo pela autoridade institucional; e (g) a documentação
dos processos administrativos, o que evidencia total desprestigio ao princípio da oralidade232.
Há, notadamente, uma preocupação em empreender uma extrema racionalidade na
dominação legal, de modo a evidenciar a sua superioridade em face da perspectiva paternal ou
patrimonial de exercício do poder.
Tratando-se mais especificamente sobre o quadro administrativo burocrático, em que se
prestigia a posição e a atuação dos servidores, colhem-se da doutrina weberiana as principais
características a seguir; (a) inexiste relação de pessoalidade, são livres e as obrigações são
objetivas e decorrem do cargo ocupado; (b) o provimento dos cargos ocorre por nomeação e
em obediência uma estrita hierarquia; (c) as competências funcionais são fixas; (d) adota-se o
critério de livre seleção, quer dizer, não se vincula a parâmetros estamentais; (e) a seleção
para ocupar os cargos prestigia a qualificação profissional devidamente certificada; (f) o
percebimento de salários fixos e em dinheiro; (g) o exercício do cargo se dá como ocupação
única ou principal; (h) há progressão funcional por tempo de serviço ou em virtude da
eficiência, conforme critérios racionais definidos pelos superiores; (i) o trabalho é
desenvolvido sem qualquer relação de apropriação dos meios administrativos; e (j) submetemse a um rigoroso e homogêneo sistema de controle e disciplina233.
Tendo em vista as considerações acima, pretende-se que a burocracia ofereça uma via
perfeita para a “[...] conduta do princípio de divisão do trabalho administrativo segundo
considerações simplesmente técnicas, distribuindo tarefas individuais a funcionários com
treinamento especializado e que, por meio da prática, estão sempre agregando valor a sua
experiência234”.
A superioridade técnica235 da organização burocrática em face do modelo
patrimonial236, ainda que incontestável, não se mostrou superior com relação aos problemas
da gestão pública nas sociedades hipermodernas, mormente a partir da quarta parte do século
XX.
Quer dizer, ainda que o modelo burocrático tenha sido o paradigma desencadeador do
movimento internacional de reforma administrativa, operadas nas três décadas que seguiram à
Segunda Guerra Mundial, e tenha, também, representado o modelo de Administração Pública
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do Estado Social237, ele fora superado pela necessidade de um modelo de gestão mais flexível
e dinâmico e, portanto, mais compatível com as constantes vicissitudes das complexas
sociedades do nosso tempo.
Em que pesem os nobres propósitos quem encerram o modelo de Administração Pública
burocrática, assim como o contexto histórico que fomentaram os seus esteios, não há como
admitir a persistência238, na atualidade, salvo sobre uma perspectiva parcial239, do pensamento
burocrático-weberiano acima ventilado.
Contudo, a manutenção parcial do modelo burocrático se deve a duas elementares
razões: (a) o modelo, do ponto de vista político e jurídico, representa a afirmação do princípio
da legalidade; e (b) possibilita a defesa dos direitos dos cidadãos através do controle judicial
das ações administrativas, pois as condutas dos agentes públicos são, em tese, previamente
estabelecidas em lei240.
As exigências materiais do Estado Social e o agigantamento da Administração Pública
denunciaram as evidentes insuficiências do modelo burocrático. A envergadura operacional
do Estado e suas diretrizes executivas não foram suficientes para atender às demandas do
paradigma constitucional do Estado Social. Destarte, o modelo burocrático-weberiano é
objeto de críticas pertinentes241, tais como:
(a) o cumprimento estrito de regras acaba por ceifar qualquer atividade criativa dos
servidores públicos, pois o descumprimento do rito, ainda que este chegue ao limiar da
estultice, configura uma infração funcional;
(b) assim, o seguimento ou mero cumprimento das normas se afigura mais importante
que o próprio objetivo ou resultado a alcançar com a atividade administrativa desenvolvida,
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ocasionando, assim, um distanciamento entre a previsão abstrata e a efetiva realização
material do Poder Público;
(c) o crescimento exacerbado das regulamentações, pretensamente impessoais e
desejosamente racionais, acaba por representar um obstáculo ao reconhecimento de situações
não previstas pelos atos normativos, uma vez que não se fomenta a discussão de novas
possibilidades, mas, sim, o cumprimento irrestrito das disposições normativas existentes; e
(d) a rigidez das normas, ao contrário do seu pretendido propósito, resulta em ineficácia,
pois padece da necessária dinâmica que encerra toda a atividade administrativa, isto é, sem a
devida mutabilidade, e isso não pode ser olvidado, os comandos legais passam a exigir
condutas que não concretizam os objetivos perseguidos pela sociedade. Logo, a tão pretendida
racionalidade universal da burocracia pode não passar de mero cumprimento dos meios e,
quiçá, um verdadeiro desprezo dos fins.
Naturalmente, outras críticas foram levantadas, principalmente demonstrando a
anacronia do modelo burocrático com necessidade de uma gestão pública dinâmica e
participativa, nestes moldes:
(a) a eliminação da atividade criativa dos servidores, já que devem cumprir estritamente
os procedimentos legais vigentes, e sem quaisquer questionamentos, implica a perda de
potencialidades para encontrar novas ideias capazes de melhorar a prestação do serviço
público242;
(b) em qualquer organização há uma série de múltiplas relações espontâneas, que são
desprezadas pelo modelo burocrático, capazes de promover uma verdadeira superposição em
face das relações formais, fazendo com que apresente um peso fundamental nas condutas dos
servidores243, inclusive contra os próprios desígnios do serviço público prestado. Daí a
importância de cotejar meios para captar tais relações numa ambiência flexível de gestão
administrativa, de maneira que, através delas, sejam viabilizadas novas conquistas ou
mudanças no serviço público;
(c) a rigidez do pensamento burocrático impossibilita o trabalho em equipe, o que
relativiza a importância das relações comunicativas no serviço público244; e
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(d) a realidade imensamente cambiante da gestão pública moderna acaba por revelar a
anacronia do modelo burocrático, pois a sua ortodoxia não fomenta a adoção de métodos ou
procedimentos diversos dos regulamentados, ainda que eles sejam insuficientes quanto aos
fins a serem pretensamente alcançados245.
À evidência, um dos mais sérios dilemas do modelo de Administração Pública
burocrática se revela no fato de ele, em maior ou menor medida, a depender do rigor ou da
formalidade excessiva, fomentar o surgimento de um sistema administrativo paralelo246, já
que o desconhecimento do sistema ou a sua irrealidade acaba por estimular a sua violação,
criando, assim, um universo paralelo com regras próprias e alheias às leis ou às
regulamentações do Estado.
Ademais, a Administração burocrática possui um forte matiz antidialógico; quer dizer,
ela é “sempre uma administração que exclui o público. A burocracia oculta, na medida do
possível, o seu saber e o seu fazer da crítica”
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. Tal característica não se harmoniza com o

modelo de Administração Pública que deve reinar no Estado Democrático de Direito, uma vez
que nele há uma necessária relação dialogal entre a atividade administrativa e a sociedade
civil.
Sobremais, o modelo burocrático não é capaz de alcançar os desejáveis níveis de
eficiência da Administração Pública, uma vez que a racionalidade jurídico-formal, em per si,
não resulta numa racionalidade material inerente às atividades administrativas, que demanda
maior flexibilidade no atendimento dos seus fins. Isto é, a rigidez do perfil burocrático,
inicialmente aconselhável, se mostra impróprio em face da miríade situacional que envolve o
serviço público em geral, fazendo com que os resultados sejam tolhidos em face dos
procedimentos, por vezes inócuos, a serem seguidos.
Disso resulta, em certa medida, a realização dum processo administrativo cego; quer
dizer, aquele em que os procedimentos, a despeito de seguir uma pretendida racionalidade,
não alcançam os fins últimos desejados pela sociedade e nem são capazes de salvaguardar os
direitos dos administrados, uma vez que acentuam uma carga decisional nos resultados
imprecisos dos próprios procedimentos.
Tudo isso revela um enorme custo à processualidade administrativa, pois o processo não
pode ultimar qualquer fim, ainda que pautado nos procedimentos previamente definidos,
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como expressão resolutória de conflitos. Exige-se mais que isso: o cumprimento das regras do
jogo com resultados que não ponham em xeque a racionalidade sistêmica que deve reinar nas
decisões administrativas.

3.3 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL

Uma decorrência inevitável das últimas alterações constitucionais relacionadas à
Administração Pública é a perspectiva gerencial da atuação administrativa, na qual apregoa
uma sistemática de fiscalização e controle sobre o serviço público prestado pelos particulares,
assim como a própria eficiência do serviço público prestado diretamente pelo Estado248.
As reformas constitucionais promovidas na última década do século passado, por
evidente, se destinaram, em grande medida, a promover a instauração de um pretenso Estado
gerencial brasileiro, o que acarretou consideráveis reflexos na compreensão da Administração
Pública até então existente.
O modelo gerencial representa uma proposta evolutiva do modelo burocrático, hajam
vista os dilemas já observados com a perspectiva burocrático-weberiana de Administração
pública. E porque evolutiva e não substitutiva? Não se pode desprezar o avanço modelo
racional-legal, uma vez que, sem ele, o modelo gerencial não teria o suporte para a sua
operacionalidade, já que não se pode falar em eficiência funcional249 sem um padrão
funcional existente.
A ideia de Estado gerencial, que direcionou as reformas administrativas na década de 90
do século passado250, despontou a necessidade de enormes mudanças na Administração
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Pública nacional, donde se pode salientar a busca incessante pela eficiência dos serviços
públicos.
O modelo gerencial se notabiliza, dentre outras, pelas seguintes características251-252: (a)
há uma evidente preocupação com os resultados, revela-se, portanto, como um modelo
precipuamente finalístico e se destina ao atendimento do cidadão; (b) pressupõe uma
considerável margem de confiança nos servidores públicos, haja vista a necessidade de
alcançar a devida eficiência funcional, o que exige maior discricionariedade na atuação
administrativa; (c) pauta-se pela descentralização administrativa e prestigia a criatividade253 e
a inovação no serviço público; e (d) o contrato de gestão é o meio de controle dos órgãos
descentralizados254.
Curiosamente, a alteração quanto à escolha dos meios e a determinação quanto aos fins
do Estado não tiveram maiores reflexos na forma de empreender as relações entre as
instituições públicas e nem entre estas e os cidadãos. Quer dizer, o prestígio pela eficiência
funcional não foi seguida pela exigência de uma funcionalidade comunicativa e, acima de
tudo, democrática das instituições brasileiras.
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Em outras palavras, uma Administração Pública decididamente democrática não se faz
apenas com números ou dados255 que não revelam, no mais das vezes, a necessária presteza e
qualidade dos serviços e nem, no que se tem como importante, o grau de aceitação deles pelos
destinatários da atuação estatal.
Paradoxalmente, salientam-se, dentre outros pontos, algumas características da reforma
administrativa256: (a) a necessidade de promover uma gestão consensual no interior da
organização administrativa, o que já denota uma premente perspectiva dialógica dentro da
própria Administração Púbica; (b) a relação jurídica administrativa põe em destaque a figura
do cidadão, donde deve prevalecer a carga protetiva dos direitos e garantias fundamentais
insculpidos na CF/88; (c) a flexibilização na atuação dos agentes públicos, haja vista a
promoção de uma gestão descentralizada dos recursos humanos; e (d) a disposição
organizacional da Administração Pública deve contemplar polos operacionais e estratégicos
definidos.
Não há como negar que os propósitos acima levantados são nobres, e nem mesmo que
eles sejam desejáveis, já que revelam nítidos aspectos duma gestão pública calcada no
paradigma constitucional do Estado de Direito; todavia, o modelo gerencial demanda, ainda,
um lastro legitimador e que, nesse sentido, não se afasta muito das premissas do modelo
burocrático, pois enuncia uma atuação administrativa que expressa uma dupla legitimidade:
(a) a democrática, decorrente dos meros prognósticos da democracia representativa, já que o
exercício do poder ocorre em consonância com as leis determinadas pelo Parlamento, no que
revela a soberania popular257; e (b) a legal e técnica, que decorre do cumprimento de normas e
dos devidos procedimentos com vista a garantir os direitos dos administrados, assim como
obter a eficiência ou eficácia da atuação administrativa258.
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Só que dessa dupla legitimidade não advém das propensões que o modelo apregoa. Isto
é, não há como legitimar o modelo gerencial, e sua atuação voltada a resultados, sem que
encontre na própria cidadania a resposta legitimadora para os seus comandos, haja vista que
só o envolvimento político da sociedade é capaz de fazer imperar uma nova ordem na atuação
administrativa, daí a razão de prescrever um modelo dialogal, tudo de forma a imperar
eficiência, mas com o cotejo do atendimento dos valores da sociedade civil e não apenas dos
mentores da reforma administrativa brasileira.
Tendo em vista o mencionado acima, com alguns consideráveis matizes, porém
ostentando uma diretriz gerencial, já que distanciada dos moldes meramente burocráticos e
sem assumir o modelo gerencial puro, salientam-se, ainda, três parâmetros de gestão pública,
quais sejam:
(a) o Consumerism, que prestigia a efetividade e qualidade dos serviços públicos, assim
como centra os seus esforços na atenção aos clientes/consumidores259;
(b) a Public Service Orientation, que desenvolve o ideário da equidade no serviço
público, como pauta de atendimento ou prestação de serviços, assim como se volta ao
atendimento dos cidadãos e na Accountability dos gestores públicos260; e
(c) a Governança261, que é centrada na pluralidade e na eficiência adaptativa262, no que
demanda maior flexibilidade, experiências e aprendizagens na consecução dos seus fins,
donde ressoa o seu exercício através de provas e, também, de erros263; nela há duas dimensões
interdependentes, uma, estrutural, na qual há os arranjos institucionais que incentivam a
atuação dos atores responsáveis pela formação das decisões políticas; outra, dinâmica ou de
processo, que envolve as ações desses atores que podem afetar a dimensão estrutural264. Na
verdade, a Governança se afigura muito próximo do conceito de redes de políticas públicas,
259
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assim como de marcos ou arranjos institucionais, donde destaca os claros traços de um
institucionalismo voltado aos atores da senda decisional de natureza política265. Numa
perspectiva constitucional, tal como deve ser toda atuação voltada a promover a gestão
pública numa sociedade hipermoderna, a Governança acena com princípio da condução
responsável dos assuntos do Estado, de modo que ela “assume uma dimensão básica, não
apenas de ‘Estado administrativo’, mas de um verdadeiro Estado Constitucional” 266.
Em todo caso, e independentemente das variantes assinaladas, é necessário
redimensionar o modelo gerencial, de modo que ele se preocupe não só com a superação do
modelo gerencial puro, pois se alinha aos meros parâmetros da eficiência cotejada sob o
prisma econômico, mas que vá além e revele a dinâmica da nossa contextura constitucional,
na qual destaca uma necessária observância de uma atuação administrativa baseada nos
valores constitucionais vigentes.
Daí o porquê da imprescindibilidade de imprimir o modelo dialógico, pois ele absorve
claramente os valores não mercadológico-privatísticos que encerram e caracterizam a gestão
pública, porém sem descurar a eficiência no serviço público no seu sentido econômicojurídico.
As variantes acima mencionadas, não há como negar, possuem eixos de atuação muito
próximos e, assim, são construções teóricas que não representam um modelo de gestão
público próprio e declaradamente definido, mas, tão-somente, possíveis evoluções, ainda em
consolidação, em face das problemáticas apresentadas na tentativa de levar a cabo uma gestão
pública a reboque das implicações meramente privatísticas ou empresariais.
Entretanto, os imperativos da gestão privada, ainda que dotada de consideráveis
resultados com relação à redução dos custos da atuação estatal, não pode servir de parâmetro
preciso à gestão administrativa, uma vez que os nortes que permeiam os objetivos delas são
diversos. E isso resulta mais evidente quando se trata da atuação administrativa destinada a
prestar serviços sociais relevantes que, apesar de transformadores no meio social, no que
exige uma nova visão sobre a própria atuação estatal, e talvez por isso, não comporta uma
postura do Poder Público apenas em função de resultados meramente estatísticos.
A dinâmica gerencial, em quaisquer dos seus matizes ou desdobramentos, padece de um
elementar dilema: o Estado não pode ser tratado como uma empresa, pelo menos em grande
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parte de sua área de atuação. Isso se deve, em grande medida, pelo fato de a atuação estatal se
propõe a viabilizar realizações humanas que, notadamente, não se perfectibiliza nos
quadrantes das meras prospecções do conhecimento científico, ainda que sob o cotejo
meramente gerencial.
Ademais, a diretriz gerencial, que exige uma atuação mais flexível da autoridade
pública, no que impera maior discricionariedade no exercício das competências legais, vai de
encontro justamente à diretriz de um Direito Administrativo menos discricionário e de forte
revisão judicial267-268, fazendo com que tal contraposição ponha em xeque, em grande parte,
as máximas da gestão pública dotadas dos mesmos parâmetros da gestão privada269.
Todavia, a resposta gerencial ao modelo burocrático revelou um ponto decididamente
evolutivo e inarredável em qualquer gestão pública moderna: a eficiência funcional deve
permear toda a atuação administrativa. Só que a eficiência não deve ser concebida apenas em
números ou resultados estatísticos, mas, sim, na adoção de uma cosmovisão administrativa
capaz de fortalecer os instrumentos viabilizadores da transformação social mediante a atuação
estatal.
Disso resulta um aspecto político do modelo gerencial, pois, a despeito da perspectiva
técnica que encerra toda gestão, e que também é prestigiada por tal modelo, não há como
dissociar a flexibilidade do modelo gerencial com o emprego de instrumentos políticos para
alcançar as transformações desejadas pela gestão empreendedora.
Não se fala, aqui, de uma antinomia entre políticos e administradores270, mas, sim, da
gestão pautada, também, num cotejo político de suas ações. Nessa ordem de ideias, importa
observar que a gestão pública deve contemplar um equilíbrio entre o elemento político271 e
267
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técnico, tudo de modo a evitar superposições que acarretem uma paralisia na atuação
administrativa, o que pode prejudicar ou retardar as medidas administrativas para resolver os
problemas que assolam a nossa sociedade272.
Uma questão não pode ser olvidada: em que medida a exigência de resultados pode
influir na condução dos processos administrativos e de que forma eventual influência pode
repercutir na inobservância dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos?
A pergunta poderia resumir-se a seguinte: é possível a promoção de um processo
administrativo direcionado?
A dinâmica que encerra a gestão gerencial, naturalmente, pode não influir nos processos
contenciosos de estrito direito, todavia, isso não passa de mera cogitação pela sua
imparcialidade; contudo, tratando-se de processos em que se destina à contextualização de
recursos ou o seu emprego, nada impede que, no afã de obter resultados considerados
afeiçoados à perspectiva gerencial, acabe por serem empreendidas posições que não revelem,
tecnicamente, uma decisão estritamente jurídica, quando esta for legalmente exigida, no que
pode malferir interesses dos cidadãos, assim como revelar um forte componente político na
tomada de decisão do Poder Público.
Agora, e isso não pode ser negado, não há como fazer sucumbir uma margem política273
das decisões da Administração Pública, o que não pode existir é uma superposição da diretriz
política sobre a técnica com o argumento de que, somente assim, alcançaria melhores
resultados.
Cumpre sempre advertir: a tal decantada eficiência administrativa, revelada na exigível
conduta dos servidores públicos, não legitima uma atuação administrativa ao alvedrio da lei,
de maneira que as peias jurídicas não podem ser preteridas pela convergência política
centrada apenas no alcance dos fins imediatos, e por vezes discutíveis, da gestão pública,
ainda que pautada, como deve ser, na finalidade pública.
Em outras palavras, a eficiência administrativa, muito embora represente um dever de
toda atuação de um gestor público, não pode ser alcançada de qualquer forma, pois os
imperativos legais não podem ser olvidados, pois expressa, ainda que em alguns casos com
inegável onerosidade, o que pode ensejar excepcionais e fundamentadas mitigações, as
escolhas políticas, e em tese legítimas, dos representantes do povo.
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consubstanciar suas decisões, mas, tão-somente, gizar que na consecução da atividade pública não há como
manter de modo estanque a Administração e o Governo, por mais que isso possa ser aconselhável.
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Daí a imperiosa e difícil tarefa de identificar formas concretas de atuação conforme a lei
e o Direito e, ao mesmo tempo, capaz de superar as desgastantes, e por vezes anacrônicas,
filigranas normativas na prossecução do interesse público. Desse modo, a dinâmica da gestão
pública deve ater-se aos parâmetros legais, porém, para uma maior racionalidade da atividade
administrativa, deve também criar mecanismos para conter os desvios dos permeios legais.

3.4 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIALÓGICA

Pretende-se, aqui, demonstrar uma nova concepção de modelo de Administração
Pública, devidamente consentânea com o Estado Democrático de Direito insculpido pela
Carta Fundamental de 1988, que avance na promoção de uma atuação conjunta com os
particulares, de maneira a promover a inserção deles na contextura da atuação estatal,
afastando-se, assim, do regime de submersão aos valores previamente definidos pelo Poder
Público.
Por lógico, para tal demonstração, é pertinente definir toda uma teia de considerações
sobre o substrato constitucional de tal modelo de Administração Pública; ademais, evidenciar
o sentido da expressão dialógica e, por conseguinte, empreender esforços para identificar os
fundamentos ou diretrizes que norteiam a atuação administrativa no modelo destacado, a
saber, o dialogal.
Agora, impõe-se uma indagação sobre a qualificação da Administração Pública: por que
dialógica e não mediadora ou consensual?
Ora, a mediação e a consensualidade são meras decorrências instrumentais de uma
atuação dialógica da Administração Pública, assim sendo, pela abrangência e, também, no
caso, pela precisão, preferiu-se adotar a terminologia que congloba todos os eventos
ensejadores de uma Administração Pública mais democrática; quer dizer, que vivencie a
democracia administrativa274.
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Numa ambiência administrativa, “[...] a democracia, em sua faceta substantiva, como um permanente diálogo
da sociedade com o seu aparelho governante, é pela interação, formal e informal, entre todos os órgãos, públicos
e privados, estendida a toda a cidadania, que as decisões estatais se tornarão não apenas legais, mas, sobretudo,
legítimas, no sentido de que apliquem o poder estatal harmonicamente com a percepção dos valores, interesses
necessidades e aspirações do grupo nacional” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Poder, Direito e
Estado. O Direito Administrativo em Tempos de Globalização. In memoriam de Marcos Juruena Villela Souto.
Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 142, itálico no original).
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A questão da necessidade de uma interação comunicativa entre o particular e a
Administração é antiga, pois apenas através de uma ambiência de reciprocidade de
comunicação é possível cotejar um diálogo autêntico e eficaz entre os sujeitos da relação
jurídica administrativa275.
Contudo, a ambiência de reciprocidade comunicativa exige o sucumbir da reserva, do
silêncio da indiferença e da autossuficiência decisória por parte da Administração Pública. É
dizer, impõe o reconhecimento de que a atuação administrativa não pode ser promovida sem o
cotejo da perspectiva dos destinatários; portanto, sem o permeio do diálogo. “Pois onde a
ausência de reserva reinou entre os homens, embora sem palavras, aconteceu a palavra
dialógica de uma forma sacramental” 276.
Assim sendo, a perspectiva dialogal, por um lado, guarda uma necessária desvinculação
da posição inicialmente assumida pelas partes e, por outro, permite uma continuidade de
interesse no objeto do diálogo; despontando-se uma capacidade de relativizar as posições e,
assim, cotejar o verdadeiro conhecimento das posições existentes277.
Com a dialogia, por certo, a atuação administrativa imprime uma releitura na análise do
interesse público a ser encampado ou defendido no seio da Administração Pública, pois o
espaço dedicado à pluralidade de interesses é preservado278, fazendo com que, na expressão
de pensamento dos diversos segmentos da sociedade, exsurja um diálogo primado na
racionalidade, ainda que conflitivo, afastando, assim, por inevitável consequência, uma
expressão monológica do Poder Público e, dessa forma, impõe uma nova forma de promover
a gestão pública.
Em outras palavras, na Administração Pública dialógica há uma margem de intervenção
comunicativa, que é permeada por ampla discussão dos atores sociais envolvidos, entre as
entidades ou organizações da sociedade civil e os gestores públicos com vista a definir as
medidas administrativas a serem encampadas pelo Poder Público, dando-se especial atenção
aos entes do terceiro setor, já que atuam na esfera pública não estatal279 e, assim, possuem
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HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, José Maria. La Colaboración del Administrado con la Administración.
Documentación Administrativa (DA), Madrid, nº 91-92, p. 09-22, 1965, p. 11.
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BUBER, Martin. Do Diálogo e do Dialógico. Trad. Marta Ekstein de Souza Queiroz e Regina Weinberg. São
Paulo: Editora Perspectiva, 1982, p. 34. Claro que, no âmbito das relações jurídicas administrativas, a questão
não pode ser contextualidade de modo tão romanesco ou abstrato, já que depende de uma predisposição das
partes envolvidas, especialmente do Poder Público, ao diálogo.
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Filosofia da PUCRS, Porto Alegre, vol. 43, nº 04, 897-925, dez 1998, p. 904.
278
SCORSIM, Ericson Meister. O Processo de Evolução do Estado, da Administração Pública e do Direito
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OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Direito do Terceiro Setor. Revista de Direito do Terceiro Setor (RDTS),
Belo Horizonte, ano 01, nº 01, p. 11-38, jan./jun. 2007, p 16.
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uma maior aproximação com a ambiência comunitária que anima a existência das políticas
públicas280, justamente por necessitar delas.
A Administração Pública dialógica281 se caracteriza, primordialmente, por: (a)
empreender uma concepção democrática da função administrativa nos seus mais diversos
segmentos; (b) fomentar o emprego da consensualidade no trato das matérias ou questões
públicas; (c) destacar a politização do cidadão com vista a participar282 efetivamente na
formação da decisão estatal; e (d) trabalhar relações talhadas, sempre que possível, na
reciprocidade comunicativa.
De modo mais detalhado, a concepção democrática constitui o pano de fundo das
transformações conceituais pertinentes à nova forma de compreender a relação entre o Estado
e o cidadão; já a consensualidade representa a exigência de uma via profícua para dirimir os
conflitos na seara administrativa, inclusive com propensão à definitividade em virtude da
legitimidade dos meios escolhidos para obter a aceitação voluntária da medida tomada; a
politização do cidadão, por sua vez, revela o imperativo de modelo que prestigia o
desenvolvimento de práticas da sociedade civil283 capazes de democratizar a gestão pública; e,
no que se refere à reciprocidade comunicativa, deve-se consolidar procedimentos ou práticas
280

As devidas considerações sobre a formação e execução das políticas públicas no contexto de uma
Administração Pública democrática são apresentadas no item 7.1 deste trabalho.
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Paulo Freire, sob uma perspectiva pedagógica problematizadora da educação, em que perfilha um processo de
emancipação política do educando, expressa a teoria da ação dialógica fulcrada nos seguintes pressupostos: (a) a
co-laboração; (b) a união; (c) a organização; e (d) a síntese cultural (FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido.
50 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2011, p. 226-253). Notadamente, as considerações do autor não se coadunam
perfeitamente às exigências jurídicas decorrentes da relação entre a Administração Pública e os cidadãos;
contudo, se afigura nitidamente adequada quanto às ponderações de ordem política, especialmente quando
afigura o reclame de uma atuação conjunta das partes envolvidas, num processo decididamente dialógico, para o
alcance de um resultado libertador dos entraves até então existentes. Desse modo, não há como negar a atuação,
por vezes, opressiva e autocrática da Administração Pública, daí a importância de o cidadão se libertar através do
diálogo constante com o Poder Público e, para tanto, impõe-se mais uma alteração da perspectiva de atuação do
particular do que, por evidente, uma abertura democrática da gestão pública, já que os precisos levantes dos
cidadãos farão desvanecer uma cultura de isolamento da Administração Pública.
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A questão da participação do administrado na gestão pública sempre foi uma preocupação dos
administrativistas, em que pese isso não tenha sido efetivamente observado pela Administração Pública
brasileira. Maurice Hauriou, ainda no século XIX, já acentuava a importância da colaboração dos administrados
na consecução da gestão pública, inclusive a considerava como a marca da realização do trabalho de execução
dos serviços públicos, no que revelava o verdadeiro critério da atuação administrativa como parâmetro para
alcançar os seus fins (HAURIOU, Maurice. La Gestion Administrative. Étude Théorique de Droit
Administratif. Paris: Librairie de la Société du Recueil Général des Lois & des Arréts, 1899, p. 07-08). Porém,
aqui, impõe-se um esclarecimento: a escola do poder público, sendo o seu maior expoente Maurice Hauriou, não
ventila o regime de colaboração nos mesmos termos da proposta deste trabalho, uma vez que ela se desenrola
como contribuição à atividade administrativa e não propriamente em função do envolvimento político dos
administrados.
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Naturalmente, ela permitirá uma identificação dos problemas relacionados à gestão pública justamente por
não ser, a contento, prestigiada com medidas para a resolução dos seus problemas sociais, sem falar que, assim,
ela cumpre o relevante papel de condensar e transmitir tais problemas à esfera pública política (HABERMAS,
Jürgen Habermas. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler.
2 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 99).
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que permita o recurso de expedientes que atendam a uma linha discursiva pautada no
envolvimento recíproco das informações prestadas.
Disso resulta, por elementar conexão entre os fins que propõe o modelo, que a
Administração Pública dialógica acaba por prestigiar a redução de demandas judiciais, pois, e
a despeito da intangibilidade do direito à tutela judicial por volição do jurisdicionado, prioriza
a promoção de acordos ou transações numa ambiência despida de arcana imperii284, na qual
não se arvora uma superposição abstrata de interesses, mas, sim, que eles exsurgem da
conjunção de esforços das partes envolvidas, o que reveste de legitimidade a medida tomada
pelo Poder Público, de modo que imprime maior aceitação por parte dos seus destinatários e,
assim, tem-se uma pretendida eficácia espontânea e reduzida fonte de discussões judiciais,
ainda que elas possam ser encampadas pelos dissidentes da medida partejada pelos
administrados e a Administração Pública.
Em face de tais considerações, pode-se afirmar que a Administração Pública dialógica
encerra o ciclo da transição democrática na gestão pública, pois consolida a abertura dos
pórticos da via administrativa aos imperiosos comandos constitucionais de participação
política do cidadão; assim como empreende uma nova forma de promover a consecução das
demandas administrativas, decididamente voltadas à integração cidadã na formação das
políticas públicas.
Logo, a aferição ou determinação do interesse público, anteriormente gestado no
interior da Administração Pública, passa a comportar uma ambiência mais plural e
significativamente mais legítima, pois decorre da compreensão discursiva da sociedade civil
com o Poder Público. Além disso, arvora-se o entendimento de que o diálogo do Poder
Público com a sociedade civil representa “[...] um elemento de enriquecimento do processo
decisório, e não de subordinação absoluta da estrutura administrativa de decisão”
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;

portanto, ele agrega conhecimento e legitimidade à decisão administrativa, porém sem tolher
indevidamente a senda decisória da autoridade pública.
Portanto, o diálogo encerra a tônica das relações entre o cidadão e a Administração
Pública. Esta não atua para a sociedade, mas, sim, com a sociedade286, de maneira que a linha
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BOBBIO, Norberto. Estado, Governo, Sociedade; por uma teoria geral da política. Trad. Marco Aurélio
Nogueira. 15 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009, p. 29. A questão da transparência dos atos do Poder Público
ganhou um novo fôlego com o advento da Lei nº 12. 527, de 18 de novembro de 2011, na qual tem a pretensão
de inaugurar uma nova fase, marcadamente democrática, do acesso à informação na Administração Pública
brasileira e, desse modo, afastar a política de segredo do Estado.
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Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2011, p. 146, itálico no original.
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de atuação expresse o congraçamento de interesses devidamente decantados pelo
envolvimento287 e compromisso dos cidadãos na atividade administrativa.
Diversamente da Administração Pública burocrática, a dialógica não se limita ao
atendimento e ao controle do procedimento legal adotado ou exigido, pois nela persiste a
noção de cidadania participativa, que prestigia uma atuação estatal mediada pela experiência
ou vivência do administrado, e, dessa forma, ela se afigura mais consentânea com o próprio
fim da atuação administrativa, porque não se afasta do caminho tracejado pelos valores
decorrentes do diálogo esclarecedor das partes envolvidas e decorrente do envolvimento
político do cidadão na consecução das atividades administrativas, tudo numa ambiência que
não se limite ao frio contexto das prescrições estáticas das normas jurídicas.
Ademais, apenas através do diálogo, notadamente participativo e com a necessária
criticidade argumentativa, pode-se cogitar de um modelo de Administração Pública que
promova a liberdade do cidadão com vista a alcançar a verdade288. Quer dizer, a liberdade de
interferir na condução da atividade administrativa acaba por permitir ou revelar a
transparência da atuação administrativa e, assim, viabiliza o alcance da verdade sobre a gestão
pública. Afinal, não há participação sem transparência administrativa, uma vez que elas
caminham numa relação de reciprocidade constitutiva na ambiência administrativa.
A Administração Pública dialógica, portanto, encerra os esteios de um paradigma
dialógico do Direito, baseado na teoria do discurso289 capaz de romper “a tensão entre uma
prática dogmática do direito e os ideais do Estado constitucional e democrático de Direito
institucionalizado” 290-291.
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É mais como comum o envolvimento por comoção do que o envolvimento por participação. No primeiro caso
há um forte manifesto popular em função de uma grande injustiça ou notório infortúnio suportado por um
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Administração Pública. Por conta disso, é necessário alavancar os mecanismos de participação social na
ambiência administrativa, pois, só assim, é possível criar uma ambiência favorável ao envolvimento político do
cidadão na prossecução do interesse público.
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Agora, indaga-se: quais seriam os substratos normativos constitucionais da
Administração Pública dialógica, de modo a exigir uma reviravolta no modo promover a
atividade administrativa?
Antes lancetar tais substratos, impende mencionar que tessitura das normas
constitucionais, como um sistema aberto de princípios e regras292, compreende acepções
plúrimas e, assim, possibilitadoras de várias análises293 que levem a conclusões proximais ou
distais sobre determinados institutos, a depender, naturalmente, das premissas consideradas
para tais análises, no que desponta, inclusive, a influência do método hermenêutico
empregado.
Destarte, seguindo um vislumbre meramente panorâmico da Constituição Federal de
1988, extraem-se, dentre outros que abonam a participação administrativa, os seguintes
dispositivos que revelam o congraçar de uma Administração Pública dialógica brasileira:
(a) art. 1º, inciso II – o primado da cidadania, além de traçar o substrato fundamental da
democracia participativa, revela inegavelmente uma dimensão dialógica, pois não há como
prestigiar, pelo menos numa perspectiva aceitável, a cidadania se ela não for concebida numa
relação de dialogal com o Poder Público; quer dizer, através da cidadania a Administração
Pública passa a ser uma promovedora da democracia administrativa;
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Editora, 2000, p. 117-118).

85

(b) art. 10 – a participação de importantes segmentos da sociedade civil nos colegiados
dos órgãos públicos, quais sejam, trabalhadores e empregadores, na qualidade de diretamente
afetados pela medida a ser tomada pelo Poder Público, numa contextura democrática de
definição dos interesses profissionais ou previdenciários envolvidos, arvora, à evidência, uma
dinâmica dialógica na condução da Administração Pública;
(c) art. 29, incisos XII – a ingerência direta das associações representativas,
relacionados aos mais diversos segmentos sociais, no planejamento municipal, por certo,
expressa uma nítida necessidade de diálogo entre o Poder Público municipal e a sociedade
civil; logo, não é preciso muito esforço para entender que a disposição constitucional impõe
um caráter dialogal na consecução da gestão pública da municipalidade. Notadamente, se tal
diálogo ainda não ocorre, e isso não se pode negar, deve-se ao descumprimento direto da
Carta Fundamental por parte da maioria dos Municípios brasileiros;
(d) art. 37, § 3º - a participação administrativa, devidamente ventilada na reforma
constitucional operada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, e que se constitui num meio
de controle da atividade administrativa, no que deságua na devida exigência de qualidade do
serviço público prestado, assim como na imposição de precisa disciplina no exercício de uma
função pública, representa uma clara expressão constitucional de natureza dialógica, pois
empreende o convolar de posições ou argumentos dos atores envolvidos com vista a
salvaguardar o interesse público associado à prestação dos serviços públicos em geral;
(e) art. 58, § 2º, inciso II – como não poderia ser diferente, a atividade desenvolvida por
Comissão do Congresso Nacional, donde desponta, ou pelo menos deveria despontar, os
reclames da sociedade civil, não pode operar sem as devidas e esperadas audiências públicas.
Argumenta-se que a realização delas não pode decorrer de mera faculdade dos dirigentes da
Comissão, o que comprometeria a necessária interação das questões suscitadas com o arranjo
discursivo advindo da sociedade civil. Isso evidencia a preocupação que teve o Poder
Constituinte de estabelecer parâmetros claros e necessários de diálogos entre o Poder Público
e a sociedade civil, fincando, assim, as bases da imperiosa dialogicidade na consecução das
atividades dos três Poderes do Estado;
(f) art. 187, caput – a Carta Fundamental, no caso da política agrícola, foi
decididamente entregue à perspectiva dialógica de gestão pública. Observa-se que todos os
atores envolvidos na questão foram devidamente instados à manifestação, tudo com o objetivo
de permear uma política agrícola que plante a ideia de consenso294, enfim, de diálogo entre a
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Em momento próprio, no item 6, a ideia de consenso não é compreendida como assentimento geral sobre as
decisões, nem mesmo sobre a devida compreensão delas em todos os casos, mas, sim, o consenso possível em
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sociedade civil e o Poder Público, contanto que não impere a posição de um segmento sobre o
outro, pois, nessa hipótese, não há diálogo, mas um simulacro dele, uma verdadeira
superposição de poder entre os atores sociais;
(g) art. 194, parágrafo único, inciso VII – a seguridade social só poderia, até mesmo por
envolver um incomensurável número de questões políticas, econômicas e sociais, num Estado
Democrático de Direito, estar fundada numa administração descentralizada e, claro, sob a
égide de uma gestão quadripartite. O comando constitucional, portanto, apenas faz imprimir o
reconhecimento de que questões de altíssima relevância devem ser tratadas a partir do diálogo
permanente com os atores envolvidos, o que permite maior legitimidade nas medidas tomadas
pelo Poder Público;
(h) art. 198, inciso III – o serviço público de saúde deve ser promovido com a
participação da comunidade. Veja-se que o diálogo com os particulares decorre, muitas vezes
e aconselhadamente, da imposição constitucional de promover uma Administração Pública
democrática; noutras hipóteses, como no caso, advém da necessidade de alcançar uma precisa
ou desejável operatividade no serviço prestado, pois sem a participação da sociedade as
políticas públicas de saúde são, por assim dizer, consideravelmente comprometidas, uma vez
que exige uma boa margem de adesão dos cidadãos. Acrescenta-se, em qualquer hipótese, a
dialogia representa o pano de fundo para o melhor atendimento dos reclames dos cidadãos;
(i) art. 204, inciso II – a Assistência Social também foi contemplada com a exigência de
uma gestão pautada na dialogia, uma vez que as associações representativas devem participar
na formulação das políticas públicas do setor, o mesmo se diga quanto ao controle das ações
empreendidas pelo Poder Público, inclusive em todos os seus níveis. Não é preciso muito
esforço para entender o sentido da prescrição constitucional, pois numa área que demande
infindas prestações positivas do Estado, como é o caso da Assistência Social, nada mais
aconselhável que a política pública seja efetivamente discutida com as entidades
representativas do segmento pertinente. Resta, portanto, manifesta a diretriz dialógica
encampada pelo texto constitucional; e
(j) art. 206, inciso VI - a gestão democrática do ensino público, ainda que cercada de
uma série de indevidas restrições interpretativas, inclusive do próprio STF295, bem expressa
face dos procedimentos do nosso sistema jurídico, pois numa sociedade supercomplexa, em que se avultam uma
miríade de interesses ou valores, resta impossível trabalhar a noção de consenso como entendimento geral
intersubjetivamente relacionado.
295
Veja-se, sobre a temática, o seguinte artigo: RIBEIRO LIMA, Raimundo Márcio. A Administração Pública
Democrática e o Supremo Tribunal Federal (STF): o caso da eleição para cargo de chefia e de direção em escola
pública. Boletim de Direito Municipal (BDM), São Paulo, ano XXVII, nº 06, p. 395-404, jun. 2011,
especialmente as páginas 400 a 403, uma vez que nelas são pormenorizadas as críticas aos precedentes do
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uma perspectiva dialógica a ser defendida no seio da Administração Pública, uma vez que
ventila meios de um preciso e intenso diálogo entre a comunidade escolar e a sociedade que a
cerca mediante o provimento de cargos de chefia de escola pública.
O paradigma do Estado Democrático de Direito impõe o modelo de Administração
Pública dialógica, porque os perfis democráticos que devem permear as instituições públicas
não se coadunam com a manutenção de uma organização estatal autocrático-centralizadora e,
muito menos, poderá ser veladamente entregue aos parâmetros meramente mercadológicos na
consecução dos seus fins.
Ademais, a primazia do modelo dialógico sobre o modelo gerencial não implica afastar,
muito menos negar, as conquistas ou evoluções deste último, mas assumir o tipo de
Administração Pública desenhado pela Constituição Federal de 1988, mesmo após a reforma
administrativa operada no ano de 1998296, tudo sem o inconveniente incômodo de promover
importações conceituais do setor privado que, longe de resolver os problemas da ambiência
pública, faz gerar uma falsa expectativa de resultados, mediante números ou dados, que não
demonstram efetivamente consideráveis mudanças na qualidade do serviço público.
Quer dizer, o modelo dialógico, por exigir os parâmetros da participação administrativa,
(a) gera resultados, porque é forma de controle social ou privado sobre a atuação formal e
material da Administração Pública, o que impõe maiores cuidados na consecução da atividade
administrativa; (b) produz eficiência, porque estimula, e por vezes alcança, a consensualidade
entre os agentes ou órgãos públicos e os cidadãos, fazendo com que a conduta dos servidores
e dos cidadãos seja mais harmoniosa e operosa; (c) reduz custos, porque prestigia o
assentimento das políticas públicas pela sociedade civil mediante a formação de uma decisão
administrativa concertada, o que corresponde maior adesão às políticas encampadas ou
empreendidas pelo Estado, justamente por representar uma decisão político-administrativa
pretenso tribunal constitucional brasileiro. Aliás, em matéria de participação popular, e mais ainda de
participação administrativa, a jurisprudência brasileira é reticente ou particularmente anacrônica, pois se mantém
presa aos preceitos e aos conceitos da atuação cívica dos cidadãos do século XIX. Eis a razão de este estudo não
trilhar pesquisas jurisprudenciais, de forma que o artigo acima citado cumpre o papel de expressar as nossas
considerações sobre o lamentável papel do Poder Judiciário sobre o assunto. Ademais, com relação à atuação do
STF, nossos casos de grande envergadura ou de particular importância para a sociedade brasileira, por todos,
veja-se a arguta análise de MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. O STF na crise institucional brasileira.
Estudos de casos: abordagem interdisciplinar de sociologia constitucional. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 313 e
segs. O livro possui o inobjetável mérito de revelar a deficiência da nossa pretensa corte constitucional, ao se
debruçar sobre demandas que representem os mais nobres anseios da nossa sociedade, mormente por empreender
uma atuação titubeante na defesa da Constituição, em imprimir decisões judiciais que, de algum modo, se
contraponham aos interesses da nossa elite política ou econômica.
296
A Emenda Constitucional nº 19/98, ao contrário do que se possa mencionar, até mesmo realçou a perspectiva
dialógico-participativa na Administração Pública, v. g. o art. 37, § 3º, aliás, uma análise precisa do instituto da
reclamação é encontrada no item 6.3.3 infra.
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sob a égide da participação política do cidadão; (d) resgata a legitimidade297 do Poder Público,
porque é forma de gestão pública pautada na democracia direta na Administração Pública, isto
é, por condensar uma forma de democracia administrativa; e (e) diminui a discricionariedade
administrativa298, pois a colaboração dos particulares na formação da atividade decisória,
tendencialmente bilateral, acaba por resultar em medida racionalmente prospectada por todos
e não isolada e unilateralmente determinada pelos desígnios da autoridade administrativa.
Tendo em vista a exposição acima, elencam-se as seguintes características dos modelos
apresentados na tabela abaixo:
Tabela 1 - Modelos de Administração Pública e Paradigmas Constitucionais

Modelo de

Gestão

Atuação

Participação

Paradigma

Administração Pública

Pública299

Funcional

Administrativa

Constitucional

Patrimonial

Autocrática

Pessoal

Ausente

Burocrática

Tecnocrática

Impessoal

Insuficiente

Estado Social

Gerencial

Teleocrática301

Eficiente

Estimulada

Estado de Direito

Dialógica

Democrática

Consensual

Exigida

Estado Dem. de Direito

Estado Legal300

O quadro acima não pode ser interpretado de forma absoluta ou estanque, pois os
modelos não são necessariamente puros, exceto o modelo patrimonial que, aliás, não incita
qualquer aspecto digno de consideração na gestão pública moderna. Ademais, o modelo
dialógico, que pesem os nortes acima levantados, passará por demorado processo de
297

A questão da legitimidade não pode ser desprezada por nenhum modelo de gestão, sem falar que a conquista
ou obtenção de resultados, por si só, não representa um permanente lastro legitimador da atuação administrativa,
daí a importância do modelo dialógico de Administração Pública, uma vez que ele ventila os substratos
legitimadores da ação estatal, por conta do processo dialógico-discursivo antecedente à definição da medida
administrativa, o que não se observa claramente no modelo gerencial, pois “temos sólidas razões sociológicas
para crer numa perspectiva de curta longevidade concernente à eficácia dos métodos e técnicas que compõem o
paradigma de gestão gerencial enquanto (sic) fonte de legitimidade preponderante do Estado” (Carlos Buenos
Ayres, op. cit., 2006, p. 41).
298
OTERO, Paulo. Legalidade e Administração Pública. O Sentido da Vinculação Administrativa à
Juridicidade. Coimbra: Almedina, 2003, p. 855.
299
A gestão pública, aqui, é coteja como uma expressão de poder e o modo como ele é exercido.
300
A rigor, tal modelo não se insere no contexto de um paradigma constitucional, tal como assinalado no início
do capítulo. Todavia, o Estado Legislativo ou Estado Legal representou uma evolução em face do Direito prémoderno, pois no Direito Moderno, que nasce com a forma do Estado Legislativo de Direito, tem-se a realização
histórica do princípio da legalidade, de forma que, doravante, o direito existe e é válido independentemente de
ser justo (Luigi Ferrajoli, op. cit., 2003, p. 14). Aliás, “o direito e a organização política pré-modernos
encontravam tradução, em última análise, em um amálgama normativo indiferenciado de religião, direito, moral,
tradição e costumes transcendentalmente justificados e que essencialmente não se discerniam” (CARVALHO
NETTO, Menelick de. A hermenêutica constitucional sob o paradigma do Estado Democrático de Direito.
Notícia do Direito Brasileiro (NDB), Brasília, vol. 06, p. 233-250, 1998, p. 237, itálico no original).
301
A gestão pública centra o seu poder no alcance dos fins ou resultados que, naturalmente, devem cotejar o
interesse público numa perspectiva plúrima. Enfim, a gestão pública de resultados é, acima de tudo, pragmáticoutilitarista.
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assimilação na cultura administrativa brasileira. Portanto, ressalvado o modelo patrimonial, a
identidade deles é devidamente representada pelo elemento preponderante; logo, não se
afigura correto mencioná-los numa relação de incomunicabilidade, mas, sim, de
complementariedade.
O modelo dialógico não é de todo incompatível com o modelo gerencial, pois ele
absorve e aperfeiçoa um dos seus aspectos mais importantes, a eficiência funcional; assim
como imprime uma gestão que congrega o alcance de resultados, mediante critérios não
meramente econômicos ou matemáticos, com a necessária existência de um substrato
legitimante das medidas administrativas tomadas, já que prestigia a participação
administrativa como elemento decisivo de suas realizações.
Insta gizar, ainda, que, conforme o modelo de Administração Pública evolui do perfil
patrimonial ao dialógico, ganha em importância o processo administrativo e, na mesma
medida, o ato administrativo vai perdendo a sua hegemonia302, uma vez que, por elementar, a
senda participativa, que encerra uma Administração Pública democrática, fomenta a
existência de instrumentos que se coadune com o diálogo, enfim, com o consenso viável ou
com a bilateralidade na concreção das prestações fático-normativas, algo que não se observa
ou não é revelado ordinariamente no ato administrativo303.
Por todas as colocações acima, dessume-se que na Administração Pública dialógica
vigora um processo administrativo participativo, no qual impera o espírito republicano do
cidadão, já que a própria seara administrativa fomenta o ingresso de argumentos ou posições
dos particulares na formação da decisão administrativa. Portanto, exsurge uma “[...] uma nova
concepção de Administração pública, a Administração pública dialógica, a qual contrasta
com a tradicional Administração monológica, refratária à instituição e ao desenvolvimento de
processos comunicacionais coma sociedade” 304.
As implicações decorrentes da adoção do modelo de gestão pública defendido, inclusive
no que concerne à reflexão ou à análise de suas críticas ou a promoção de autocríticas, são

302

O processo administrativo, nos últimos temos, ganhou um desatado destaque no Direito Administrativo,
revelando-se, até mesmo, em sua expansão na Europa e na América Latina, de maneira que, no Brasil, cambiou a
atenção do ato ao processo administrativo (MEDAUAR, Odete. Administração Pública: do ato ao processo
administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; MARQUES NETO, Floriano Azevedo (Coord.). Direito
Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 405-419, p. 418).
303
A importância dada ao processo, inclusive com eventual superposição ao próprio ato administrativo, é
apresentada, com maior vagar, no item 5.1, assim como a relevância da relação jurídica administrativa para
devida compreensão da atividade administrativa.
304
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Participação Administrativa. In: OSÓRIO, Fábio Medina; SOUTO, Marcos
Juruena Villela. Direito Administrativo. Estudos em Homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 401-427, p. 424, itálico no original.
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apresentadas nos capítulos vindouros, nos quais são ventiladas as relações entre o processo
administrativo e a participação administrativa no modelo dialógico de Administração Pública.
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4 PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIALÓGICA:
INARREDÁVEIS PREMISSAS

Como gizado no capítulo anterior, a Constituição Federal de 1988 prestigiou o regime
administrativo que impõe a existência de uma Administração Publica dialógica.
Tal concepção apresenta algumas consequências importantes, que são decantadas com
maior vagar neste capítulo, para a compreensão e operacionalidade do processo
administrativo brasileiro, de modo a imprimir os prognósticos de uma atuação administrativa
democrática.
Aqui, impõe-se uma breve digressão: a questão terminológica, processo ou
procedimento administrativo, a despeito de não ser objeto de demorada análise neste trabalho,
por sua absoluta inocuidade, uma vez que o nomen iuris é irrelevante para identificar as
propriedades e os esteios de um instituto, não se deve descurar da terminologia adequada em
cada caso. Desse modo, não há como negar que a própria Constituição de 1988 empregou o
termo processo administrativo em diversos dispositivos (art. 5º, incisos LV, LXXII, alínea b,
LXXVIII; art. 41, § 1º, inciso II; e art. 247, § único).
Aliás, quando a CF/88 utilizou o termo procedimento, por evidente, não inspirou
maiores cuidados quanto ao rigor terminológico, uma vez que não se pode negar, por
exemplo, que a avaliação de desempenho de servidor público, na qual se impõe a ampla
defesa e o contraditório, não pode ser vista ou compreendida como mera ritualidade
procedimental, haja vista a existência de carga decisória capaz de afetar diretamente direitos
fundamentais do cidadão-administrado (art. 41, § 1º, inciso III).
Ademais, qual o sentido de a Carta Fundamental se ocupar, isoladamente, com algo que
não passe de meras sequências de atos sem cunho decisório ou que não seja capaz de afetar
direitos de pessoas ou os seus bens. Logicamente, as prescrições constitucionais denunciam o
uso correto da expressão processo administrativo; todavia, não se pode negar a ocorrência de
algum equívoco terminológico, no qual imperou o termo procedimento administrativo, tal
como se observa no art. 5º, inciso XXIV.

92

Soma-se, ainda, o fato de que todo processo demanda a existência de um procedimento;
quer dizer, não há uma precisa linha divisória entre processo e procedimento como essência
ou natureza concretamente aferível, pois as diferenças, quando assinaladas, estão relacionadas
a circunstâncias externas305 ao fenômeno jurídico que se deseja diferenciar, tratando-os como
dados abstratos ou concretos, muito embora todos jungidos numa mesma relação
instrumental.
Ora, dizer que o procedimento “é meio, ora rígido, ora flexível, pelo qual se
desenvolvem os atos, os fatos e as atividades constantes do processo administrativo” 306 e que
o processo administrativo “reflete uma relação jurídica entre pessoas governamentais e
privadas em que ressai o objetivo da atividade estatal”

307

, ainda que pretensamente

esclarecedor, por engendrar uma visão distintiva entre eles, não considera ou mesmo nega que
tudo não passa de reflexos do mesmo fenômeno processual, pois não se consegue imaginar
atos, fatos ou atividades que não expressem relações entre pessoas privadas ou
governamentais, justamente porque o processo e o procedimento não são dados estanques,
mas entrelaçados e formando uma só realidade: processo administrativo.
Insista-se, não há processo sem procedimento e ambos comungam para o mesmo
propósito, muito embora, pela extensão que se possa ordinariamente entender ou conceber
como procedimento, e isso não revela qualquer novidade, é possível a existência dele sem a
figura do processo.
Aliás, tendo em vista a diversidade de atividades desenvolvidas pela Administração
Pública é natural que ocorram hipóteses em que exsurjam apenas procedimentos, desde que
não haja carga decisória308 na atuação empreendida na seara administrativa, pois “decidir é

305

É o que faz Sabino Cassese ao assinalar parâmetros distintivos com base em requisitos subjetivos do
processo, o ato de iniciativa, na inexistência de contraditório ou, ainda, na ausência de uma autoridade distante
das partes (CASSESE, Sabino. Las Bases del Derecho Administrativo. Trad. Luis Ortega. Madrid: Instituto
Nacional de Administración Pública – INAP, 1994, p. 254-255). Ora, esses argumentos em nada contribuem
para traçar uma diferença precisa entre eles, pois parte da equivocada premissa de que ela decorre de elementos
atributivos ao processo, e atributo não é essência, que não sejam extensíveis ao procedimento; pois basta que o
procedimento disponha sobre o contraditório ou estabeleça alguns requisitos subjetivos para demover a
pretendida distinção. Quanto à figura do julgador, se distante ou vinculado às partes, não pode definir a natureza
do processo, senão os processos judiciais que fossem de interesse da magistratura não seriam processos. Já
quanto ao ato de iniciativa do processo, por evidente, é diverso o tratamento na seara administrativa da seara
judicial, mas em que sentido o início do processo pode definir a sua essência ou natureza, senão expressar as
particularidades que cada seara possui e os inevitáveis reflexos operativos decorrentes da atividade desenvolvida.
306
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal. Comentários à Lei nº 9.784 de
29/1/1999. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 07.
307
José dos Santos Carvalho Filho, op. cit., 2005, p. 07.
308
Entende-se por carga decisória processual o dever de manifestação administrativa conclusiva decorrente de
situações fático-jurídicas que exija maior complexidade na consecução da atividade empreendida pelo Poder
Público, mormente por representar uma afetação direta ou indireta a direitos ou bens dos cidadãos.
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fazer processos – isto é, toda a atividade decisória é condicionada por princípios e regras de
índole processual” 309.
Portanto, a relação entre processo e procedimento não é de exclusão, mas, sim, de
complementariedade ou, melhor dizendo, de simbiose, pois não há como traçar um fim do
processo que não seja o mesmo a ser perseguido pelo procedimento310, ainda que este, muitas
vezes, isoladamente, se limite a encampar expedientes sem qualquer carga decisória.
Por fim, ainda que se afirme que o processo administrativo reserva-se apenas “para
designar a estruturação normativa sequenciada do conhecimento e decisão pelos tribunais dos
litígios administrativos”

311

e que o termo procedimento administrativo se limite à “estrutura

normativamente sequenciada das condutas da administração e dos particulares destinadas à
preparação, tomada e execução das decisões administrativas”

312

, tal entendimento não tem o

condão de apresentar uma natureza diversa entre os termos, pois, em quaisquer dos casos, há
uma autoridade pública que deve observar e aplicar o direito ao caso concreto; portanto, que
tem de decidir em consonância com os arranjos institucionais e legais exigíveis; logo, tal
divisão entre processo e procedimento não passa de uma ideia empedernida das premissas
judicialescas quanto ao emprego da palavra processo.
Doravante, neste trabalho, o termo procedimento é empregado numa relação de
pertinência ou identidade a um processo administrativo, ressalvada a hipótese, devidamente
pontuada, de ele expressar apenas um mero rito sem carga decisória, ocasião em que não se
observa a existência de um processo administrativo. Porém, mais três pontos são salientados:
(a) o emprego do termo processo administrativo não quer dizer que a Administração
Pública só possa ou deva atuar através dele, o que configuraria um verdadeiro nonsense, mas
apenas destacar que a atividade decisória da Administração Pública, desde que seja capaz de
afetar, direta ou indiretamente, direito ou patrimônio dos cidadãos, demanda a existência de
um instrumento jurídico-administrativo que consagre maior segurança e certeza na decisão a
ser tomada. Excetuando-se as hipóteses em que a decisão deva ser tomada de forma expedita,

309

SUNDFELD, Carlos Ari. Processo e procedimento administrativo no Brasil. In: ______; e MUÑOZ,
Guilhermo Andrés (Coord.). As Leis de Processo Administrativo. Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista
10.177/98. 1 ed., 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 17-36, p. 19, itálico no original.
310
OLIVEIRA, Marcelo Andrade Cattoni de. Processo Administrativo no Estado Democrático de Direito: a
questão da regularidade dos atos processuais administrativos. Fórum Administrativo (FA), Belo Horizonte, ano
01, nº 4, 10-15, jun. 2001, p. 10.
311
CORREIA, José Manuel Sérvulo. Prefácio. In: NETTO, Luísa Cristina Pinto e. Participação Administrativa
Procedimental. Natureza jurídica, garantias, riscos e disciplina adequada. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009,
p. 13-20, p. 13.
312
José Manuel Sérvulo Correia, op. cit., 2009, p. 13.
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o que não impede, conforme o caso, uma posterior processualidade sobre a questão em via
própria, tal como ocorre nas situações de urgência ou para resguardar a eficácia da atuação
administrativa, nas quais a atividade processual é diferida em função da imprescindibilidade
de uma tomada de decisão célere do Poder Público. Tem-se, portanto, o motivo pelo qual o
processo administrativo tende a ser mais complexo que o procedimento administrativo sem
carga decisória, no qual são promovidos os expedientes administrativos, pois os seus esteios
exigem o contemplar de um sistema de garantias e direitos constitucionais necessários à
regular atuação processual administrativa do Estado;
(b) o processo administrativo, por consagrar expedientes e fenômenos próprios, já que
adstritos a uma realidade bem particular, não assume e nem precisa possuir, em qualquer caso,
todos ou os mesmos instrumentos ou institutos dos processos judiciais, tudo em beneplácito à
devida flexibilidade que deve contemplar a procedimentalização na via administrativa.
Todavia, nada obsta, a depender da situação, que o processo administrativo seja tão rigoroso
ou formal quanto o processo judicial. Enfim, a flexibilidade é uma tônica da atividade
administrativa de natureza processual; logo, não há como impor considerações de outras
searas ou jurisdições pelo simples fato de fazer uso do mesmo nomem iuris313. Ademais, o
procedimento administrativo é a linha concreta da expressão processual que, juntamente, com
os expedientes administrativos, quando dotados de carga decisória, forma um fenômeno
processual amplo chamado processo administrativo; e
(c) já o expediente administrativo deve ser compreendido como meras realizações
materiais dentro do processo administrativo, conforme o procedimento empregado ou
adotado, o que implica dizer que eles são inumeráveis no curso de um processo
administrativo. Desse modo, os expedientes administrativos representam pequenas e
indispensáveis porções do complexo de esforços que é exigido para a concreção da atividade
processual do Estado. O procedimento é antessala dos permeios processuais e sempre se
destina a confluir os fins da própria atividade processual, possuindo clara identidade
conceitual no complexo fenômeno processual, porém é adstrito ao processo administrativo.
Este, por sua vez, culmina a atividade processual administrativa e é sempre exigido em face
de situações ou posições jurídicas que envolvam alguma complexidade e que exijam uma
313

Há até quem considere que o uso do mesmo nome pode causar uma balbúrdia institucional capaz de gerar
incompreensões, inclusive afetando a vivência democrática (GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho
Administrativo. La Defensa del Usuario y del Administrado. Tomo II. 5 ed. Belo Horizonte: Del Rey y
Fundación de Derecho Administrativo, 2003, p. IX - 5). Não é preciso muito esforço para perceber que o
entendimento é risível e, no que se revela pior, consubstancia um preconceito quanto à concepção do Direito
Administrativo processual, pois não o considera digno de ostentar uma terminologia utilizada pela atividade
judicial, em que pese ela se adequar a toda atividade decisória do Estado. Ora, não é por outra razão que o termo
processo foi dispensado até mesmo à atividade legislativa (art. 59, caput, da CF/88).
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carga decisória processual da Administração Pública. Arvora-se o entendimento acima,
ilustrativamente, nos seguintes moldes:
Ilustração 1 – Processo, Procedimento e Expediente

Pontuada essa elementar explanação, mas controversa, impende sempre lembrar que o
processo administrativo é o meio precípuo destinado à promoção da participação
administrativa, conforme o devido modo e procedimento, na formação, na manifestação e na
execução dos deveres do Poder Público, pois nele se condensam as normas jurídicas da
Administração Pública314.
A elementar noção dialogal na ambiência pública já pressupõe a existência de um canal
de comunicação e, em se tratando de Administração Pública, ele é, naturalmente, verificado
no processo administrativo, daí a importância de contextualizá-lo com os novos nortes da
Administração Pública democrática.
Por conta disso, nas linhas vindouras, apresenta-se o sentido e o alcance do processo
administrativo, como instituto jurídico, no Estado Democrático de Direito. Após, e já com as
digressões das premissas assinaladas, procura-se correlacionar os direitos fundamentais com a
imperiosa operacionalidade que deve ser alcançada no processo administrativo, pois, só
assim, pode-se identificar a importância do fortalecimento da instância administrativa na
consecução dos direitos fundamentais no Brasil, afastando, dessa forma, a ideia de
consolidação de tais direitos como mera retórica constitucional. Porém, antes de tudo,
promove-se uma ligeira exposição sobre o histórico das leis de processo administrativo, tudo
de modo a evidenciar a tardia regulação desta temática no Direito brasileiro e as razões para a
má compreensão dos seus evidentes propósitos; enfim, da sua importância no Estado
Democrático de Direito.
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Ademais, o processo administrativo é a via mais usual, assim como a mais
aconselhável, para a promoção do regime de colaboração dos particulares na Administração
Pública, pois o seu desenvolvimento ocorre dentro de uma procedimentalização que prestigia
a segurança jurídica e, para maior razão consequencialista, caminha por estágios que emprega
maior racionalidade no processo decisional315, ainda que resultante, e talvez por isso, de
renhidas contendas entre os discursores ou debatedores da questão a ser aferida.
Tais considerações, que permeiam a participação administrativa, e num prognóstico de
inevitável consequência, faz com que o processo administrativo seja um ambiente destinado a
legitimar a atuação estatal e, também, no que se tem por igualmente importante, a controlar a
atuação dos agentes públicos e a consecução das atividades administrativas em geral.
Em outras palavras, o processo administrativo é um instrumento indispensável à
promoção da atividade administrativa, mas necessariamente aberto ao cotejo dos
posicionamentos dos particulares; enfim, entregue à dinâmica dialógica que encerra toda
Administração Pública que pretenda ser efetiva e não retoricamente democrática.
A imprescindibilidade do processo administrativo decorre, acima de tudo, do fundado
propósito da nossa ordem constitucional em estabelecer que a manifestação do Poder Público,
na sua ambiência administrativa e não somente nela, deve apoiar-se através de decisões que
adotem critérios racionais e, no revela um substrato legitimador, que seja capaz de absorver os
reclames, valores ou interesses dos cidadãos numa perspectiva individual ou coletiva, pois,
sem isso, não há como vislumbrar o exercício regular das competências administrativas.
Para tanto, já que se deve tributar o ônus da perspectiva dialogal primeiramente ao
Poder Público, impõe-se uma mudança de perspectiva da atuação estatal, de maneira que ela
abandone uma posição conservadora de orientação da cultura popular e assuma uma dinâmica
estatal que contemple uma cultura pluralista e voluntarista que justifique a participação dos
cidadãos nas importantes questões da Administração Pública316.
Dito de outro modo, a desejada mudança relacional-compreensivo-reflexiva entre o
cidadão e a Administração Pública, consubstanciada numa necessária transição democrática,
315
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muito embora demorada, impõe, antes de tudo, uma alteração na própria forma de gestar a
relação interna e externa da atividade administrativa, de modo a fazer operar, primeiramente,
os mecanismos participativos nos pórticos da organização administrativa, o que revela uma
democracia administrativa no âmbito interno da Administração Pública, e, posteriormente,
recair numa ambiência externa capaz de revelar e absorver os reclames dos administrados ou
cidadãos, devidamente decantados através da participação administrativa, donde ressair a
democracia administrativa decorrente da colaboração dos particulares.
Portanto, a participação administrativa é a outra face da democracia administrativa
interna, pois o império das práticas democráticas empreendidas pelos agentes públicos,
felizmente, faz conceber a contextualização de uma abertura dialogal do Poder Público com a
sociedade civil.

4.1 BREVE HISTÓRICO DAS LEIS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

O caminho para a edição de uma lei de processo administrativo foi longo. Aliás, ainda
na primeira metade do século passado, Themístocles Cavalcanti foi responsável por um
Anteprojeto que, infelizmente, não teve uma merecida atenção pela comunidade jurídica, em
que pese o trabalho demonstrar nitidamente, como devido aporte científico, a necessidade de
uma regulamentação que discipline o administrativo com vista a simplificar e uniformizar a
atividade processual administrativa brasileira317.
Se a necessidade de uma lei de processo administrativo já era enorme no início do
século passado, o que dizer no fim dele? Não se compreende a razão de a LGPAF ter sido
editada apenas no ano de 1999, fato que só pode resultar do descrédito que era franqueado,
como sede de resolução de conflitos, ao processo administrativo.
Porém, antes de traçar os nortes da nossa lei sobre processo administrativo, apresenta-se
uma ligeira exposição sobre as leis de processo (procedimento) administrativo no mundo
ocidental.
Destacam-se três modelos de processo administrativo, a saber, (a) o austríaco, que se
notabiliza pela (1) extensa regulamentação do seu objeto, (2) inexistência de normas de
direito material; (3) excessiva formalização do procedimento; e (4) reduzida publicidade
317
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processual318; (b) o americano, no qual se caracteriza pela (1) pequena extensão normativa,
(2) adoção da técnica de princípios, (3) inexistência de um modelo de instrução processual;
(4) reduzida formalidade, e (5) não incorporação de norma de direito material319; e (c) o
espanhol, em que prestigia (1) uma regulamentação extensa da matéria; (2) a adoção de
mecanismos de participação administrativa; (3) uma ampla regulamentação da fase
instrutória; e (4) a incorporação do direito material320-321.
Aliás, a diversidade entre os modelos apenas demonstra a impossibilidade de um
modelo universal sobre processo administrativo, até porque tal proposição não se
compatibiliza com as realidades política e cultural diversas de cada Estado322.
Assim sendo, seguindo uma linha cronológica a partir de 1889 até os dias atuais323,
observam-se as seguintes leis ou códigos sobre processo (procedimento324) administrativo325:
(a) a Lei de Bases do Procedimento Administrativo, de 19 de outubro de 1889, também
denominada de Lei Azcárate, teve a alvissareira função de regular a jurisdição administrativa
na Espanha326, tratando-se, inclusive, da primeira lei sobre processo administrativo no
mundo327, muito embora sem a necessária sistematicidade sobre a matéria, haja vista a
diversidade de regulamentos emanados através dos distintos Departamentos Ministeriais328;
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todavia, ela abriu caminho para as demais regulamentações, pois revelava um verdadeiro
“direito procedimental embrionário” 329;
(b) a lei austríaca de 1925, que foi considerada como um verdadeiro modelo de lei sobre
a temática, já que operada sob uma visível sistematicidade. Aliás, Odete Medauar salienta
alguns fatores que contribuíram para o advento dessa lei, tais como: (i) a enorme tradição
administrativa austríaca; (ii) a jurisprudência de tribunal administrativo, que já existia desde
1875; e (iii) a destacada influência teórica da Escola de Viena330. Tal lei teve uma forte
influência nos países do leste europeu, inclusive veículos normativos semelhantes surgiram,
em 1928, na Polônia e na antiga Tchecoslováquia, assim como, em 1930, na antiga
Iugoslávia331;
(c) a Colômbia, já em 1941, editou o Código de Contencioso-Administrativo, Lei nº
167, que fora elaborado pelo Conselho de Estado332, no qual previa uma cláusula geral de
competência do Conselho de Estado sobre matéria administrativa (art. 34.10) 333;
(d) The Federal Administrative Procedure Act, de 11 de junho de 1946334, também
conhecida pela sigla APA, representou o início de uma expressiva reforma estrutural e
processual da atuação administrativa nos Estados Unidos da América, pois disciplinou a
atividade decisional das agências administrativas, sem falar, ainda, na pertinente separação
das funções internas das agências, de modo a evitar uma nada desejável combinação de
funções administrativas, legislativas e judiciais335. Villar Palasí chega até mesmo mencionar
que o APA descortinou alguns traços de originalidade, quais sejam: (i) o dever de a
Administração Pública informar ao público sobre a sua organização e os processos ou
instrumentos processuais empregados; (ii) estabelecer limites à atuação administrativa, mais
precisamente no exercício do poder administrativo e os instrumentos ou meios processuais de
sua atuação; (iii) impor detalhamento das audiências relativas aos orçamentos adstritos aos
processos com julgamento da Administração Pública; e (iv) apresentar meios ou instrumentos
329
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judiciais contra ato administrativo injusto da Administração Pública336. Odete Medauar, por
sua vez, relata os principais fatores para o surgimento do APA, a saber: (i) a importância da
cláusula due process of law; (ii) mormente porque o Direito Administrativo norte-americano é
eminentemente processual; e (iii) a necessidade de impor limites ao exercício do poder
administrativo das inúmeras agencies337. Tudo isso evidencia o destaque que o APA teve para
a regularidade da atuação administrativa norte-americana;
(e) no Leste europeu, alguns países, a partir da segunda metade do século passado,
alcançaram novas leis sobre processo administrativo, a saber, (i) a antiga Tchecoslováquia em
1955; (ii) a antiga Iugoslávia em 1957; (iii) a Polônia em 1960; e (iv) a Hungria, pela primeira
vez, em 1957. Notadamente, o advento dessas leis coincidiu, melhor dizer que foi fomentado,
pelo processo de desestalinização da Europa oriental, o que bem afeiçoa uma socialização na
ambiência processual administrativa, assim como maior participação dos cidadãos nas
atividades administrativas338;
(f) continuando com as leis advindas na segunda metade do século XX, observa-se a lei
espanhola de 1958, que se notabilizou pela unificação de várias temáticas administrativas, tais
como, a lei de jurisdição do contencioso-administrativo e a lei do regime jurídico da
Administração, dentre outras matérias que foram incorporadas no seu texto ao longo dos anos,
mormente após a reforma operada pela lei de 23 de dezembro de 1963. Aliás, esta lei dispõe
sobre a reunião das normas de processo aplicáveis a toda Administração, assim como
promove as garantias dos cidadãos numa perspectiva conciliatória com a racionalização e
modernização da atividade administrativa339. Ademais, a lei espanhola, de certo modo,
influenciou algumas leis ou codificação nos países europeus, tais como, Alemanha, Itália,
Portugal e Holanda; assim como ela foi quase literalmente transcrita por diversos países
hispano-americanos340. Todavia, impende registar que ela não era uma lei comum, porém
geral, uma vez que reconhecia a existência de procedimentos especiais, assim como
expressava claramente o seu caráter supletório (art. 1º, nº 2 e 4) 341;
(g) no Uruguai, tem-se o Decreto nº 575, de 23 de novembro de 1966, tratando sobre
processo administrativo; aliás, não se trata propriamente de um código, mas de uma
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recopilação342 ou, mais precisamente, “o agrupamento e sistematização das normas de
procedimento administrativo [até então] vigentes”

343

. A discussão sobre a criação de um

processo administrativo no Uruguai é antiga, pois remonta ao início do século passado,
ocasião em que estudos doutrinários de Luis Varela deram azo à publicação de um Projeto de
Código de Procedimento Administrativo e do Contencioso Administrativo em 1908, todavia a
questão não ganhou fôlego no cenário político344;
(h) a lei argentina de procedimento administrativo, Lei nº de 19.549, de 03 de abril de
1972, dispõe sobre o regime dos atos administrativos, assim como os mecanismos de
impugnação judicial da atuação administrativa345. Aliás, a tentativa de elaboração de uma lei
de procedimento administrativo na Argentina remonta ao longínquo ano de 1886, quando
foram designados os juristas Lucio V. López e Félix Martín y Herrera para elaborarem um
Código de Procedimento Administrativo; todavia, tal Código sequer fora redigido, de maneira
que a primeira lei sobre a matéria teve que aguardar quase um século346;
(i) novamente, até mesmo por influencia da lei argentina de 1972, o Uruguai apresentou
uma nova disciplina sobre procedimento administrativo através do Decreto nº 640, de 08 de
agosto de 1973347, inclusive com evidente progresso técnico, o que motivou uma devida
atenção da doutrina sobre a matéria348;
(j) a lei geral de processo administrativo alemã, de 25 de maio de 1976, representou o
marco legislativo para assegurar os direitos fundamentais na via administrativa e, claro, com
necessária celeridade na resolução dos conflitos em matéria administrativa, mormente porque
os doutrinadores alemães vislumbram no “processo administrativo uma expressão
característica do Estado de Direito”

349

. A lei alemã decorreu de um demorado processo de
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de estabelecer as diretrizes de uma Lei Geral de Processo Administrativo350. Aliás, a mera
publicação do projeto de Lei, ainda no ano de 1964, acarretou uma forte polêmica em torno da
matéria na Alemanha351;
(k) a Costa Rica, por sua vez, editou, em 02 de maio de 1978, a Lei Geral da
Administração Pública, o que, naturalmente, incluem as normas sobre processo
administrativo. Aliás, essa lei, pela extensão das matérias reguladas, chega até mesmo revelar
um verdadeiro Código de Direito Administrativo352, haja vista a apurada técnica redacional
atribuída a Eduardo Ortiz Ortiz353;
(l) a Venezuela editou sua Lei Orgânica de Procedimentos Administrativos, Lei nº 2818,
de 01 de julho de 1981, que teve enorme influência da lei espanhola de 1958 e dos seus
doutrinadores354, na qual prevê, além das normas de caráter processual, disposições sobre ato
administrativo e as imprescindíveis vias recursais355;
(m) a Colômbia, que possui duplicidade de jurisdição, em 1984, reformulou o seu
Código Contencioso-Administrativo de 1941, inserindo-se uma nova parte relativa ao
processo administrativo aplicável a todos os órgãos ou entidades do Poder Público, o que
evidencia uma expansão subjetiva das disposições contencioso-administrativo colombiano356;
(n) em Honduras, menciona-se o Decreto nº 152, de 28 de setembro de 1987, no qual
disciplina o processo administrativo, aliás, seguindo na sua estrutura e no seu conteúdo
fielmente o modelo da lei espanhola de 1958357;
(o) na Itália, a Lei nº 241, de 07 de agosto de 1990, regulamenta, pela primeira vez e
numa perspectiva geral, apesar de ser considerada lacunosa358, alguns aspectos da atuação
administrativa, tais como: (i) a figura do responsável pelo procedimento (art. 6º); (ii) a
participação no procedimento administrativo (art. 7º e segs.); e (iii) mecanismos de
simplificação do procedimento (art. 14 e segs.)359. Na verdade, a serodiosa lei era aguardada
há muito tempo, hajam vista várias tentativas de disciplinar a matéria, em que pesem os
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reclames da doutrina, especialmente a partir da década de setenta do século passado360. A lei,
também pela primeira vez, aborda o direito de acesso a documentos administrativos de forma
generalizada, uma vez que as regulamentações até então existentes se restringiam a setores
específicos361;
(p) na América do Sul, o Uruguai, através do Decreto nº 500, de 27 de setembro 1991,
constituía a sua mais recente codificação sobre processo administrativo362, chamada
pomposamente de Normas Gerais de atuação administrativa na Administração central, na
qual absorveu a evolução doutrinário-jurisprudencial sobre matéria decorrente da legislação
anterior, bem como demonstrou avanços na técnica legislativa aos simplificar trâmites,
elucidar conceitos e esclarecer princípios363;
(q) retornando à Europa continental, menciona-se o Código do Procedimento
Administrativo de Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442, publicado no dia 15 de
novembro de 1992, no qual tivera destacada influência da lei espanhola de 1958, da lei norteamericana de 1946 e da lei alemã de 1976364;
(r) a disciplina do processo administrativo na Espanha, país com secular tradição sobre
o assunto, é dada pela Lei nº 30, de 26 de novembro de 1992, chamada de Lei de Regime
Jurídico das Administrações Públicas e do Procedimento Administrativo365. Todavia, a lei
enfrentou duras críticas da doutrina espanhola, inclusive Eduardo García de Enterría chega até
mesmo exigir urgência na elaboração de uma lei para modificá-la parcialmente, já que havia
razão para esperar a ocorrência dos seus indesejáveis efeitos366. A reforma parcial da lei foi
operada com o advento da Lei nº 4/1999, contudo, ela não teve o condão de resolver os graves
defeitos da Lei nº 30/1992367;
(s) o México nunca teve uma lei de processo administrativo de âmbito federal, muito
menos as unidades federativas, todavia, a Lei de 14 de julho de 1994 supriu essa ausência,
porém, sem o devido brilho, uma vez que a regulamentação não agradou a doutrina por
cunhá-la de vaga e imprecisa368;
(t) já no século XXI, na América Latina, observa-se a Lei nº 27444, em vigor desde 11
de outubro de 2001, que regula o Procedimiento Administrativo General em Peru, mais
360

Odete Medauar, op. cit., 2008, p. 182.
Antonio Fanlo Loras, op. cit., 1991, p. 463.
362
Odete Medauar, op. cit., 2008, p. 180.
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Juan Pablo Cajarville Peluffo, op. cit., 2006, p. 57.
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Odete Medauar, op. cit., 2008, p. 185-186.
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Odete Medauar, op. cit., 2008, p. 187.
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Eduardo García de Enterría, op. cit., 1993, p. 219.
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Jesús González Pérez, op. cit., 2003, p. 362.
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Jesús González Pérez, op. cit., 2003, p. 264-65.
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precisamente sobre (i) o regime jurídico-administrativo; (ii) o procedimento administrativo
comum e os especiais; e (iii) a responsabilidade civil da Administração Pública369;
(u) tem-se, ainda, a lei boliviana de procedimento administrativo, a saber, a Lei nº 2341
de 22 de abril de 2002370; e
(x) por fim, tem-se a recente a lei chilena de procedimento administrativo, qual seja, a
Lei nº 19880, de 29 de maio de 2003, no qual estabelece as bases do procedimento
administrativo que regem os atos de todos os órgãos estatais, revelando-se, assim, mais uma
lei influenciada pela lei espanhola de 1958371, em que pese já revogada desde o ano de 1992, o
que bem demonstra que a nova lei de processo administrativo espanhol não teve o mesmo
brilho ou aceitação da legislação anterior.
No Brasil, o processo administrativo, diferentemente do ato administrativo, nunca
ocupou um lugar destaque na dogmática administrativa. Por uma razão bem simples: o
processo prestigia a bilateralidade na formação da decisão administrativa ou, no mínimo, o
ensejo participativo dos particulares; o ato administrativo, por sua vez, representa a
anacrônica consolidação do autoritarismo na ambiência pública, daí o porquê da superposição
conteudística do ato administrativo na Administração Pública brasileira.
Contudo, isso mudou a partir da Constituição de 1988, uma vez que o processo
administrativo grassou o devido status constitucional, sem falar que a ele foi destinada a
importante tarefa de regular os atos da Administração Pública dotados de carga decisória, de
maneira que não se limitou, como antes, apenas a determinados ou específicos atos do Poder
Público, a saber, processo administrativo disciplinar, processo tributário, processo
licitatório372 etc.
369

SÁNCHEZ, Juan José Díez. Comentarios en torno a la Ley del Proceso Contencioso-Administrativo del Perú.
Revista de Administración Pública (RAP), Madrid, nº 165, p. 327-351, sept./dic. 2004, p. 328.
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Jesús González Pérez, op. cit., 2003, p. 368.
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Jesús González Pérez, op. cit., 2003, p. 368.
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Mesmo nessas hipóteses, como no caso da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos LLCA), arts. 38 a 53, até mesmo porque ela se destina a disciplinar matéria específica, o processo administrativo
vem regulado conjuntamente com as normas de Direito Administrativo material e sem o devido cuidado com o
Direito Administrativo processual, o que denuncia uma notória ausência de sistematicidade no trato da matéria.
Isto é, não há uma disposição precisa sobre os pressupostos processuais administrativos, mas, tão-somente, um
delineamento procedimental que, jungidos aos valores e normas processuais advindas da CF/88, poderiam
perfazer uma precisa ou adequada processualidade destinada a selecionar os possíveis fornecedores da
Administração Pública. Notadamente, com a LGPAF tal situação se altera, especialmente porque ela apresenta
os substratos processuais até então ausentes e, claro, perfilha uma plêiade de princípios que, a despeito dos
constantes no art. 37, caput, da CF/88, norteia todo e qualquer processo administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal. Isso se afigura tão evidente que, até hoje, a maior e mais completa obra sobre a
temática no Direito brasileiro destina pouco mais que uma página sobre o instituto do processo administrativo
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. São Paulo:
Malheiros, 2009.p. 98 e 499-500).
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Aliás, tudo isso reflete uma constatação simples, porém fundamental, a saber, o
desprestígio do processo administrativo, que se notabiliza pela importante atuação
fiscalizadora dos cidadãos na consecução da atividade administrativa, apenas revela o tipo de
Administração Pública até então reinante: o autocrático.
Ora, na inexistência de processo administrativo fulcrado numa procedimentalização
adequada, por evidente, a peleja dos particulares eram maiores e menores os empeços na
promoção do arbítrio na Administração Pública. Então, antes de 05 de outubro de 1988, o
processo administrativo brasileiro, excetuando-se as hipóteses lastreadas com regulamentação
específica, era, por assim dizer, nem mesmo incipiente, mas vestigial.
Dessa forma, havia, e já fazia bastante tempo, a necessidade de uma lei de processo
administrativo. Felizmente, com a criação de uma Comissão de Juristas373 para a elaboração
do anteprojeto de lei do processo administrativo, por iniciativa do Ministério da Justiça, o
pleito caminhou sem percalços e, no decorrer de pouco mais de 04 anos374, o anteprojeto foi
votado e sancionado, culminando, assim, na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (Lei Geral
do Processo Administrativo Federal – LGPAF), com vigência na data da publicação, a saber,
01 de fevereiro de 1999.
A LGPAF possui, a priori, um âmbito de aplicação bem definido, hajam vista os termos
do seu art. 1º, caput; todavia, dizer que uma lei se aplica à Administração Pública federal375
direita e indireta, por si só, não explicita nitidamente em que caso é exigível a observância de
suas normas processuais administrativas.
373

Devidamente constituída pela Portaria do Ministério da Justiça nº 1.404, de 17 de outubro de 1995, e
reconstituída pela Portaria Conjunta dos Mistérios da Justiça e da Administração e Reforma do Estado nº 47, de
31 de dezembro de 1996, e composta pelos seguintes membros: (a) Caio Tácito (Presidente), (b) Odete Medauar
(Relatora), (c) Maria Sylvia Zanella Di Prieto, (d) Inocêncio Mártires Coelho, (e) Diogo de Figueiredo Moreira
Neto, (f) Almiro do Couto e Silva, (g) José Carlos Barbosa Moreira, (h) Adilson Abreu Dallari, (i) José Joaquim
Calmon de Passos, (j) Paulo Eduardo Modesto e (k) Carmen Lúcia Antunes Rocha (Odete Medauar, op. cit.,
2008, p. 199).
374
Em se tratando do processo legislativo brasileiro e, claro, da envergadura do objeto da lei a ser editada, a
tramitação foi, por assim dizer, rápida.
375
Urge mencionar que a LGPAF, a despeito de consagrar uma regulamentação geral na ambiência federal,
possui uma teia principiológica (art. 2º) que expressa uma verdadeira diretriz nacional, da qual não pode olvidar
os Municípios, os Estados membros, o Distrito Federal e, claro, a União (FERRAZ, Sérgio. Processo
Administrativo: Parte Geral. In: CARDOZO, José Eduardo Martins; QUEIROZ, João Eduardo Lopes; e
SANTOS, Márcia Walquíria Batista dos (Org.). Curso de Direito Administrativo Econômico. Vol. III. São
Paulo: Malheiros, 2006, p. 812-825, p. 815). Aliás, seguindo uma posição doutrinária mais aguda, transcreve-se:
“As regras contidas na Lei de Processo Administrativo claramente buscam garantir o atendimento dos fins da
Administração e os direitos dos administrados; ambos os conceitos revestem-se de dignidade constitucional e,
não só podem, como devem, ser concebidos de maneira parelha em toda nossa Federação. Com efeito, esse
condicionamento se impõe até em face do exercício das competências federativas que, quando exercidas, devem
guardar respeito a essas balizas. Não se concebe que qualquer ente da Federação venha a exercer suas
competências descurando dos valores: direitos dos administrados e finalidades da Administração”
[GUIMARÃES, Bernardo Strobel. Âmbito de Validade da Lei de Processo Administrativo (Lei nº 9.784/99) –
Para Além da Administração Federal. Uma Proposta de Interpretação Conforme a Constituição de seu Artigo 1º.
Revista de Direito Administrativo (RDA), Rio de Janeiro, nº 235, p. 233-255, jan./mar. 2004, p. 238].

106

Em outros termos, numa certa parcela de casos é facilmente identificável a aplicação da
LGPAF, quando há regulamentação específica ou quando demande a formação de atos
administrativos reconhecidamente impositivos da observância dos valores, regras ou
princípios processuais, mas como saber a sua incidência em face de situações fático-jurídicas
controversas, isto é, naquelas em que não há um indicativo pretensamente seguro para a sua
aplicação.
Nesses casos, defende-se, como já dessumido no início do capítulo, que “uma lei geral
de processo administrativo não regula apenas os chamados processos administrativos em
sentido estrito, mas toda a atividade decisória da Administração, sem exceções,
independentemente do modo como ela se expressa”

376

, contanto que seja capaz de afetar

direta ou indiretamente direitos ou bens dos cidadãos377.
Tal entendimento tem o propósito de melhor salvaguardar os interesses dos particulares,
haja vista a pertinência inclusiva das formulas processuais, de caráter garantístico, capazes de
evitar decisões exaradas sem a eventual ou necessária contraposição do cidadão.
Voltando-se aos parâmetros estruturais da lei em epígrafe, observa-se que a LGPAF é
composta, atualmente, de 73 (setenta e três) artigos dispostos em 18 (dezoito) capítulos. Insta,
agora, promover um ligeiro sobrevoo na LGPAF, de modo a permitir uma visão ampla dos
seus esteios378, destaca-se:
(a) no primeiro capítulo, que trata sobre as disposições gerais, há uma clara delimitação
do âmbito de aplicação da lei, assim como a positivação de uma plêiade de princípios que
devem nortear toda a Administração Pública;
(b) no capítulo seguinte, relativo aos direitos dos administrados, destina-se a explicitar
os direitos elementares para o regular exercício do direito de ampla defesa e do contraditório;
376

Carlos Ari Sundfeld, op. cit., 2006b, p. 19, itálico no original.
Nelson Nery Júnior entende que, por conceber acertadamente a existência de processo e procedimento
administrativos, só há processo administrativo quando o Poder Público, no exercício do direito de ação no
âmbito administrativo, no que cria uma terminologia nova para algo que não é novo, tenha que (a) impor uma
penalidade ou sanção; ou (b) criar direito ou obrigação ao administrado, assim como a terceiro, tudo sob o jugo
da ampla defesa e do contraditório (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal:
processo civil, penal e administrativo. 10 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 214-125). Por
evidente, tal entendimento não destoa do apresentado no texto, muito embora seja mais restrito, pois ele vincula
a existência de processo administrativo à noção de direito de ação no âmbito administrativo. Ora, esse tal direito
de ação no âmbito administrativo é apenas o exercício, nada mais e nada menos, da função administrativa
decisória que seja capaz de afetar direitos ou bens dos administrados, pouco importando, e aqui surge a nossa
divergência expansiva, se a atuação da Administração Pública parte de ofício, portanto unilateralmente, ou se
decorre do exercício do direito de petição dos cidadãos. O que importa é o seguinte: se atuação do Poder Público
é capaz de afetar direitos ou bens dos cidadãos, por certo, não há como afastar a exigência da processualidade
com todas as inferências de valores, princípios e regras da nossa ordem constitucional vigente.
378
Devidos aprofundamentos são apresentados, em capítulo próprio, relativo à instrução processual sob o signo
da participação administrativa. No momento, preocupa-se apenas em assimilar as linhas gerais da LGPAF.
377
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(c) no terceiro capítulo, que prestigia os deveres dos administrados, relata a importância
de uma atuação proba do cidadão, assim como colaborar com a atividade processual
desenvolvida;
(d) no quarto capítulo, intitulado do início do processo, disciplina regras básicas sobre o
requerimento e a constituição dos autos do processo administrativo, revelando-se como
imperiosas premissas para o devido desenrolar da atividade processual da Administração
Pública;
(e) no quinto capítulo, que disciplina a legitimidade dos interessados no processo
administrativo, observa-se uma clara abertura da lei aos propósitos participativos da
democracia administrativa;
(f) o sexto capítulo, por sua vez, trata do importante tema da competência em matéria
administrativa, assim como disciplinando regras básicas sobre a delegação e a avocação;
(g) no sétimo capítulo, que trata do impedimento e da suspeição, concebem-se os
mecanismos básicos para assegurar uma pretendida imparcialidade administrativa;
(h) já o oitavo capítulo se ocupa com a forma, tempo e lugar dos atos administrativos,
notabilizando-se pela simplicidade e flexibilidade no trato da matéria;
(i) no capítulo seguinte, tem-se a disciplina da comunicação dos atos processuais, no
que revela a destacada importância dada pela lei à informação dos cidadãos sobre atividade
processual desenvolvida ou a desenvolver;
(j) no décimo capítulo, que trata da instrução no processo administrativo, há importantes
considerações sobre a participação administrativa, justamente por positivar os institutos da
audiência pública, consulta pública e reunião conjunta no processo administrativo brasileiro;
(k) no décimo primeiro capítulo, observa-se uma preocupação com a inércia da
Administração Pública, pois assinala o dever de decidir da autoridade administrativa, porém, e
isso deve ser objeto de alteração legislativa, não foi previsto o instituto do silêncio
administrativo379;

379

Sobre a temática do silêncio administrativo no Direito brasileiro, consultar os seguintes trabalhos: (a) VITTA,
Heraldo Garcia. O silêncio no direito administrativo. Boletim de Direito Administrativo (BDA), São Paulo,
ano XV, p. 569-587, ago. 2000, no qual apresenta uma precisa panorâmica sobre o silêncio administrativo,
inclusive não se limitando aos quadrantes do Direito Administrativo; (b) SADDY, André. Efeitos jurídicos do
silêncio positivo no direito administrativo brasileiro. Revista Brasileira de Direito Público (RBDP). Belo
Horizonte, ano 07, n. 25, p. 45-80, abr./jun. 2009, no qual o autor destaca, tendo em vista as hipóteses aventadas,
a importância de um tratamento uniformizado da matéria no Direito brasileiro; e (c) RIBEIRO LIMA, Raimundo
Márcio. O Silêncio Administrativo: A Inatividade Formal do Estado como uma Refinada Forma de Ilegalidade!
Boletim de Direito Administrativo (BDA), São Paulo, ano XXVII, nº 04, p. 403-423, abr. 2011, no qual há
uma demorada exposição tipológica, inclusive partindo e indo além dos esteios do artigo anterior, sobre o
instituto do silêncio administrativo.

108

(l) no décimo segundo capítulo, arvora-se a inarredável exigência da motivação dos atos
administrativos;
(m) no décimo terceiro capítulo, tem-se a disciplina de matéria eminentemente
processual, a saber, desistência e outros casos de extinção do processo, porém com a
observância do direito de autotutela administrativa;
(n) no capítulo seguinte, tem-se uma das mais intrincadas e controvertidas matérias
disciplinadas pela LGPAF: anulação, revogação e convalidação dos atos administrativos, uma
vez que o tratamento dos atos ampliativos ou restritivos de direitos acaba por despertar uma
série de questionamentos relativos aos princípios do regime jurídico-administrativo;
(o) no décimo quinto capítulo, observa-se a disciplina do recurso e da revisão no
processo administrativo, no qual dispõe sobre uma ampla legitimidade recursal e uma
elementar disciplina da revisão administrativa, assim como sobre a ocorrência de eventual
decisão mais gravosa em sede recursal380;
(p) no capítulo seguinte, que dispõe sobre a disciplina dos prazos no processo
administrativo, tem-se o regramento básico sobre o início, contagem, prorrogação, suspensão
e fim dos prazos na seara administrativa;
(q) o décimo sétimo capítulo, que trata das sanções, promove-se a precisa advertência
de que a regular aplicação de sanções administrativas depende da observância do direito de
defesa; e
(r) no décimo oitavo capítulo, que trata das disposições finais, destaca-se a previsão de
aplicação subsidiária da LGPAF nos processos administrativos específicos, assim como
regras sobre a tramitação de especial de processos, conforme alteração promovida pela Lei nº
12.008/2009.
Observando-se os nortes que ostentam a LGPAF, tem-se que ela sofreu clara influência
do modelo norte-americano, a saber, The Federal Administrative Procedure Act de 1946, pois
(a) empreende uma considerável teia principiológica, (b) não estabelece uma processualidade
rígida, (c) assim como não promove uma extensa ou exaustiva regulamentação da matéria e
(d) sem falar que não disciplina normas de Direito Administrativo material.

380

Com relação à reformatio in pejus na seara administrativa, veja-se: RIBEIRO LIMA, Raimundo Márcio. O
Princípio da Proibição da Reformatio in Pejus e os Princípios do Regime Jurídico-Administrativo: uma
Improvável Conciliação! Boletim de Direito Administrativo (BDA), São Paulo, ano XXVI, nº 06, p. 683-704,
jun. 2010, onde são expostos argumentos favoráveis à reformatio in pejus, porém, com necessários limites, já
que são sopesados e atendidos alguns argumentos contrários à reforma para pior nas relações jurídicas
administrativas.
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Defende-se que o modelo adotado melhor atende (a) às exigências da nossa atuação
administrativa, não raras vezes tão entregue às filigranas procedimentais, (b) à diversidade
cultural que permeia o nosso vasto território, pois permite a existência de procedimentos
específicos, contanto que não se afastem das diretrizes gerais de garantia mínima declinados
na Lei nº 8.784/99, e (c) a uma procedimentalização instrutória flexível, justamente para
contemplar as particularidades da instrução processual na seara administrativa, notadamente
menos rigorosa ou formal, a despeito da complexidade que ela possa encampar no caso
concreto.
Ultimadas as considerações sobre a evolução legislativa das leis destinadas a disciplinar
a conformação jurídica da atividade administrativa, apresentam-se, nos tópicos seguintes, as
inarredáveis premissas do processo administrativo na Administração Pública dialógica, de
modo a contemplar meios para o regular exercício do poder administrativo.

4.2 ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E PROCESSO ADMINISTRATIVO381

Umas das maiores conquistas advindas da Constituição Federal de 1988 é, sem sombra
de dúvida, o reconhecimento da importância do processo administrativo para a consolidação
do nosso Estado Democrático de Direito382-383. E mais: fazer com que a precisa noção de

381

Roberto Dromi salienta a necessidade de enfocar o procedimento administrativo, o que se aplica
tranquilamente ao processo administrativo, pelas razões já apresentadas no texto, a partir de três relevantes
aspectos, quais sejam: (a) o político – uma vez que, no Estado Democrático de Direito, notadamente
participativo, tem que propiciar a intervenção dos interessados na preparação e definição da atuação
administrativa, assim como prescrever modalidades de impugnação da vontade administrativa, o que revela a
participação processual; (b) o jurídico – pois o processo administrativo encerra uma relação jurídica processual,
na qual o Estado e os cidadãos possuem direitos e deveres recíprocos, o que denuncia uma relação processual
administrativa substantiva; e (c) o técnico – pois há a imperiosa exigência de cotejar regras técnicas capazes de
expressar o conteúdo jurídico-político do processo administrativo, o que prestigia uma precisa técnica
processual. Naturalmente, o aspecto político, porque reverencia a participação administrativa, merece maior
atenção neste trabalho (Op. cit., 1986, p. 45.46).
382
Numa perspectiva mais ampla, e não se pode negar isso, o Estado de Direito se caracteriza pela relação entre
o sistema administrativo, compreendido como a arena destinada ao exercício do poder pelo Estado, com o poder
comunicativo, que se notabiliza pela base realizadora do direito, com vista a fazer com ele se mantenha imune,
na medida do possível, às influências do poder social, que pode representar a convergência de interesses parciais
e, portanto, privilegiados a determinados segmentos ou setores da sociedade (HABERMAS, Jürgen. Direito e
Democracia: entre facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Vol. I. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 2003, p. 190).
383
E isso pode ser facilmente comprovado, para tanto, basta observar que a Carta Fundamental imprimiu as
mesmas garantias aos processos administrativo e judicial (art. 5º, incisos LIII a LVI). Ademais, já por força de
Emenda Constitucional, o inciso LXXVIII, do artigo acima mencionado, demonstra claramente o
reconhecimento da mesma importância aos processos judicial e administrativo, nestes termos: “a todos, no
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Estado de Direito, pautada sobre parâmetros razoáveis para o exercício do poder, reflita na
condução dos processos administrativos, tudo de modo a conter possíveis privilégios aos
particulares e, também, à Administração Pública, assim como estabelecer um regramento
racional às relações jurídicas administrativas existentes e, possivelmente, conflituosas.
A fórmula do Estado Democrático de Direito consagra importantes implicações para o
processo administrativo e através dela, nas linhas vindouras, enuncia-se o conceito de
processo administrativo numa ambiência dialógica. Porém, antes, é necessário dispensar uma
reflexão sobre o Estado Democrático de Direito384, de maneira que repercuta numa
compreensão inteligível e objetivamente operável dos seus esteios e, assim, possível de
encadear soluções para a nossa contextura administrativa, tão rica de dilemas no
reconhecimento dos valores que encerram a nossa ordem constitucional.
É natural que o Estado Democrático de Direito defina uma diretriz instrumental385 para
as realizações do Poder Público e que, por uma natural e imperiosa questão, tal instrumento se
compatibilize com os valores que ostentam a ordem constitucional vigente, em particular a
segurança jurídica e a defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
Pois bem, o processo administrativo tem esta elementar e relevante missão: carrear as
decisões administrativas com a devida estabilidade jurídica, mas sem comprometer os direitos
fundamentais dos administrados, justamente porque a segurança jurídica não é um fim em si
mesmo, uma vez que a atividade processual deve congregar os valores da nossa ordem
constitucional.

Logo,

a

ideia

de

indenidade

dos

direitos

fundamentais

arvora,

inarredavelmente, a questão dos valores fundamentais da nossa ordem constitucional, com o
devido destaque para a dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) e a
cidadania (art. 1º, inciso II, da CF/88).
Disso resulta que, no Estado Democrático de Direito, o processo deve contemplar a
segurança jurídica386, como parâmetro de observância do Direito, e a participação
âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação”.
384
Numa perspectiva diversa da ligeira enunciação paradigmática do capítulo anterior, aqui, preocupa-se na
compressão da fórmula política do Estado Democrático de Direito com vista a aquilatar as importantes
implicações de natureza processual administrativa; contudo, não se apresenta, ainda, minúcias da LGPAF, que é
objeto de análise nos capítulos posteriores, mas, tão-somente, um arcabouço preciso da relação entre o Estado
Democrático de Direito e o processo administrativo.
385
Nesse ponto, precisas são as palavras de Carlos Ari Sundfeld ao assinalar que “as leis de procedimento (ou
processo) administrativo são consideradas instrumentos fundamentais do Estado de Direito e da cidadania, na
generalidade dos Estados democráticos. Ademais, costumam desempenhar papel central no direito
administrativo de diferentes países, funcionando como seu texto normativo básico” (Op. cit., 2006, p. 18).
386
Disso decorrem duas importantes constatações; (a) o processo implica uma juridificação da atividade
administrativa, fazendo com que o Poder Público se submeta às regras e aos preceitos formais exigíveis na
ordem jurídica vigente; e (b) o processo garante uma compreensão antecipada do modo em que se opera a

111

administrativa, como expressão da cidadania, e, em qualquer caso, tudo deve ser adornado
pelo valor fundamental da dignidade da pessoa humana quando, na miríade das relações
jurídicas administrativas, for justificável a sua alegação em função das particularidades do
caso concreto387.
Destarte, o processo administrativo deve ser visto como uma garantia jurídica388 dos
administrados-cidadãos389, pois, ao cotejar os substratos do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88) e, quando possível, contemplar a participação administrativa, tende a
expressar as melhores decisões administrativas possíveis em face da contextura fático-jurídica
apresentada.
Dessa forma, o processo administrativo no Estado Democrático de Direito possui a
relevante função de regular a atuação administrativa, de maneira a alcançar a sua eficácia,
assim como preservar as garantias dos cidadãos, fazendo com que impere um equilíbrio entre
as prerrogativas públicas e as insolapáveis garantias dos administrados390.
Claro que, numa perspectiva abstrata ou sob o signo da mera lógica formal391, isso é
facilmente decantado e até mesmo analiticamente compreensível, porém na contextura dos
conflitos existentes na seara administrativa, e isso não pode ser negado, a simplicidade das
resolução de eventual conflito com a Administração Pública, de maneira que isso permite uma efetiva garantia
de que o cidadão possa promover a defesa dos seus direitos (BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral
dos Procedimentos de Exercício da Cidadania perante a Administração Pública. Revista de Direito
Administrativo - RDA, Rio de Janeiro, nº 207, p. 39-78, jan./mar 1997, p. 53).
387
Maria Celina Bodin de Moraes tributa ao cristianismo a vanguarda do ideário de uma dignidade pessoal
atribuída a cada individuo, muito embora os interessantes substratos histórico-religiosos dessa afirmação não
chegam a convencer, pois a relação Deus-indivíduo, numa perspectiva individual e não coletiva, não pode ser
reconhecida apenas aos cristãos, de modo que tudo não passa de uma provável conjectura (MORAES, Maria
Celina Bodin de. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In: SARLET,
Ingo Wolfgang (Org.). Constituição, Direitos Fundamentais e Direito Privado. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2006, p. 107-149, p. 112), até porque o universo que compreende esse entendimento não se restringe
ao ocidente e suas doutrinas religiosas. Em todo caso, não se pode negar a importância da cristandade, e não se
diga das religiões em per si, hajam vista os funestos propósitos que já as animaram e ainda as animam, para o
vislumbre da noção protetiva que deva ser concebida a toda pessoa humana. Mesmo no cristianismo a ideia de
igualdade universal entre os homens e, consequentemente, igual dignidade, permaneceu, durante muito tempo,
no plano sobrenatural, uma vez que se admitia “[...] a legitimidade da escravidão, a inferioridade natural da
mulher em relação ao homem, bem como a dos povos americanos, africanos e asiáticos colonizados, em relação
aos colonizadores europeus” (COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7
ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 30).
388
ROYO-VILLANOVA, Segismundo. El Procedimiento Administrativo como Garantía Jurídica. Revista de
Estudios Políticos (REP), Madrid, nº 48, p. 55-118, nov./dic. 1949, p. 64. Ademais, na mesma página, o autor
destaca que a participação dos interessados no processo administrativo revela-se como uma das mais eficazes
garantias jurídicas do Direito Administrativo processual.
389
CAVALCANTI, Eugênia Giovanna Simões Inácio. A importância do processo administrativo no Estado
Democrático de Direito. Revista Brasileira de Direito Público (RBDP), Belo Horizonte, ano 08, nº 31, p. 201218, out./dez. 2010, p. 206.
390
Jesús González Pérez, op. cit., 2003, p. 359.
391
O dilema surge justamente na concretização das normas constitucionais, pois a lógica formal, como já revelou
claramente o positivismo jurídico, não é capaz de imprimir concretude aos direitos fundamentais através da
metódica silogística (MÜLLER, Friedrich. Teoria Estruturante do Direito. Trad. de Peter Naumann e Eurides
Avance de Souza. Vol. I. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 48).
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prescrições ganha uma complexidade digna de demoradas, e nem sempre exitosas, reflexões,
daí a importância do conduzir dialógico no processo administrativo para, na confluência de
esforços, encontrar a medida administrativa mais acertada.
Noutro giro, insta mencionar que o Estado Democrático de Direito não coteja apenas,
como seu elemento chave, a existência de um direito a uma tutela judicial efetiva392, o que
seria, a despeito de sua importância, uma postura meramente corretiva ou compensatória,
mas, e principalmente, a exigência de que a própria atuação administrativa seja uma clara
expressão dos fundamentos da nossa ordem constitucional, de maneira que o atuar do Poder
Público atenda, a contento, às prestações demandadas pela sociedade hodierna, consoante os
cânones da nossa fórmula política (art. 1º, da CF/88).
Insista-se, fazer recair precipuamente sobre o Poder Judiciário393 a salvaguarda dos
fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito faz com que não se reconheça a
importância e o dever de os órgãos ou entidades do Poder Executivo de agir nesse sentido,
mormente porque a Administração Pública possui (a) um vínculo formal aos direitos
fundamentais, já que deve observar os limites competenciais na consecução da sua atividade,
especialmente os de natureza normativa; e (b) um vínculo material específico relacionado ao
exercício das competências discricionárias, haja vista a margem de avaliação e atuação
pertinentes às escolhas das medidas administrativas destinadas a cumprir as suas infindáveis
tarefas ou prestações394.
Naturalmente, a atuação judicial deve ser a última reserva de proteção dos direitos
fundamentais395-396, pois cabe à Administração Pública, através dos seus mais diversos órgãos
392

SOMMERMANN, Karl-Peter. El Papel de la Ley Alemana de la Justicia Administrativa para la Realización
del Estado de Derecho. In: ABERASTURY, Pedro (Org.). Ley de Justicia Administrativa Alemana: Análisis
comparado y traducción. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p. 01-20, p. 20.
393
O que já decorre de uma equivocada visão da específica atuação do Poder Judiciário, que é visto como a
salvaguarda maior da sociedade, olvidando-se que a tarefa de equacionar os problemas sociais é de todos os
Poderes da República, fazendo recair uma posição de superioridade moral e funcional do Poder Judiciário dentro
da ordinária concepção da tripartição dos poderes, com bem ressalva Ingeborg Maus nesta passagem: “Quando a
Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer
mecanismo de controle social – controle ao qual normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado em
uma forma de organização política democrática” (MAUS, Ingeborg. Judiciário como Superego da Sociedade. O
papel da atividade jurisprudencial na ‘sociedade órfã’. Novos Estudos CEBRAP (NE). São Paulo, nº 58, p. 183202, nov. 2000, p. 187).
394
MARTINS, Leonardo. Do vínculo do Poder Judiciário aos direitos fundamentais e suas implicações práticas.
Revista da Escola Paulista da Magistratura (REPM), São Paulo, ano 05, nº 02, p. 89-127, jul./dez. 2004, p.
98.
395
Daí, e isso não pode ser olvidado, a suprema relevância da atuação judicial, pois falhando os demais Poderes
na satisfação dos imperativos do Estado Democrático de Direito, exsurge o direito a uma tutela judicial efetiva,
que deverá ser garantida pelo Poder Judiciário. O dilema surge, justamente, quando o próprio Poder Judiciário
não promove uma tutela judicial satisfatória ou, e não raro acontece, a presta tardiamente. Tal dilema, em grande
medida, se deve à má compreensão dos fins da atividade judicial, uma vez que a inafastabilidade da tutela
judicial (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88), por certo, não quer dizer que tudo, e a um só tempo, tenha que
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ou entidades, promover a tutela adequada dos direitos dos cidadãos; só que, antes, se afigura
imprescindível um processo administrativo democrático, pois, dessa maneira, a atuação
administrativa terá a devida fiscalização dos administrados-cidadãos, tudo de forma a operar
menores ofensas aos direitos fundamentais e, consequentemente, menor quantitativo de
demandas endereçadas aos órgãos do Poder Judiciário.
O Estado Democrático de Direito impõe, ainda, o reconhecimento de que a regularidade
do processo administrativo se vincula necessariamente à devida compreensão dos seus fins, de
maneira que os atos jurídicos que o compõe encontram-se normativamente encadeados,
entrelaçados e, assim, interdependentes, com vista a alcançar os substratos de uma decisão
final que represente efeitos concretos à Administração Pública e aos cidadãos, de modo que
tolher a regularidade dele, por razões meramente formais destituídas de qualquer apanágio
comprometedor dos direitos nele salvaguardados, atenta, pois, contra a própria razão de ser da
atividade jurídico-administrativa de natureza processual397.
Em outras palavras, os cânones da atividade processual administrativa, a despeito de
toda a segurança que deve revestir os atos jurídicos, devidamente revelada nos seus mais
diversos requisitos, só admitem o comprometimento da sua regularidade quando isso
representar concretamente uma afronta substancial aos ordinários prognósticos da exigência
legal, pois, ainda que não se vislumbre uma escorreita disposição formal, há que persistir
indene a atividade processual desenvolvida, senão isso representaria um fetiche à forma,
mormente nos casos em que o fim alcançado pelo processo administrativo atendeu,
satisfatoriamente, a razão de sua ocorrência.
Não se traduz, aqui, a noção de que os fins, por si só, justificam os meios, mas, tãosomente, gizar que mesmo os meios que não se encontrem totalmente comprometidos com os
valores ou preceitos da atividade jurídico-administrativa processual, não têm o condão de
afastar, só por conta disso, como sanção processual, os fins devidamente decantados no
processo, pois poderia afastar a própria operatividade da atividade processual administrativa,
desaguar nos pórticos dos órgãos judiciais, o que tem ocasionado uma demora e mesmo uma má qualidade no
serviço público prestado.
396
A importância do Poder Judiciário é particularmente referenciada aos cidadãos hipossuficientes, uma vez que
a tutela judicial dos direitos representa, muitas vezes, não apenas a última, mas, também, a única possivelmente
ofertada pelo Estado. Em face disso e de outras questões, menciona-se até que negativa de tutela judicial “é a
maior violação dos direitos humanos” (DALLARI, Adilson Abreu. Administração Pública no Estado de Direito.
Revista Trimestral de Direito Público – RTDP, São Paulo, nº 05, p. 33-41, jan./mar. 1994, p. 34). Retirandose a perspectiva hiperbólica da afirmação, não há como negar a particular importância do Poder Judiciário no
Estado Democrático de Direito, pois “[...] a garantia dos direitos fundamentais só pode ser efetiva quando, no
caso da violação destes, houver uma instância independente que restabeleça a sua integridade” (CANOTILHO,
José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Edições Almedina,
2003, p. 274).
397
Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, op. cit., 2001, p. 13.
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sem falar, ainda, no agigantamento dos custos da atividade administrativa, pois os
desdobramentos necessários ao preciso atendimento da garantia do devido processo legal deve
comportar um parâmetro razoável de exigibilidade no caso concreto.
Esse entendimento, naturalmente, repercute na análise da regularidade dos processos
administrativos centrados na participação administrativa, só que de modo positivo ao
envolvimento político do cidadão na Administração Pública.
Explica-se: a ausência de participação administrativa, quando exigida pelo
procedimento398, representa uma grave afronta à própria atividade processual administrativa e
não se revela como uma mera irregularidade de natureza formal, pois representa um dado
procedimental de natureza substantiva; logo, isso deve implicar a invalidade do processo
administrativo por descumprimento das regras materiais do processo democrático para um
regular exercício do poder administrativo399.
Em outro norte, e igualmente importante, já que deita razão na impessoalidade das
decisões administrativas, no Estado Democrático de Direito o processo administrativo, por
crivar a exigência de procedimentos racionais, participativos e imparciais, prestigia a adoção
de critérios objetivos na aferição dos seus resultados, mesmo quando a decisão decorra de
certa

margem

de

liberdade

da

autoridade

competente,

mormente

porque

toda

discricionariedade é relativa400, donde ressai o entendimento de que a decisão não deva
consubstanciar-se em matizes subjetivos, mas em escolha incidente sobre opções válidas,
legítimas e objetivamente aconselháveis em face do caso concreto.
Seguindo a diretriz acima, por firmar o substrato valorativo do Estado Democrático de
Direito, que se revela na proibição do desvio de poder, o processo administrativo acaba por
restringir a transversalidade comportamental desviante401 dos servidores, pois cria arquétipos
pretensamente seguros para partejar as decisões numa ambiência democrática.

398

Como, por exemplo, a audiência pública.
Nesse ponto, precisa é a ponderação de Jürgen Habermas, nestes termos: “A opinião pública, transformada
em poder comunicativo segundo processos democráticos, não pode ‘dominar’ por si mesma o uso do poder
administrativo; mas pode, de certa forma, direcioná-lo” (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre
facticidade e validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Vol. II. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p.
23).
400
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. “Relatividade” da Competência Discricionária. In:______.
Grandes Temas de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 81-90, p. 82-84.
401
A transversalidade comportamental de um servidor público nem sempre é desviante, pois, numa época em
que se prestigia a eficiência funcional, é possível justificar a transversalidade comportamental em função de
situações que, devidamente fundamentadas, o estrito cumprimento dos parâmetros legais se afigura mais onerosa
à Administração Pública e, contudo, sem uma correspondente salvaguarda dos interesses dos cidadãos, o que
evidencia a irracionalidade onerosa e morosa do procedimento pelo procedimento, fazendo com que a atuação
funcional prestigie uma senda adaptativa em função dos interesses perseguidos, exsurgindo, portanto, a
transversalidade comportamental contornante.
399
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Em face das considerações acima, dessume-se que o conceito de processo
administrativo deve (a) guardar uma estreita ligação com a garantia jurídica dos administrados
numa relação jurídica administrativa substantiva; (b) acentuar a dinâmica que encerra uma
atividade administrativa mais democrática; (c) envidar esforços para a legitimação da atuação
estatal; e (d) prestigiar a segurança jurídica e a dignidade da pessoa humana.
Daí, promovendo-se a concatenação das premissas acima, tem-se que o processo
administrativo, como garantia jurídica dos cidadãos, representa um instrumento do Estado
Democrático de Direito destinado a preparar, numa relação jurídica administrativa
substantiva, sempre que possível através da participação administrativa, donde extrai o seu
lastro legitimatório, uma decisão final capaz de afetar direta ou indiretamente os cidadãos ou
o próprio Estado, que se revela por meio de um ato administrativo, pautada na estabilidade
das relações jurídicas e promovedora de justiça social, justamente por não descurar dos
valores superiores da nossa ordem constitucional, mormente o princípio da dignidade
humana402.
Tal conceituação não tem a pretensão de originalidade, mas se propõe a esclarecer os
nortes que campeiam neste trabalho; quer dizer, vem explicitar o sentido e sobre que enfoque
almeja-se a compreensão do processo administrativo numa Administração Púbica dialógica.
Da conceituação acima, dessume-se que o processo administrativo, numa perspectiva
dialógica, deve contemplar os seguintes atributos: (a) garantista403; (b) participativo; (c)
legítimo; (d) juridicamente estável; e (e) justo.
402

A relação entre a dignidade humana e a Administração Pública é bem estreita, pois na ambiência
administrativa, não raras vezes, são demandadas decisões que incidem justamente na complexa tarefa de
concretizar o princípio da dignidade humana nas relações publicísticas. E não é por outra razão que nas políticas
públicas, mormente as destinadas à área da saúde, a tensão entre o princípio da dignidade e os outros princípios
ou valores administrativos são tão intensos e, não raro, a intervenção judicial, por agir casuisticamente, não
agrega estabilidade ou segurança no tratamento de tão sensível questão, muito embora se reconheça a pertinência
da ingerência do Poder Judiciário, contanto que não substitua os parâmetros administrativos por convicções ou
valores pessoais do julgador; quer dizer, destituídas de um amparo técnico ou extrajurídico sobre assuntos que
extrapolam as meras tergiversações doutrinário-jurisprudenciais. Pensar o contrário, evidentemente,
“representaria o colapso da separação dos poderes e a perigosa concentração de poderes na instância judicial”
(BARCELLOS, Ana Paula de. A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais. O princípio da dignidade
da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 232). Notadamente, a contraposição entre o mínimo
existencial e a reserva do possível, mais que expressões discursivas vazias e ideologicamente despontuadas,
revela a pequena dinâmica que ainda encerra a questão do princípio da dignidade no Brasil, uma vez que nem o
existencial deve ser mínimo e, muito menos, o possível se limita à reserva orçamentária, assim, impõe-se a
necessidade de um permanente diálogo entre os atores envolvidos e não de uma judicialização excessiva no
atendimento pontual de demandas na área da saúde.
403
O garantismo, ainda hoje, possui certa vacuidade conceitual. O que é garantismo? E o que é ser garantista?
Extraindo-se das propensões doutrinárias específicas do Direito Penal, sem falar que a atividade punitiva estatal
se este a todos os ramos do Direito, com suas particularidades, a teorização de Luigi Ferrajoli se aplica a todo o
Direito; assim sendo, mencionam-se, de forma aligeirada, as três acepções básicas do garantismo, nestes termos:
(a) o garantismo refere-se a um modelo normativo do direito afeiçoado ao Estado de Direito, no qual, sob uma
perspectiva epistemológica, se caracteriza por ventilar um sistema cognitivo, daí a sua abertura material, ou de
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Notadamente, tais atributos do processo administrativo não são alcançados com a mera
procedimentalização ou o encadeamento de atos para a formação da decisão da Administração
Pública, nos quais são considerados os devidos aportes informativos decorrentes da
participação administrativa, pois impende a existência de outros ingredientes, tais como:
(a) o reconhecimento da processualidade ampla e necessária das atividades do Poder
Público, uma vez que isso promove a tomada de decisão com o aporte de critérios objetivos e
racionais, e não apenas legais, sobre a questão a ser dirimida, mormente porque é fiscalizada
pela atuação dos particulares, sem falar que deve absorver valores e princípios numa relação
jurídica administrativa calcada na paridade entre o Estado e o cidadão;
(b) a confluência de valores da nossa ambiência social, ainda que conflitante ou
geralmente conflituosa, porém inclinada a indicar ou despontar a prevalência do interesse
público no caso concreto, contanto que impere o necessário cuidado para que não ocorra uma
superposição dizimante de algumas corporações ou entidades em face das demais; e
(c) a imperiosa mudança de paradigma na atuação da Administração Pública, no sentido
de que absorva as ponderações dos particulares, após os devidos filtros jurídico-institucionais,
quando da perfectibilização das suas decisões, senão o aspecto democrático do processo não
passa de uma mera teatralização decisional.
No Estado Democrático de Direito, portanto, o processo administrativo cumpre um
papel ímpar na consolidação dos direitos fundamentais, porquanto o Estado deverá permear
decisões sem descurar do devido processo legal, o que pressupõe (a) uma relação de paridade
das partes no curso processo, ainda que isso não possa ocorrer sempre em face de posições ou
situações jurídicas diferenciadas do Poder Público em função de determinados fins ou

poder mínimo; já no plano político, se notabiliza pela técnica que possibilite minimizar a violência e, no que se
revela mais importante, maximizar a liberdade; e na contextura jurídica, observa-se a máxima atenção na
atividade punitiva pautada na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos; (b) designa, também, uma teoria
jurídica que prestigia a validez e a efetividade como fenômenos distintos entre si; ademais, isso repercute na
compreensão entre o ser e o dever-ser, tudo de modo a permitir o aquilate distintivo entre os modelos normativos
e as suas práticas operativas; e (c) concerne, ainda, a uma filosofia política que considere uma devida justificação
externa, tendo em vista os bens e os interesses pautados na atuação estatal, tudo de modo a aferir a própria
legitimação ou não dos Direito e do próprio Estado (FERRAJOLI, Luigi. Derecho e Razón. Teoría del
garantismo penal. Prólogo de Norberto Bobbio. Trad. de Perfecto Andrés Ibáñez, Alfonso Ruiz Miguel, Juan
Carlos Bayón Mohino, Juan Terradillos Basoco e Rocío Cantarero Bandrés. Madrid: Editorial Trotta, 1995, p.
851-854). Dessa forma, a indagação se a autoridade pública é ou não garantista não é pertinente, mas, sim, se ela
promove ou não os propósitos que encerram o garantismo, já que tal teorização não se amolda a um perfil de
atuação ou compreensão linear dos deveres inerentes ao exercício de uma atividade estatal e nem é claramente
definido por uma qualidade ou um conceito sobre a atuação de um determinado agente público.
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propósitos

da

atuação

administrativa404,

conforme

disposição

constitucional

ou

infraconstitucional; e (b) a observância dos cânones processuais do sistema jurídico vigente,
no que permite a devida salvaguarda do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e
à propriedade (art. 5º, caput, da CF/88), já que a expressão material de tais direitos deve ser
mais facilmente empreendida, pois o seu eventual tolhimento pressupõe uma regular
integração de interesses numa ambiência processual administrativa.

4.3 DIREITOS E DEVERES FUNDAMENTAIS E PROCESSO ADMINISTRATIVO

Desde o advento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 16 de agosto
de 1789, e sobre um influxo de uma manifestação pretensamente universal, a humanidade
passou a ostentar um catálogo de direitos que fomentou grandes discussões no plano jurídicopolítico, especialmente por contemplar uma nova ordem de valores extensíveis a todos os
homens405.
Em todo caso, não há como olvidar as disposições normativas anglo-saxônicas
inspiradas na Carta Magna do Rei João sem Terra de 1215, senão isso constituiria uma
injusta omissão histórica, haja vista a importância de tal documento para a cultura jurídica do
povo anglo-saxônico406-407.
Notadamente, não basta expressar a existência de direitos. É necessária a consolidação
deles. Enfim, não basta declará-los, impõe-se o seu efetivo gozo, donde desponta que o

404

Por exemplo, o processo administrativo de desapropriação.
Anteriormente, e isso não pode ser olvidado, existiam apenas direitos dos Chefes de Estado, assim como os
privilégios mantidos a determinadas classes sociais, sem falar, ainda, que a existência de deveres dos Estados
não eram seguidos de uma manifesta titularidade jurídica gozada pelos súditos (JELLINEK, Georg. La
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Trad. Adolfo Posada. México-DF: Universidad
Nacional Autónoma de México – UNAM, 2000, p. 82).
406
GOYARD-FABRE, Simone. Por los Derechos del Hombre con Obligación y Sanción. Trad. de Francisco
Javier Ansuátegui. Derechos y Libertades (DyL), Madrid, ano 01, nº 01, p. 133-148, 1993, p. 134.
407
Em relevante registro histórico, muito embora sem o mesmo reconhecimento da Carta Magna inglesa e, muito
menos, da pretensa universalidade da Declaração francesa, Klaus Stern referencia que a Carta de León de 1188,
ofertada pelo Rei Alfonso IX da Espanha, já continha direitos individuais. (STERN, Klaus. El Sistema de los
Derechos Fundamentales en la Republica Federal Alemania. Trad. Jaime Nicolás Muñiz. Revista de del Centro
de Estudios Constitucionales – RCEC, Madrid, nº 01, p. 261-277, sept./dic. 1988, p. 262). Aliás, há certa
celeuma quanto à data exata da Carta e mesmo quanto a sua existência; contudo, há registro de um texto em
latim sobre o Ordenamento das Cortes de León de 1188, no qual há elementos para consagrar a existência de
direitos individuais declarados naquela época (BÉCKER, Jerónimo. El Original Latino del Ordenamiento de las
Cortes de León en 1188. Boletín de la Real Academia de la Historia (BRAH), Madrid, tomo 67, p. 26-33,
julio/agosto 1915, p. 27).
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problema não é filosófico, mas, sim, político408. Assim sendo, os direitos fundamentais
carecem de instrumentos processuais, devidamente decantados numa lei ou código de
processo administrativo409, para conseguir a sua efetiva promoção em benefício dos cidadãos.
Ademais, mera normatividade dos direitos fundamentais destituídas de obrigação e
consequente sanção, como que uma mera retórica discursiva para o deleite da apatia estatal,
não tem o condão de imprimir os substratos normativos do catálogo de direito fundamentais
insculpidos na nossa Carta Política, de maneira que os direitos fundamentais devem ser objeto
de uma operativa obrigação jurídica410.
Sobremais, apenas a existência de obrigação jurídica operável, quer dizer, fática e
juridicamente possível em face das nossas limitações políticas, sociais e econômicas, não
basta, pois há a necessidade de impor sanções em face dos descumprimentos, geralmente
perpetrados pelo Poder Público411.
Insta mencionar que não se compreende a existência de direitos fundamentais a partir da
previsão de preceito cominatório ou sanções incidentes sobre eventual descumprimento das
obrigações inerentes a tais direitos412, mas, tão-somente, assinalar a importância de, sempre
que possível, estabelecer penalidades ou sanções, mormente de natureza administrativa ou
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BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004,
p. 23. Afinal, no Estado Democrático de Direito, em que se destaca a atividade prestacional do Poder Público,
impõe-se muito mais que uma solene declaração constitucional; isto é, torna-se necessária à constituição de
mecanismos processuais para efetivamente consolidar os direitos dos cidadãos, até porque a tutela dos direitos
subjetivos dos membros da comunidade política depende justamente das eficazes fórmulas processuais
administrativas ou judiciais existentes no sistema jurídico (Roberto Dromi, op. cit., 1986, p. 16 e 21-22).
409
Roberto Dromi salienta que uma lei sobre processo administrativo deve, no mínimo, contemplar: (a) uma
teoria jurídica integral sobre as formas jurídicas administrativas, mormente sobre ato, fato e contrato
administrativos; (b) uma teoria jurídica integral sobre as formas organizativas, no que revela a importância da
matéria relacionada aos órgãos do Estado, à competência, à hierarquia etc.; e (c) uma teoria sobre as
modalidades de preparação e impugnação das decisões administrativas, que trata da matéria processual
propriamente dita (DROMI, Roberto. Proceso Administrativo: Perspectivas. Revista de Administración
Pública (RAP), Madrid, nº 89, p. 251-289, mayo/agosto 1979, p. 285). A LGPAF não se ocupou com minúcias,
pois, como já mencionado, estabeleceu um (a) uma plêiade de princípios a serem observados por toda a
Administração Pública; (b) catálogo de direitos e deveres dos administrados, (c) assim como um singelo regime
de competências administrativas; e (d) algumas importantes regras processuais sobre a formação e revisão das
decisões administrativas. Notadamente, a opção do legislador pátrio em nada compromete dos fins da nossa
processualidade administrativa, haja vista que carreou a disciplina básica de modo a fomentar novas
regulamentações, que são consideradas como setoriais ou específicas (art. 69 da LGPAF); logo, tudo isso
prestigia à necessária flexibilidade que deve grassar na atividade processual administrativa do Poder Público.
410
Simone Goyard-Fabre, op. cit., 1993, p. 144.
411
Simone Goyard-Fabre, op. cit., 1993, p. 144.
412
O que seria um desatado absurdo, pois resultaria na inexistência de vários direitos fundamentais da nossa
Carta Política, já que não há como tratar as normas constitucionais sob as mesmas e discutíveis diretrizes
kelsenianas sobre as normas infraconstitucionais. Inclusive, a própria divisão da norma jurídica geral em normas
primárias (impõe sanção) e secundárias (prescreve uma obrigação, proibição ou permissão) foi considerada pelo
próprio Hans Kelsen, posteriormente, como artificiosa e supérflua (KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas.
Trad. de José Florentino Duarte. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1986, p. 69).
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política, com vista a coagir o Poder Público a observar os direitos fundamentais ou,
simplesmente, cumprir os seus deveres fundamentais.
Portanto, as considerações adiante seguem essa tônica: destacar a pertinência da
efetividade dos direitos fundamentais através do processo administrativo413.
Nesse sentido, o processo administrativo revela-se como um instrumento de efetivação
dos direitos fundamentais. E por quê? Pode-se dizer que, antes de tudo, todo processo
administrativo, contanto que regular e substantivamente aceitável, representa uma garantia
para os administrados. E não apenas isso: a própria noção de direitos fundamentais já impõe
uma correspondência entre processos e garantia de direitos, ou seja, a instrumentalidade, que
carreia e dá sentido ao processo, vincula a sua própria existência ao dever de salvaguardar os
direitos fundamentais.
Destarte, o processo administrativo deve ser a sede primeira e própria para o exercício
ou o alcance, conforme o caso, dos direitos de liberdade, dos direitos políticos e dos direitos
econômicos, sociais e culturais. Porém, em que medida isso é possível? E mais: sobre que
nortes podem ser exercidos os direitos políticos sem a preliminar efetividade dos direitos
sociais, mormente os direitos à saúde, à subsistência e à educação?
A última indagação apresentada se impõe em função de uma elementar constatação: o
exercício de direitos ou a sua fruição material, pelos menos em alguns casos, demanda o
reconhecimento da existência deles ou a consciência do necessário envolvimento político para
lutar por eles, o que é facilmente constatado sob o prisma histórico414, já que direitos não
caem dos céus e nem exsurgem pacífica e harmoniosamente no meio social. Logo, a
perspectiva política, decantada no status ativo do cidadão, revela-se, por um lado, como um
consequente do gozo, ainda que mínimos, dos direitos sociais; e, por outro, ela se afigura
como um antecedente das conquistas sociais ao longo da história; havendo, portanto, uma
inegável interdependência, cuja preponderância de um ou outro aspecto, se de antecedência
ou de consequência, advém de cada contexto em dada época e lugar415.

413

Nesse ponto, precisas são as seguintes considerações ao destacar uma relação operativa entre os direitos
fundamentais e o processo administrativo, nestes termos: “Na verdade os direitos fundamentais consubstanciamse em regras substantivas, procedimentais e processuais, pelo que a sua concretização não é possível,
designadamente, sem que existam os meios contenciosos adequados, de forma a assegurar a sua tutela pela e
efetiva” (SILVA, Vasco Pereira da. O Contencioso Administrativo no Divã da Psicanálise. Ensaio sobre as
acções no novo processo administrativo. 2 ed. Coimbra: Edições Almedina, 2009, p. 177).
414
Norberto Bobbio, op. cit., 2004, p. 05.
415
Luigi Ferrajoli chega até mesmo afirmar que sem a satisfação dos direitos sociais, infelizmente, os direitos
político e de liberdade são fadados a figurar como meras disposições legais, daí a importância da garantia do
mínimo vital, mesmo com toda a discutível carga semântica que dela se possa compreender, para prospectar a
ocorrência de participação política do cidadão (FERRAJOLI, Luigi. Las Garantías Constitucionales de los
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A senda relacional não acaba aí, pois há uma conexão inarredável entre o perfil
democrático

de

Administração

formal/procedimental

416

Pública

existente

em

determinado

Estado,

se

ou material, e o grau de envolvimento político do cidadão e que, ao

final, vai resultar no nível de observância ou de satisfação maior ou menor no gozo ou defesa
dos direitos fundamentais.
Pois bem, Luigi Ferrajoli encampa o entendimento de que as garantias dos direitos
fundamentais são, também, garantias da democracia, inclusive apregoa que a democracia
constitucional se vincula às quatro classes de direitos fundamentais, quais sejam: (a) a
democracia política, que é assegurada pela garantia dos direitos políticos; (b) a democracia
civil, que é protegida pela garantia dos direitos civis; (c) a democracia liberal, que é
assegurada pela garantia dos direitos de liberdade; e (d) a democracia social, devidamente
protegida pela garantia dos direitos sociais417.
Em face disso, o autor considera a existência da garantia418 vinculada a um direito tão
ou mais importante que o próprio direito419. Tal linha de entendimento, além de pragmático,
envolve uma importante questão: o sistema de garantias dos direitos fundamentais deve ser
defendido e aperfeiçoado de modo a evitar agressões ou mesmo supressões veladas de direitos
fundamentais no Estado Democrático de Direito.
Com isso, avulta em importância o processo administrativo, uma vez que ele congrega
todos os elementos necessários para promover a garantia dos direitos fundamentais; quer
dizer, por ambientar os valores, princípios e regras constitucionais, sobre a garantia dos
Derechos Fundamentales. Trad. Alí Lozada. DOXA - Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, ano 27, nº
29, p. 15-31, 2006, p. 19).
416
Luigi Ferrajoli levanta sérias objeções à democracia formal, quais sejam, (a) denuncia a ausência de empiria
que acarreta a impossibilidade de aferir uma explicação precisa sobre os seus fins ou propósitos com meros
traços formais, já que inexistem meios de firmar os comandos das democracias constitucionais atuais; (b) relata a
ausência de consistência teórica da democracia formal porque não há como prescindir de algum limite material
para operar a sobrevivência de qualquer democracia; (c) salienta a existência de uma necessária conexão entre
soberania popular, democracia e direitos fundamentais, notoriamente substanciais, que, infelizmente, é ignorada
pela democracia meramente procedimental; (d) a democracia formal, por contemplar o entendimento da maioria,
acaba por impor uma perspectiva organicista e, assim, do povo como um corpo político, donde ressair uma
manifestação unitária, fato que não é possível, haja vista a diversidade de interesses existentes na sociedade (Op.
cit., 2006, p. 17-20).
417
Luigi Ferrajoli, op. cit., 2006, p. 22.
418
Não é por outra razão que a doutrina de Luigi Ferrajoli, que gira em torno de direitos e garantias, tem
envidado tanto empenho nas garantias constitucionais, inclusive fomentando uma didática classificação delas,
qual seja, (a) garantias constitucionais positivas e negativas; as primeiras impõem a obrigação de promover o
disposto nas garantias, portanto, um verdadeiro fazer ou prestar; as segundas exigem a proibição de derrogar as
garantias existentes no texto constitucional; e (b) que, por sua vez, podem ser garantias constitucionais primárias
e secundárias; estas se ocupam com a via processual de controle de constitucionalidade; aquelas, com as normas
de revisão do texto da Constituição (Op. cit., 2006, p. 25-27).
419
Não se vai, aqui, apresentar qualquer tergiversação sobre a existência ou não de um direito quando inexiste
uma garantia para assegurá-lo, mas apenas endossar que a garantia de um direito dever ser uma pauta de
constante vigilância no Estado Democrático de Direito.
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direitos fundamentais ou não, há como que um meio operativo inarredável, de natureza
processual, para fazer respeitar os nortes da nossa Carta Política.
Porém, com o pé na realidade e nos limites da nossa cultura jurídica administrativa, não
há como olvidar que o atual processo administrativo, para que ostente o propósito acima
ventilado, deve passar por demorado processo de assimilação dos novos nortes que secundam
a ambiência processual administrativa no Estado Democrático de Direito. Portanto, sem o
fortalecimento das instâncias administrativas e nem o reconhecimento do seu valor como
instrumento de defesa e consolidação dos direitos fundamentais dos cidadãos, por certo, não
há como imprimir toda uma torrente de comandos constitucionais consagradores da nossa
pretendida democracia constitucional.
Se o processo administrativo é garantia, sem falar que alguns direitos fundamentais
também são garantias, como vislumbrar essa recíproca relação garantística? De fato, não se
pode negar a ambivalência desses direitos fundamentais, dada a sua funcionalidade como
direito e garantia, assim, em certo momento, se lhes atribui os fins de uma declaração de
direito; em outro, tem-se o desafio de assegurar a consolidação de um direito declarado. Daí a
importância de compreender tal reciprocidade na relação jurídica administrativa, tudo de
modo a empreender uma conexão protetiva entre o processo administrativo e os direitos
fundamentais.
Em aceno a tais considerações, insta aclarar que a relação jurídica administrativa
substantiva420, centrada na relação jurídica processual bilateral ou plurilateral421, donde extrai
uma pretensa paridade entre os sujeitos da relação, e destinada a observar os direitos
fundamentais, demonstra um dado importante: não há como cogitar uma precisa salvaguarda
dos plúrimos interesses numa questão complexa, ou mesmo simples, se não for permitida uma
abertura dialogal entre os atores do discurso.

420

Roberto Dromi, op. cit., 1979, p. 286.
Também conhecida como relações multipolares ou triangulares, nas quais há uma intensa e diversificada
contraposição de interesses, porque os particulares divergem entre si e da própria Administração Pública,
fazendo com que a decisão administrativa se revele bastante complexa. Nessas hipóteses, atividade decisória
estatal deve basear-se numa ampla discussão dos argumentos apresentados pelas partes envolvidas, assim como
garantir que todos possam, em regime de igualdade participativa processual, carrear as informações necessárias
para o deslinde da questão. Assim, a relação jurídica processual deve atuar como instrumento capaz de viabilizar
a paridade de armas entre os particulares que participam no processo administrativo, tendo em vista os diversos
interesses cotejados numa perspectiva assimétrica de força econômica, política ou social (SCHMIDTASSMANN, Eberhard. La Teoría General del Derecho Administrativo como Sistema. Objeto y fundamentos
de la construcción sistemática. Prólogo de Antonio López Pina. Traductores Mariano Bacigalupo, Javier Barnés,
Javier García Luengo, Ricardo García Macho, José María Rodríguez de Santiago, Blanca Rodríguez Ruiz,
Germán Valencia, Francisco Velasco e Alejandro Huergo. Madrid: Marcial Pons e Instituto Nacional de
Administración Pública, 2003, p. 376).
421
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Aliás, “[...] é isso que há de fundamental na concepção de processo, que é comum aos
Parlamentos, ao Judiciário como um todo e também à Administração Pública. Ela é obrigada,
antes de decidir, a ouvir, a dialogar com os cidadãos” 422, donde assoma em importância uma
releitura nos arquétipos do processo administrativo brasileiro, de forma a perder o caráter
autoritário de antanho, por conta de um modelo de gestão não democrático que o urgia, para
assumir um caráter paritário, ou pretensamente igualitário, pois, só assim, pode-se aferir uma
atuação administrativa que paute suas decisões com legitimidade e, sempre que possível, elas
devem ser lavradas com justiça.
A dinâmica que encerra o Direito Administrativo atual se pauta pela proteção dos
cidadãos423, devidamente prestigiada na regularidade da atividade estatal em sentido amplo, e
essa é a linha de compreensão que deve ser empregada na análise dos seus institutos; logo, o
processo administrativo não pode ser empreendido com os olhos do passado, com as
limitações jurídicas de ontem; enfim, como autoritarismo que dominou a gênese do Direito
Administrativo. A ambiência da relação jurídica administrativa impõe a existência de um
processo administrativo que seja um “instrumento de participação, proteção e garantia dos
direitos individuais”

424

e, claro, não apenas destes, mas de todo direito, ainda que sob uma

perspectiva coletiva, que tenha a sua sede precípua de resolução de conflito ainda sob o pálio
da jurisdição administrativa.
Porém, nem só de direitos fundamentais vive o cidadão425. Há, obviamente, os deveres
fundamentais426 e, nessa toada, a regularidade na consecução de tais deveres também fica a
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SUNDFELD, Carlos Ari. Processo administrativo: um diálogo necessário entre Estado e cidadão. Revista de
Direito Administrativo e Constitucional (A&C), Belo Horizonte, ano 6, nº 23, p. 39-51, jan./mar. 2006, p. 47.
423
Com efeito, o Estado através dos seus órgãos deve proteger o cidadão nos seus mais diversos segmentos, tudo
de modo a salvaguardar os seus direitos fundamentais, inclusive o dever de proteção não se destina apenas contra
as ações ou condutas indevidas do próprio Estado, mas, também, contra os comportamentos ofensivos dos
particulares. Aliás, “o Estado deve sua própria existência a esse fato. Ele sempre retirou sua legitimidade da
circunstância de salvaguardar os cidadãos contra ataques de forças estrangeiras ou de outros indivíduos”
(GRIMM, Dieter. A Função Protetiva do Estado. In: SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Cláudio Pereira de.
A Constitucionalização do Direito: Fundamentos Teóricos e Aplicações Específicas. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2007, p. 149-165, p. 157).
424
MOREIRA, Egon Bockmann. Processo Administrativo. Princípios Constitucionais e a Lei nº 9.784/99. São
Paulo: Malheiros, 2000, p. 58.
425
Aliás, o próprio texto constitucional, no Título II, Capítulo I, acentua questão dos deveres fundamentais ao
prescrever a seguinte epígrafe: Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos.
426
Por exemplo, o de ordem tributária, de caráter notadamente impositivo. Aliás, no que se refere ao inegável
esquecimento da temática nas constituições do pós-guerra, “os deveres fundamentais justamente porque se
depreenderiam do próprio reconhecimento dos poderes públicos, de que decorreriam, estariam dispensados de
uma afirmação específica do tipo da que suporta os direitos fundamentais. Seria esta ideia, e não um pretenso
regresso a um entendimento liberal do estado, a base do esquecimento dos deveres fundamentais [...]” (NABAIS,
José Casalta. O Dever Fundamental de Pagar Tributos. Contributo para a compreensão constitucional do
estado fiscal contemporâneo. 1 ed. 3ª Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2012, p. 19, nota de rodapé nº 11).
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cargo de um processo administrativo que ostente e espraie os comandos da nossa ordem
constitucional.
Aliás, a própria existência de um direito, fundamental ou não, pode ventilar a existência
de um dever, também fundamental ou não, pois o gozo ou exercício de um direito implica,
não raras vezes e na mesma medida, a promoção de um dever a ele inarredável. Ou seja, é o
que se pode chamar de mera e eventual correspondência a um direito subjetivo. Porém, e isso
se afigura de fácil compreensão, o exsurgir de um dever fundamental, por se tratar de
“categoria jurídico-constitucional própria colocada ao lado e correlativa da dos direitos
fundamentais”

427

, não implica necessariamente a existência de um direito subjetivo

correspondente a um direito fundamental, como é o caso do dever de prestar o serviço militar
(art. 143 da CF/88).
Portanto, inexiste uma relação de correspondência entre direitos e deveres
fundamentais, pois os deveres fundamentais representam uma categoria autônoma na nossa
ordem constitucional, revelando, assim, uma verdadeira assimetria entre eles428, muito
embora, como já assinalado, pode existir uma correlação entre dever fundamental e direito
fundamental, como ocorre com o dever de votar e o direito de votar (art. 14 da CF/88). No
entanto, mesmo que inexista uma necessária correspondência entre deveres fundamentais e
direitos fundamentais, não se pode negar que aqueles, de algum modo, acabam causando
restrições ou limites aos direitos dos cidadãos.
Por isso, o processo administrativo deve carrear meios que representem certeza e
segurança jurídicas na exigência de um direito e, na mesma senda, ventilem cometimento e
precisão na determinação de um dever, tudo de modo, conforme o caso, a não resultar inócuos
ou ofensivos o desenvolvimento da atuação administrativa.
Porém, insta aclarar o que seja um dever fundamental e daí extrair a importância do
processo administrativo para a sua ordeira consecução. Primeiramente, tem-se que um dever
fundamental exsurge de uma relação de superposição do Estado soberano em face dos seus
cidadãos429, porém o Estado também possui os seus deveres fundamentais430. Mas isso ainda
não explica muito.
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José Casalta Nabais, op. cit., 2012, p. 64.
José Joaquim Gomes Canotilho, op. cit., 2003, p. 533.
429
PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Los Deberes Fundamentales. DOXA - Cuadernos de Filosofía del
Derecho, Alicante, ano 04, nº 04, p. 329-341, 1987, p. 330.
430
Não por outra razão que o dever fundamental, ao contrário do que geralmente se observa com o direito
fundamental, não encontra o seu amparo ou fundamento na moral, porém, e quase invariavelmente, no poder de
imposição do Estado em face dos cidadãos. Isso se explica porque a própria ideia de impor um dever comporta a
elementar compreensão do exercício de um poder. Como o Estado moderno é um Estado de Direito é
428
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No Direito Público, a noção de dever fundamental do Estado tende a se revelar como
uma relação de reciprocidade impositiva431, pois o gozo de direito fundamental por parte do
cidadão corresponde, na maioria das vezes, à exigência de um dever fundamental do
Estado432, este afinal não pode limitar-se a cumprir o mero dever de abstenção em respeito às
liberdades públicas, nem apenas se restringir a admitir as formas ou vias de participação
popular; pois se impõe, mesmo que isso represente algumas vezes um dos maiores empeços
da gestão pública, o dever de promover prestações; quer dizer, o dever de fazer, de agir,
enfim, de empreender realizações concretas em benefício da coletividade433.
Para melhor alinhar a compreensão de um dever fundamental, Gregorio Peces-Barba
salienta três critérios identificadores de um dever jurídico: (a) a existência dele independe de
qualquer dimensão moral, ainda que possa, por vezes, observá-la; (b) depende de expressa
previsão normativa no ordenamento jurídico; e (c) os deveres jurídicos são, geralmente,
acompanhados de uma sanção no caso de seu descumprimento434.
O último critério identificador deixa evidente a importância de um processo
administrativo que empreenda um devido processo legal substantivo, pois o descumprimento
de um dever jurídico, mormente o fundamental, pode resultar em sanção e a Administração
Pública não pode cotejar ou ser conivente com desvios na atividade punitiva exercida.
Considerando as premissas acima, com nítido destaque ao fundamento impositivo do
dever fundamental, tem-se que ele é aquele que se relaciona às exigências básicas da vida em
sociedade, aos bens de capital importância para os cidadãos, à satisfação das necessidades
básicas, à organização e ao funcionamento de importantes setores das instituições do Poder
Público ou ao exercício de um direito fundamental435-436.
plenamente possível que o próprio exercício do poder encontre-se jungido ao cumprimento de deveres
fundamentais.
431
Não se deseja afirmar com isso, senão representaria uma evidente inconsistência teórica, a existência de uma
relação de correspondência absoluta entre direito e dever fundamentais, mas, tão-somente, gizar que na
ambiência pública o cumprimento dos deveres fundamentais por parte dos cidadãos possibilita o cumprimento
dos deveres fundamentais por parte do Estado, daí que o exercício ou gozo de direito por um cidadão, em outra
ponta, depende justamente do cumprimento dos deveres fundamentais por parte dos outros cidadãos - ou dele
mesmo -, fato que propicia a operatividade material [ou simplesmente a existência de recursos] para que o
Estado possa cumprir os seus deveres fundamentais, desencadeando, assim, o gozo de direitos por parte da
coletividade.
432
Ora, se o Estado goza da titularidade de direitos fundamentais de natureza processual, porque ele não seria
sujeito passivo de deveres fundamentais, mormente os relacionados aos deveres prestacionais de natureza social.
Portanto, o Estado também se submete à disciplina dos deveres fundamentais, observadas as circunstâncias que o
diferencia dos cidadãos, de maneira que a contextualização subjetiva dos deveres fundamentais não impede que
ele também seja sujeito passivo deles.
433
Gregorio Peces-Barba Martínez, op. cit., 1987, p. 332.
434
Gregorio Peces-Barba Martínez, op. cit., 1987, p. 335.
435
Gregorio Peces-Barba Martínez, op. cit., 1987, p. 336.
436
Assim sendo, os deveres fundamentais, sob uma perspectiva ampla, são “[...] as situações jurídicas de
necessidade ou de adstrição de comportamentos impostos constitucionalmente às pessoas, aos membros da
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O conceito é, inegavelmente, elástico, e nem poderia ser diferente, pois o dever
fundamental possui uma amplitude determinada, em grande medida, pela teia dos direitos
fundamentais consagrados pela ordem constitucional; isto é, o cumprimento dos deveres
fundamentais do Estado se afigura como um necessário pressuposto para a consolidação dos
direitos fundamentais dos cidadãos e, por outro lado, o cumprimento dos deveres
fundamentais do cidadão, mormente o dever de pagar tributo, faz com seja possível o Estado
promover, a contento, os seus deveres fundamentais, geralmente prestações positivas fáticas
ou normativas. Portanto, o Estado e o cidadão possuem deveres fundamentais, contudo,
dentro de uma perspectiva diversa quanto aos imperativos que impõem o cumprimento deles.
Nesse sentido, giza-se que, seja direito ou dever fundamentais, o processo
administrativo deve cumprir o papel de salvaguardar os propósitos de cada um deles,
conforme as diretrizes do paradigma dialógico de resolução de conflitos, de maneira que
resulte uma decisão que atenda aos cânones da nossa Carta Política437, com particular relevo
às situações que possam resultar eventual ofensa ao princípio da dignidade humana (art. 1º,
inciso III, da CF/88), “que faz da pessoa fundamento e fim da sociedade e do Estado”

438

,

pois, assim, a relação jurídica administrativa coteja uma atuação administrativa em
consonância com os imperiosos comandos da Carta de Outubro.
Em face disso, o processo administrativo deve assumir uma posição de: (a) método
destinado a promover a formação da decisão administrativa mediante a procedimentalização
adequada para cada situação fático-jurídica apresentada, o que exige flexibilidade na
definição das diretrizes procedimentais439 (concepção formal); (b) modo de exercício das
competências administrativas, uma vez que a autoridade pública sempre deve atuar no limite
das suas competências (concepção funcional); e (c) instrumento viabilizador da

comunidade política” (MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Direitos Fundamentais. Tomo
IV. 2 ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1998, p. 72).
437
Não se olvidando que um dever fundamental não pode infirmar, aprioristicamente, um direito fundamental de
um cidadão, disso resulta a necessidade de um processo administrativo que contemple as possíveis restrições dos
direitos fundamentais decorrentes, não diretamente do dever fundamental, mas justificadas através dele, do
interesse público prevalecente no caso concreto, tudo numa perspectiva garantística de instrução processual e,
eventualmente, permeada pela participação administrativa (SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos
Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 10 ed. Porto
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 230).
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MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Direitos Fundamentais. Tomo IV. 3 ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 2000, p. 180.
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Por isso que o procedimento jungido a um processo administrativo deve ser flexível para melhor atender aos
fins que justifica a existência dele e do próprio processo administrativo.
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imparcialidade e objetividade administrativas, mediante a participação dos cidadãos, com
vista a garantir a regularidade da atuação administrativa (concepção parajurisdicional) 440-441.
Em face de tais considerações, não há negar que o processo administrativo deve prestarse a elementar e indeclinável tarefa de fazer valer os direitos subjetivos dos cidadãos,
conforme os desígnios processuais da nossa ordem constitucional, e ultimar decisões
administrativas pautadas no atendimento do interesse público, que pode ou não conflitar com
os interesses meramente individuais.
Ademais, o processo administrativo regula o exercício do poder, pois estabelece limites
concretos e, ao mesmo tempo, protege as inevitáveis prerrogativas públicas com vista a operar
os fins do Estado442, lembrando-se sempre que elas possuem natureza instrumental e, nessa
qualidade, não podem ser utilizadas em desabono aos propósitos que a animam a existência
do próprio Estado: servir o cidadão.
Não se pode olvidar, em acréscimo à síntese acima, que o processo administrativo deve
atender, em qualquer caso, às duas relevantes tarefas, senão seria inócua a sua imposição no
seio da Administração Pública: em primeiro lugar, “limitar os poderes dos administradores
públicos”

443

; e, por outro lado, “proteger os indivíduos e entidades contra o poder arbitrário

exercido por autoridades” 444.
Hoje, porém, o processo administrativo não se limita a essas importantes tarefas, não
mesmo, uma vez que ele carreia toda uma torrente de normas que também se destinam a
regular os conflitos entre órgãos ou entidades do próprio Estado. Portanto, em face da
complexidade das relações administrativas, observa-se uma expansão dos fins ou propósitos
do processo administrativo, pois, sendo ele um instrumento da atuação estatal para integração
de interesses, à medida que aumentam ou se multiplicam as demandas administrativas,
recrudesce a sua área de atuação para perfectibilização das atividades do Poder Público.
Portanto, todo o complexo decisório estatal deve submeter-se a uma necessária senda
protetiva
440
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ordem

constitucional,

NETTO, Luísa Cristina Pinto e. Participação Administrativa Procedimental. Natureza jurídica, garantias,
riscos e disciplina adequada. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 53. A autora, seguindo os escólios de
Francesco Caringella, se refere ao termo procedimento administrativo, todavia, considerando a posição
apresentada no início deste capítulo, os ensinamentos colacionados se aplicam ao processo administrativo com as
ressalvas já apresentadas no texto.
441
Sabino Cassese, por sua vez, e numa expressiva síntese sobre a temática, destaca que o processo
administrativo possui (a) uma função organizativa, porém numa perspectiva dinâmica; (b) função de composição
de interesse; e (c) função de imposição de limites à atividade da Administração Pública (Op. cit., 1994, p. 251252).
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Roberto Dromi, op. cit., 1986, p. 24.
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Carlos Ari Sundfeld, op. cit., 2006b, p. 18.
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Carlos Ari Sundfeld, op. cit., 2006b, p. 18.
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independentemente da sua natureza e dos reais motivos que animam o seu fim, contanto que
seja capaz de afetar direitos dos cidadãos; logo, implica dizer que o processo administrativo
representa o substrato inevitável para a regularidade da atuação do Poder Público, pois nele
deve ser observado as devidas garantias processuais, no que vai desaguar o preciso aferir dos
direitos dos administrados.
Destarte, a confluência de interesses gestados no processo administrativo faz com que a
atividade processual do Estado mantenha uma estreita relação com os direitos fundamentais
dos cidadãos e, claro, com os fundamentos da nossa Carta Política e, não por outra razão,
deve prestigiar a cidadania através da participação administrativa, porque o processo
administrativo é diálogo, aberto e contínuo entre os atores das realizações administrativas,
com vista a atender ao melhor interesse público no caso concreto.
Enfim, o processo administrativo representa, na contextura da participação
administrativa, a expressão política de um republicanismo renovado em defesa dos direitos
fundamentais dos cidadãos, porquanto se destina a aperfeiçoar, sob uma perspectiva coletiva,
a atuação administrativa através de um diálogo constante e intenso entre os sujeitos das
relações jurídicas administrativas.

4.4 REGIME DE COLABORAÇÃO DO PARTICULAR

O cidadão envolvido com a defesa do interesse público revela, antes de tudo, um
comprometimento com a salvaguarda dos direitos dos concidadãos, assim sendo, a
colaboração dos particulares revela-se como uma via legítima de consagração dos seus
próprios direitos, pois todo labor conjunto ou a co-laboração tem por propósito justamente
fazer com que a atuação administrativa se destine a melhor servir a toda coletividade. Isto é, o
regime de colaboração representa a intenção do cidadão de aperfeiçoar a atividade
administrativa.
Porém, ele não se limita a uma mera volição ou desejo de contribuir com a consecução
dos fins da máquina administrativa, pois se consubstancia, em última análise, na consolidação
de mecanismos legais viabilizadores da participação administrativa. Aliás, o regime de
colaboração dos particulares, que inclusive ostenta o status de princípio no processo
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administrativo português, é um corolário da participação administrativa dos cidadãos na
Administração Pública445.
Dessa forma, o regime de colaboração do particular se condensa na atuação do cidadão
preocupado não apenas na estrita defesa dos seus interesses, no que se evidencia uma atuação
meramente individual, mas, sim, o que pontua um claro aspecto de democracia
administrativa, em contribuir para a promoção da medida administrativa mais adequada para
a coletividade e, dessa forma, também contribui com a gestão pública; enfim, com o Poder
Público, uma vez que também tende a envidar esforços para obter maior eficácia da ação
administrativa.
Repita-se, a Administração Pública dialógica fomenta a participação administrativa dos
cidadãos nos procedimentos destinados a preparar e ultimar a decisão que carreie as melhores
medidas administrativas destinadas à sociedade, só que, para tanto, impõe-se à adoção de
práticas democráticas que estimule o envolvimento do particular na concreção dos programas
ou planos do Poder Público.
O labor conjunto do cidadão e da Administração Pública, fundado no diálogo, que
sempre expressa comunicação, constitui o traço revelador da gestão pública transformadora
da sua própria atuação e, assim, mutável para melhor servir à sociedade e tal adequabilidade
dos serviços prestados depende, em grande medida, do nível de colaboração dos particulares
nas atividades administrativas.
Agora, de que maneira a colaboração do particular efetivamente contribui para uma
regular atuação administrativa? Como pode imperar a colaboração em questões de alta
complexidade?
Para início, registra-se que a colaboração pode ocorrer pela via institucional, tal como se
observa nas diversas entidades do Terceiro Setor446 e, com certa particularidade, na concessão
445

MONCADA, Luís S. Cabral de. A Relação Jurídica Administrativa. Para um novo paradigma de
compreensão da atividade, da organização e do contencioso administrativos. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p.
173.
446
Com relação à temática, Roberto Dromi sustenta que há uma forma de descentralização administrativa não
estatal, pois, pessoas jurídicas não pertencentes ao Estado, desenvolvem atividades de interesse do Estado
(Roberto Dromi, op. cit., 1986, p. 53). A rigor, deve-se discutir se tais entidades desenvolvem atividades com a
necessária pertinência administrativa ou se são atividades meramente administrativas de pessoas jurídicas de
direito privado; quer dizer, se atuam no exercício de uma função pública. Obviamente, a situação não se insere
no caso de exercício de uma função pública, já que não se submete ao regime jurídico-administrativo. Assim
sendo, não se acredita, na hipótese, de descentralização administrativa não estatal, mas apenas na colaboração
dos particulares mediante a via institucional, pois as entidades do terceiro setor, a seu modo, e ainda que com o
suporte de repasses de recursos públicos, não se submetem às mesmas disposições normativas da Administração
Pública Direita ou Indireta. Se há descentralização, por evidente, ela não deve ser interpretada como função
administrativa exercida por pessoa jurídica diversa do ente político a que se vincula, mas, tão-somente, o
exercício de uma função privada por pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de interesse
público. Porém, não se olvida que elas observam, de algum modo, a incidência de algumas regras de Direito
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de serviço público447; assim como pela via individual, aquela decorrente da atuação específica
ou pontual de qualquer cidadão; todavia, em quaisquer dos casos, a colaboração se desenrola
sob o signo da necessária vigilância dos fins perseguidos e, claro, na providencial proteção do
interesse público na sua acepção plúrima.
Assim sendo, têm-se duas vias de colaboração: (a) a institucional; e (b) a individual.
Acresça-se, ainda, em alguns casos, a colaboração decorre de coletividades destituídas de
personalidade jurídica, no que se revelam como meras projeções de interesses sem uma
representatividade definida, mas, claro, circunstancialmente dedicadas a uma pauta
administrativa e igualmente capazes de enveredar esforços para uma melhor definição das
medidas administrativas. Assim sendo, revela-se como anômala forma de colaboração, já que
não institucionalizada, muito embora coletiva e sem matizes individualizantes.
Ao contrário do que se possa imaginar, mormente pela equivocada ideia de que o
grande público não é preparado para tratar sobre questões públicas de considerável
envergadura, muito embora seja necessário um devido temperamento na análise e
consideração dos argumentos por ele apresentados, a colaboração dos particulares não se
revela menos viável nas questões de alta complexidade a serem promovidas pela
Administração Pública, pois a diversidade de serviços públicos prestados, na maioria dos
casos, anda a reboque das evoluções tecnológicas alcançadas na seara privada, de maneira que
o conhecimento adquirido em áreas de excelência, conjunta ou separadamente com entidades
públicas, pode revelar-se fundamental para o deslinde das grandes questões públicas; logo, os
particulares podem contribuir imensamente na concreção de serviços públicos de qualidade e

Público, mas não como condição da operatividade das suas atividades, mas, tão-somente, como pressupostos
para obter qualificações, permissões ou benefícios do Estado, já que desenvolvem atividades do interesse da
sociedade, mormente nas áreas de saúde, assistência social e educação. Ademais, o exercício de uma atividade
sob a égide da função administrativa demanda a consagração legal e que, no caso, não se observa. Sobremais, até
mesmo o exercício de um serviço público não implica dizer o exercício de uma função administrativa, tal como
ocorre no serviço público prestado em regime de concessão ou permissão. Na hipótese, sequer há serviço
público, mas serviço prestado ao público e de interesse público. Não obstante isso, tais entidades privadas podem
encampar relações jurídicas de direito público, pois “a publicização de uma relação não é determinada pelo
titular da relação” (VILANOVA, Lourival. Relação Jurídica de Direito Público. Revista de Direito Público
(RDP), São Paulo, ano XVIII, nº 74, p. 44-62, abr./jun. 1985, p. 46). Com efeito, a publicização decorre da
matéria e não da qualidade de pessoa jurídica de direito público ou de direito privado. Assim, uma autarquia
pode encetar uma relação jurídica de direito privado mediante um contrato de locação e, por outro lado, uma
empresa privada pode empreender uma relação jurídica de direito público mediante o exercício do direito de
pleitear uma tutela jurisdicional com base em pretensão material de direito privado (Lourival Vilanova, op. cit.,
1985, p. 46).
447
Aqui, o regime de colaboração não é pautado pelo signo do envolvimento político da empresa concessionária,
mas, tão-somente, pela busca de lucro, já que a ela atua como agente econômico e, nessa qualidade, tende a
operar com vista a satisfazer aos imperativos econômicos e aos sócio-políticos. Daí, a razão de não promover
maiores considerações sobre a concessão de serviço público neste trabalho. Portanto, é um tipo de
relacionamento com a Administração Pública não considerada como participação administrativa.
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contornar os seus dilemas, o mesmo se diga quanto às questões que envolvam valores
contrastantes no seio da sociedade, o que demanda uma significativa discussão pública.
Aliás, uma das mais nítidas expressões comportamentais republicanas de um cidadão
encontra-se arvorada na colaboração com a atividade estatal, não na posição de litigante no
processo administrativo, mas, sim, como um co-laborador na preparação e execução das
medidas administrativas448.
Daí, o motivo de a LGPAF exigir a colaboração dos administrados para o
esclarecimento dos fatos constantes no processo administrativo (art. 4º, inciso IV, in fine).
Ora, como a lei, no dispositivo citado, não promoveu qualquer restrição quanto aos
sujeitos passivos da exigência estabelecida; então, seja na hipótese de mera defesa processual
da parte449, seja no caso de intervenção participativa de natureza individual ou institucional,
há um dever de colaboração dos cidadãos, uma vez que a devida compreensão do termo
administrado não pode restringir-se apenas àquele que seja parte na relação jurídica
administrativa, mas a todos que, pessoas físicas ou jurídicas, intervenham na atividade
processual administrativa.
Então, a colaboração do particular cumpre duas importantes funções no processo
administrativo: (a) carreia informações para a devida preparação da decisão final, tudo sob o
influxo de uma consistente base argumentativa e; (b) na mesma medida, permite um
alargamento do complexo compreensivo da questão administrativa ou potencializa as vias ou
alternativas decisórias da manifestação do Poder Público, fazendo com que o leque de
possibilidades, longe da balbúrdia que geralmente as miríades fáticas encerram, decante a
melhor medida ou decisão da Administração Pública.
Outra questão é digna de registro: há um dever legal fundamental450 de colaboração ou
se trata de um direito legal fundamental de colaborar com a Administração Pública? Ou seria
até mesmo um dever fundamental de colaboração com o Poder Público?
448

Roberto Dromi, op. cit., 1986, p. 35.
O que não constitui uma forma de participação administrativa e a razão desse entendimento é apresentada em
tópico específico.
450
A noção de um dever legal fundamental decorre da sua importância ímpar em face da matéria regulamentada
e o seu devido destaque para a consecução dos fins ou propósitos inerentes a essa própria regulamentação, o
mesmo se diga, mutatis mutandis, tendo em vista as diferenças ou inferências teórico-operacionais, quanto a um
direito legal fundamental. José Joaquim Gomes Canotilho considera como deveres legais fundamentais (a)
colaborar com a Administração da Justiça; (b) observar o segredo de Estado; e (c) preservar o segredo de justiça
etc. (Op. cit., 2003, p. 534). O que se pode questionar, até mesmo por uma questão funcional, como distinguir
um direito ou dever legal de um direito ou dever legal fundamental; isto é, como não admitir a artificialidade da
expressão dever ou direito fundamental, pois se ele não fosse fundamental, qual o sentido de sua regulamentação
na ordem jurídica. A fundamentalidade, no caso, decorre da sua importância no tratamento e operacionalidade
das matérias jurídicas e, naturalmente, no trâmite jurídico delas na ambiência social; logo, não se pode afirmar
que todo direito ou dever possua a mesma envergadura ou densidade jurídica, justamente por existir níveis
449
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Aqui, o regime de colaboração foi mencionado, incialmente, como um dever legal,
inclusive com expressa disposição na LGPAF, até mesmo por propiciar implicações
processuais decorrentes das intervenções de terceiros no processo administrativo; todavia, tal
entendimento não se coaduna perfeitamente com a diretriz política que deve prevalecer no
Estado Democrático de Direito, ainda que tenha a sua importância para os claros propósitos
ventilados no processo administrativo.
Explica-se: não há como conceber a ingerência ou envolvimento do cidadão na
atividade decisional da Administração Pública apenas como dever, pois a própria noção de
participação política pressupõe a voluntariedade do cidadão. Não se participa politicamente
por dever, mas por convicção decorrente de interesse geral ou concreto ou, ainda, por conta de
posições ideológicas definidas ou assumidas pelo cidadão. Então, se afigura mais
aconselhável enquadrá-lo como um direito de participação política, logo, de cogência
constitucional, ainda que, por justificáveis razões processuais, a ordem jurídica pode impor o
regime de colaboração dos particulares na qualidade de um dever legal fundamental. Porém,
quais seriam as implicações inferidas desse entendimento:
(a) por considerar um direito fundamental, o direito de colaboração não depende de
autorização expressa em norma infraconstitucional, pois resulta de cláusula geral decorrente
da devida interpretação do art. 1º, inciso II, § único, da CF/88. Ora, como conceber o
exercício da cidadania sem a possibilidade de integração colaborativa do cidadão na
Administração Pública. Portanto, não se trata de um direito legal fundamental de colaboração,
mas um verdadeiro direito fundamental de colaboração decorrente das normas constitucionais
assinaladas, em virtude de uma inarredável decorrência do direito de participação política;
(b) a dinâmica que encerra um direito em face da Administração Pública, mormente
quando decorre de norma de status constitucional, implica a perfectibilização e consagração
de mecanismos que possibilite o seu exercício; logo, o Poder Público não deve levantar
embaraços procedimentais ou processuais para a efetiva atuação política do cidadão, contanto
que a colaboração não se apresente lesiva ao próprio direito ou interesse que se deseja tutelar
ou preservar; e
(c) a atividade administrativa empreendida não pode, a título de empregar maior
racionalidade a seus procedimentos, desconsiderar a teia informativa decorrente do direito de
diversos de peso, ainda que algumas vezes apenas aferível no caso concreto, pode-se mencionar que um ou outro
direito ou dever legal é fundamental. Assim, não se pode dizer que o dever de atravessar os pórticos públicos
com a vestimenta adequada tenha a mesma importância/fundamentalidade do dever de preservar o segredo de
Estado.
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colaboração com a Administração Pública. Em outras palavras, o regime de colaboração dos
particulares, reconhecido como direito fundamental e, por vezes, assumindo a ambivalência
de um dever legal fundamental, por uma exigência processual, não pode ser suprimido por
meras inferências subjetivas da autoridade pública e, muito menos, por levantes processuais
ou procedimentais objetivos destituídos de fundamentos axiológicos ou normativos
decantados na contextura das relações jurídicas administrativas.
Destarte, não há objeção que o regime de colaboração possa eventualmente desaguar
num dever legal fundamental para o fim a que se destina; contudo, a sua existência encontrase arrimada no direito de participação política e, dessa forma, ele expressa um mecanismo de
democracia administrativa, haja vista a abertura processual promovida pelo Poder Público
para atender, a contento, a tal direito na ambiência dos órgãos ou repartições públicas,
fazendo com que impere uma via própria e contínua de envolvimento político do cidadão nas
atividades do Estado.
Trabalhar o regime de colaboração do particular como direito empreende o devido
status representativo do envolvimento cívico dos cidadãos na Administração Pública como
uma imperiosa pretensão em face do Estado e, nessa qualidade, capaz de alterar alguns rumos
da atividade administrativa.
Portanto, sendo um direito de participação política, o regime de colaboração do
particular com o Poder Público manifesta uma clara expressão de participação administrativa
na seara processual, o que representa um status activus processualis, que circunscreve todos
os processos ou procedimentos relativos aos direitos fundamentais451.

4.5 FUNÇÃO LEGITIMATÓRIA E DE CONTROLE DA ATUAÇÃO ESTATAL

Não revela qualquer novidade afirmar que o processo administrativo possa legitimar a
atuação do Poder Público, haja vista o propósito participativo que ele deva encerrar. Contudo,
a mera procedimentalização, por si só, não implica um resultado útil do processo
administrativo, mormente quando há contextos que se distanciam dos ordinários arquétipos
prospectados pelo procedimento, daí a importância de o processo administrativo absorver a
451

HÄBERLE, Peter. Pluralismo y Constitución. Estudios de Teoría Constitucional de la sociedad abierta.
Estudio preliminar y traducción de Emilio Mikunda-Franco. Madrid: Editorial Tecnos, 2002, p. 194.
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dinâmica discursiva revelada nos argumentos acostados pelos cidadãos, pois isso oferta maior
possibilidade de que a medida escolhida ou tomada pela autoridade administrativa possa
efetivamente alcançar o interesse público no caso concreto.
O ideal é alcançar uma atuação administrativa que seja, concomitantemente, legítima e
exitosa. Todavia, os próprios nortes da atuação legítima não implica necessariamente a
ocorrência de tal concomitância.
Em outras palavras, uma atuação legítima não acarreta ou representa, invariavelmente,
uma atuação administrativa dotada de efetividade, pois a concreção dela pode revelar-se
insatisfatória; contudo, a linha natural das coisas segue o seguinte raciocínio: se a efetividade
da atuação estatal depender dos participantes ou destinatários do processo decisório, se
afigura defensável ou crível que a via legitimatória empreendida tende a obter resultados
exitosos ou expressivos, pois estes contemplam, em princípio, os interesses de todos. Ou, na
pior hipótese, os dissidentes tendem a consentir com a medida adotada, justamente por ter
participado do processo de preparação e definição dos seus termos, ainda que de forma
malograda, na cadeia decisória ultimada, haja vista que a decisão administrativa perdera a
imperatividade unilateral de antanho para grassar os ares democráticos e operosos do
consenso possível.
Então, qual o sentido de exigir ou imprimir legitimidade, sempre que possível, à atuação
administrativa? A razão é simples: num Estado Democrático de Direito a concreção da
legitimidade representa um preciso marco entre uma gestão pública democrática e uma gestão
pública autocrático-centralizadora, entre os desígnios da expressão popular e o mero
comprometimento vazio dos parâmetros legais ou, no que é pior, no eventual atendimento dos
interesses privados, velados ou não452.
452

Não se pode compreender a legitimidade sem qualquer operatividade material, daí o porquê dela sempre
ocorrer no mundo dos fatos e, tratando-se mais especificamente dos procedimentos relacionados à fórmula
política do nosso Estado Democrático de Direito, ser capaz de acarretar efeitos concretos para o balizamento do
exercício do poder. Destarte, não é por outra razão que se deve conceber a legitimidade como um fator real ou
concreto. Tércio Sampaio Ferraz Júnior, em evidente advertência ao pensamento luhmanniano, como que
operando uma síntese frasal, acentua: “Em certo sentido, Luhmann concebe a legitimidade com uma ilusão
funcionalmente necessária, pois se baseia na ficção de que existe possibilidade de decepção rebelde, só que esta
não é, de fato, realizada. O direito se legitima na medida em que (sic) os procedimentos garantem essa ilusão”
(FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Apresentação. In: LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento.
Trad. Maria da Conceição Côrte-Real. Revisão Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: Editora Universidade de
Brasília, 1980, p. 01-05, p. 05, itálico no original). O real ou concreto da legitimidade seria condensada na
operatividade dessa aventada ilusão? Com o perdão do paradoxo, seria uma ilusão concreta? A compreensão
ilusionista da legitimidade merece reparo, pois os mecanismos ou meios antidemocráticos da senda social,
seguidos dos violentos distúrbios deles decorrentes, que se deseja evitar através da legitimação - e que, no caso
brasileiro, não raras vezes, eles têm ocorrido -, ainda que dificilmente exsurgidos ou verificados, não retiram da
ambiência procedimental a força vivificante da soberania popular, que na seara administrativa se revela mediante
a participação administrativa e o desenrolar de tais participações não se limitam a endossar uma ilusão
instrumentalista, mas, sim, a forcejar a discussão dos próprios procedimentos administrativos, judiciais ou
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As regras do jogo pretensamente democrático453até comportam, ainda que não seja
desejável, a possibilidade de resultados inexpressivos com os procedimentos adotados, só não
permite o alijamento da sociedade na constituição ou formação das medidas adotadas pelo
Poder Público, porque, assim, retiraria um importante fundamento político-legitimante das
realizações ou medidas promovidas pelo Estado.
Inobstante isso, não se prestigia uma legitimação que não leve a concreção dos fins
desejados pela sociedade; logo, exsurge a importância de contemplar a sociedade com
expedientes processuais454 que permita, num primeiro momento, afluir informações para a
decisão administrativa e, num segundo, exercer o devido controle das medidas já promovidas
e até mesmo antes da realização material delas, hipótese em que se verifica a regularidade dos
procedimentos já cumpridos ou adotados durante o percorrer do processo administrativo.
Portanto, deve-se perquirir a viabilidade dos procedimentos tomados no curso do
processo com vista a empreender meios de participação administrativa, assim como fomentar
a discussão processual sob uma perspectiva dialógica, desde que não cause tumulto ou
balbúrdia no processo administrativo.
Em outras palavras, a noção de participação dos particulares não pode ser vislumbrada
apenas sob uma perspectiva formal, pois se impõe uma atuação substantiva, devidamente
revelada no comprometimento de atos que expressem o reconhecimento da importância das
informações apresentadas ou prestadas pelos administrados, donde exsurge o legítimo

legislativos. A legitimação procedimental não é verificada como um entoar de uma ilusão, mas como um
constante aperfeiçoamento das instituições e dos institutos com vista a promover uma democracia plena, muito
embora nos limites fático-jurídicos da nossa sociedade hipermoderna.
453
BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 11 ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2009b, p. 77-78.
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Aqui, o termo expediente processual quer dizer, tão-somente a existência de mecanismo de natureza
processual adequado ao propósito que ensejou a realização do processo administrativo. Porém, expediente
administrativo deve ser compreendido como realizações materiais dentro do processo administrativo conforme o
procedimento empregado (NAVARRO, Francisco González. Procedimiento Administrativo y Vía
Administrativa – La intertemporalidad de las normas de Procedimiento administrativo en la Jurisprudencia del
Tribunal Supremo. Revista de Administración Pública (RAP), Madrid, nº 51, p. 181-197, sept./dic. 1966, p.
184). Então, processo administrativo, procedimento administrativo e expediente administrativo são realidades
[pretensamente] distintas, só que com um detalhe relevante: processo e procedimento administrativos são
realidades interdependentes, pois todo processo depende da existência de, no mínimo, um procedimento, o que o
torna algo abstrato e, ao mesmo tempo, real. Todo processo administrativo deve contemplar uma necessária
flexibilidade procedimental para atender aos seus fins, daí, e isso se afigura racional e trivial, é possível que um
processo administrativo adote vários procedimentos, conforme o desenlace das questões fático-jurídicas, durante
o seu tramitar. O procedimento, por sua vez, pode apenas revelar a concreção de expedientes sem qualquer
vislumbre decisório da Administração Pública, isto é, que não há efetiva necessidade de um processo
administrativo. Não por outra razão que podem existir procedimentos parciais dentro de um processo
administrativo; logo, é mais comum que tais procedimentos se vinculem a processo administrativo, muito
embora eles possam tranquilamente resultar de uma atuação isolada, tal como um procedimento de vistoria de
uma mercadoria numa rodovia.
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interesse público, pois absorve os reclames de uma diversidade de interesses cristalizada nos
argumentos pautados pelos particulares.
Ademais, o próprio aferir do interesse público é uma forma de controle da ação
administrativa, pois ele se afigura como um fim e limite dela; portanto, o processo
administrativo deve cumprir o papel de resguardar o interesse público mediante o partejar de
soluções viáveis, e orçamentariamente possíveis, advindas da participação administrativa,
assim como, por antecedente, representar a expressão dos plúrimos interesses da sociedade
civil.
Não se pode olvidar, ainda, que o processo administrativo também é uma forma de
controle pelo simples fato de limitar a discricionariedade administrativa; melhor dizendo, por
ser um mecanismo capaz de possibilitar uma discricionariedade adequada, devidamente
centrada nos parâmetros legais, até porque ela é um fenômeno legal455-456-457, e aferida em
consonância com a contextura fática apresentada no caso concreto.
Assim sendo, o processo administrativo, além de representar um instrumento da ação
estatal, constitui uma função de controle do Poder Público, já que pode revelar,
tranquilamente, não apenas a necessidade de cumprimento de deveres estatais, mas, também,
a reponsabilidade dos seus agentes.
Aliás, o processo administrativo, por destacar a função de controle da atuação estatal, no
que permite maior facilidade na fiscalização da conduta ou decisão da autoridade pública pela
sociedade, bem se alinha à própria ideia de uma Administração Pública democrática458; enfim,
torna-se um instrumento ensejador da democracia administrativa.
Ademais, a democracia necessita de instrumentos idôneos para promover a fiscalização
da atuação estatal e, nesse sentido, o processo administrativo cumpre essa relevante função,
mormente quando há espaço para a promoção da participação administrativa459.
Sobremais, o processo administrativo, como mecanismo de controle e de legitimação
dos atos administrativos, depende precipuamente da transparência administrativa460, pois não
455

ENTERRÍA, Eduardo García de. La Lucha Contra las Inmunidades del Poder en el Derecho Administrativo
(Poderes Discrecionales, Poderes de Gobierno, Poderes Normativos). Revista de Administración Pública
(RAP), Madrid, nº 38, p. 159-205, mayo/agosto 1962, p. 168.
456
É dizer: “[...] o ato discricionário (ao contrário do arbitrário) também é, em parte, programado
condicionalmente por normas jurídicas. O Estado de Direito não comporta a noção de poder arbitrário e, por
isso mesmo, está sempre a enfrentar o problema do poder ilícito” (NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma
relação difícil. O Estado Democrático de Direito a partir e além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins
Fontes, 2008, p. 95, itálico do original).
457
Para uma análise da discricionariedade administrativa sob a égide de sua necessária justiciabilidade em face
dos princípios jurídicos da nossa ordem constitucional, vide: MORAES, Germana de Oliveira. Controle
Jurisdicional da Administração Pública. 2 ed. São Paulo: Dialética, 2004, p. 33 e segs.
458
Odete Medauar, op. cit., 2008, p. 73.
459
Roberto Dromi, op. cit., 1986, p. 27.
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há como legitimar ou controlar o que não conhece ou conhece pouco ou mal; daí a particular
importância da publicidade dos atos públicos e, não menos importante, o direito de acesso aos
documentos públicos, observadas as restrições legais, mormente as previstas na Lei nº 12.527,
de 18 de novembro de 2011, que regulamenta o disposto no art. 5º, caput, inciso XXXIII, in
fine; no art. 37, § 3º, inciso II; e no art. 216, § 2º, todos da CF/88.
O princípio da transparência possui um caráter nitidamente instrumental, hajam vista
que os seus propósitos viabilizam a consecução do controle dos atos do Poder Público, seja o
decorrente dos órgãos públicos específicos para tal tarefa, no que se tem o controle interno ou
externo; seja o advindo da sociedade civil, donde ressai o controle privado ou social461.
Então, a visibilidade da atividade processual desenvolvida, assim como dos atos
materiais dela decorrente, e não se pode negar isso, depende de dois importantes
componentes: (a) um objetivo, a existência de expedientes no curso do processo que evidencie
a importância dos assuntos tratados para toda a sociedade; e (b) outro subjetivo, a existência
de cidadãos empenhados ou predispostos a colher os dados e decifrá-los com vista a aferir a
regularidade dos procedimentos tomados ou a realizar no curso do processo.
O elemento objetivo demanda uma adequada processualidade462 e, nesse sentido, é uma
tarefa plenamente realizável no caso concreto; porém, o subjetivo, adentra o sempre inóspito
terreno do status político do cidadão, da ambiência político-sociológica que o cerca e que
deveria motivá-lo a alterar as posições ou situações que lhes são adversas.
Não por outra razão, tem-se a maior dificuldade em fazer exsurgir a perspectiva
republicana dos administrados-cidadãos, uma vez que isso não depende apenas de arquétipos
estritamente jurídicos. Em todo caso, como já mencionado anteriormente, a diretriz deste
trabalho não se detém a tal terreno, mas, sim, na releitura e aperfeiçoamento do processo
administrativo para melhor servir, como instrumento de participação administrativa, aos
fundamentos da Administração Pública dialógica.
Ainda que se discuta o êxito da função legitimadora e de controle do processo
administrativo, à evidência, o perfil dialogal do processo administrativo, que convola os
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Afinal, não basta que as decisões sejam públicas, exige-se, ainda, que elas sejam inteligíveis e que a
sociedade civil tenha a possibilidade de participar do processo decisório (Adilson Abreu Dallari, op. cit., 1994, p.
40); logo, participação, transparência e publicidade são claros instrumentos ou mecanismos de democracia
administrativa.
461
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. In: ______. Mutações do
Direito Administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007d, p. 07-36, p. 25.
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Quer dizer, que o processo administrativo contenha a flexibilidade necessária para empreender os caminhos
que se revelarem mais profícuos para alcançar os fins desejados pela ordem jurídica. Nesse ponto, destaca-se a
importância de uma procedimentalização flexível, tendo em vista o objeto ou a matéria em discussão, pois não
basta que a processualidade seja ampla, mas, também, adequada.
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mecanismos de participação administrativa com os mecanismos de processualidade adequada,
tende a fornecer elementos para uma atividade processual administrativa mais legítima e
passível de melhor controle pela sociedade, donde resulta uma clara diferença dos
prognósticos da democracia representativa, na qual é adornada por mecanismos incapazes de
expressar os anseios que a vivência participativa é capaz de revelar.
Claro que a participação administrativa possui os seus vícios, e que é objeto de análise
no item 6.2.3 infra, porém não se pode negar que ela aproxima o círculo das relevantes
decisões administrativas para o grande público, fazendo com que o processo decisório seja
pretensamente mais legítimo. Logo, mesmo que ocorram desvios, pondera-se pela vivência
decisória que é partejada diretamente com a sociedade civil e não por eventuais círculos
fechados da ciranda política ou econômica de determinado segmento social.
Pois bem, o esquema, abaixo, demonstra a tradicional linha legitimatória dos atos da
Administração Pública, no qual impera uma presumida carga legitimante depositada na
democracia representativa.

Diagrama 1 – Democracia Representativa e Ato Administrativo

Aqui, a legitimidade opera-se sobre as vetustas presunções da democracia
representativa463, não se deseja com isso afirmar que ela não possa alcançar alguma
463

Para uma crítica veemente à democracia representativa, inclusive com dados estatísticos, consultar:
AMARAL, Roberto. A Democracia Representativa Está Morta; Viva a Democracia Participativa. In: GRAU,
Eros; e GUERRA FILHO, Willis Santiago (Org.). Direito Constitucional. Estudos em homenagem a Paulo
Bonavides. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 19-56, p. 19-46. Paradoxalmente, o autor referencia como experiência
de democracia participativa ou, no mínimo, uma experiência a ser observada, a Venezuela (Op. cit., 2003, p. 5256), que vive uma vergonhosa ditadura há anos e isso bem evidencia o quanto as massas populares podem ser
manipuladas pelos instrumentos de democracia direta; no caso, infelizmente, viciadas ou simplesmente coagidas.
De modo que não se observa nem mesmo a argúcia de uma ditatura constitucional, isto é, “a mais refinada
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legitimidade ou mesmo que há incompatibilidade absoluta com a democracia direta, mas
apenas destacar que democracia representativa pode, tranquilamente, sofrer os desvios da
representação política; aliás, isso pode ocorrer em qualquer tipo de representação.
Tem-se, aqui, a legitimidade originária decorrente do regular processo de democracia
representativa, devidamente depositada nas instituições e nas autoridades públicas, conforme
a senda das tradições políticas do Estado, que são assentadas no binômico legitimidade e
legalidade institucional464. Trata-se, portanto, da ordinária forma de participação popular
destinada à escolha dos detentores do poder e, assim, à consagração da legitimidade
originária465.
Obviamente, a fragilidade da legitimidade originária é identificada no curso das
omissões ou realizações promovidas pelas instituições e autoridades públicas na consecução
do interesse público, de maneira que é uma legitimidade estática e, dessa forma, sofre os
possíveis reverses das contexturas político-sociais, muito embora sempre expresse uma
necessária margem de legitimidade à atuação das instituições ou das autoridades públicas.
Ademais, o esquema prestigia a lei em sentido estrito, o que já assenta claramente os
valores da democracia liberal, especialmente por conter ou tentar conter a atuação
administrativa nos limites da lei, devidamente decantada nos esteios da democracia
representativa; todavia, esse entendimento, ainda que pretensamente racional, não tem mais o
condão de harmonizar as exigências nosso tempo com a demorada tramitação de um projeto
de lei; logo, tudo indica que, num futuro próximo, as leis sejam mais gerais e os pormenores
delas sejam devidamente aferidos e condensados graficamente mediante mecanismos de
participação administrativa, haja vista que, em tese, são mais céleres, mormente quando for
regida por uma processualidade adequada466.
Dessa forma, no esquema acima, observa-se uma democracia pautada na representação
e a legitimidade democrática da atividade administrativa se consubstancia na lei, isto é, de
cima para baixo467.

forma de fraude à Constituição, que prepara, na sombra e no silêncio dos bastidores, a queda da liberdade e da
República” (BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 7 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 345), mas, sim, uma
patente ditadura na precisa e ordinária compreensão do termo.
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MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da Participação Política. Legislativa – Administrativa –
Judicial. Fundamentos e técnicas constitucionais de democracia. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 25.
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Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1992, p. 27.
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Daí advém a relevante questão das regulamentações setoriais e a discutível temática do esvaziamento do
princípio da legalidade em função de uma pretensa normatividade técnica de órgãos ou e entidades públicas. Tal
temática, evidentemente, não é discutida neste trabalho, porém urge mencionar que a regulamentação setorial
imprescinde da atuação da sociedade civil: (a) como parâmetro técnico das normatizações empreendidas; e (b)
como lastro legitimatório dos objetos regulamentados.
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Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 50.
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Por outro lado, a seguir, seguindo a linha da democracia direta, o esquema apresenta a
linha legitimatória dos atos da Administração Pública numa ambiência dialógica, em que se
destaca a importância da participação administrativa na definição dos atos administrativos.
Diagrama 2 – Participação Popular e Ato Administrativo

Em face do breve esquema acima, extraem-se os seguintes pontos:
(a) a reduzida legitimidade da lei é suplantada pela legitimação decorrente das decisões
advindas dos possíveis consensos perpetrados na seara administrativa, devidamente aferida no
processo administrativo468. Nesse ponto, exsurge a legitimidade corrente469, isto é, a que
decorre da atuação do gestor público, de maneira que o juízo de legitimidade da sociedade
civil incide sobre as decisões ou realizações da autoridade pública e elas podem gozar de
aprovação ou desaprovação no meio social, já que os seus efeitos são imediatos ou
rapidamente percebidos. Trata-se, portanto, de uma legitimidade dinâmica e precária, pois,
não raras vezes, não é observada nas gestões públicas. A questão fica ainda mais extremada
quando o gestor, a despeito das dificuldades inicialmente sofridas em função de diversos
fatores políticos, econômicos ou sociais, e talvez por isso, não consegue pautar uma gestão
que obtenha uma legitimidade finalística ou teleológica470. Isto é, a verificada nos
prognósticos protetivos dos interesses públicos decorrente da atuação do gestor público
destinada a alcançar os fins desejados pela sociedade em longo prazo;
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David Duarte, op. cit., 1996, p. 97.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1992, p. 26.
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Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1992, p. 26.
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(b) adoção da democracia direta não implica exclusão ou substituição dos instrumentos
ou meios de democracia representativa, uma vez que a relação entre elas é de
complementariedade no Estado Democrático de Direito471, até porque não há como prescindir
de quaisquer delas numa sociedade complexa, hajam vista os evidentes empeços materiais
relacionados à extensão territorial, à imensa população etc. Afinal, “[...] a participação não
elimina a democracia representativa: a participação administrativa reforça a autenticidade
democrática”

472

. Portanto, vive-se um momento de conciliação, numa relação ótima, entre a

necessária técnica da democracia representativa com as notórias vantagens da advindas da
democracia direta473;
(c) notadamente, mencionar que a legitimidade do ato administrativo decorre da
participação administrativa, e isso deve ficar claro, não quer dizer, nem mesmo
vestigialmente, que não se devam observar os parâmetros legais para a sua formação e
execução, mas, tão-somente externar que o substrato legitimador do ato administrativo não
encontra espeque apenas na lei. Aliás, por ventilar uma relação de complementariedade entre
democracia representativa e democracia direta, o esquema parte justamente das premissas
legais do esquema anterior e, claro, não se revela qualquer substituição, pois seria uma tolice
defender apenas a democracia direta na Administração Pública dialógica;
(d) embora não conste expressamente no esquema acima474, a relação jurídica
administrativa, que encerra a dinâmica processual de preparação e formação da decisão
administrativa, devidamente veiculada no ato administrativo que lhe é posterior, se coaduna
com os cânones da participação administrativa, pois ela não se harmoniza com o processo
administrativo autoritário ou autocrático;
(e) a participação popular é uma antessala da participação administrativa; melhor
dizendo, esta é uma forma de exercício daquela; assim sendo, enquanto a participação popular
opera em domínios diversos, a participação administrativa só tem vez no âmbito da
Administração Pública;
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VANOSSI, Jorge Reinaldo A. Estado de derecho y representación. In: ______. Estudios de teoría
constitucional. México-DF: Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM, 2002, p. 160-240, p. 199200.
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OTERO, Paulo. Conceito e Fundamento da Hierarquia Administrativa. Coimbra: Coimbra Editora, 1992,
p. 266.
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CLÈVE, Clèmerson Merlin. O cidadão, a administração pública e a nova Constituição. Revista de
Informação Legislativa (RIL), Brasília, ano 27, nº 106, p. 81-98, abr./jun. 1990, p. 83.
474
O que seria até despiciendo mencioná-la, pois a relação jurídica administrativa é pressuposta em qualquer
representação gráfica pertinente ao regular exercício da atividade administrativa, já que se trata de conceito
chave para o Direito Administrativo atual, conforme se observa no item 5.1 infra.
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(f) a legitimidade do ato administrativo, na hipótese, não decorre de um mero vislumbre
atributivo, mas da participação efetiva dos cidadãos na preparação e formação da decisão final
do Poder Público; aliás, isso é um elementar critério de qualquer processo democrático de
decisão475. Ademais, os prognósticos da participação administrativa se espraiam por toda a
procedimentalização do processo administrativo, mormente na sua fase instrutória; e
(g) a consecução material do ato administrativo, que se destina aos membros da
sociedade, ainda comporta levantes participativos, tudo de modo a melhor direcionar,
conforme a complexidade do caso na sua fase executiva, a medida destacada pela sociedade e
acolhida, em parte ou totalmente, pela Administração Pública.
Notadamente, o esquema consagra a legitimidade democrática baseada na colaboração
dos particulares destinatários da atuação administrativa, isto é, ela é revelada através da
participação administrativa, na qual expressa uma democracia de baixo para cima476; logo,
não parte da lei, muito embora vá com ela se ajustar por uma razão de conformação jurídica
da participação direta.
Das considerações acima, dessume-se que o processo administrativo, por ser um
instrumento de preparação e de formação da decisão administrativa, representa uma sede
própria para aferir a legitimidade do Poder Público e, consequentemente, para encadear os
meios possíveis de controle da atuação administrativa.
Após os esclarecimentos necessários sobre as inafastáveis premissas do processo
administrativo brasileiro, cumpre, no capítulo vindouro, encetar as suas perspectivas sob o
signo da Administração Pública dialógica, que se destina, dentre outros fins, a fortalecer a
atividade processual na via administrativa.
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DAHL, Robert A. Sobre a Democracia. Trad. Beatriz Sidou. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2001, p. 49.
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Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 51.
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5 PROCESSO ADMINISTRATIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIALÓGICA:
INARREDÁVEIS PERSPECTIVAS

Considerando as temáticas apresentadas no capítulo anterior, que evidenciam a
pertinência de importantes premissas no processo administrativo pátrio, impõe-se, agora,
progredir rumo a um fortalecimento da via administrativa como sede resolutória, e não
protelatória ou mantenedora, de conflitos entre a Administração Pública e os cidadãos.
Quer dizer, revela-se como meio de acesso à justiça477, já que é capaz de dirimir
conflitos, pautados pela consensualidade ou pela racionalidade das decisões, com propensão à
definitividade, uma vez que pode estabelecer o consenso que estabiliza a relação jurídica
administrativa.
Assim sendo, a exposição seguirá uma pauta de assuntos considerados inarredáveis à
promoção de uma Administração Pública dialógica, tais como: (a) relação jurídica
administrativa;
processualidade

(b)

juridicidade

administrativa;

administrativa;
(e)

(c)

consensualidade

jurisdição

administrativa;

administrativa;

e

(f)

(d)

justiça

administrativa.
Porém, antes de ventilar os assuntos acima, impende mencionar que a confluência entre
os direitos fundamentais e o processo administrativo na Constituição Federal de 1988, mais
que o prestígio dos esteios do nosso Estado Democrático de Direito, e também por conta
disso, revela-se como a via instrumental de concreção dos valores da nossa ordem
constitucional; logo, a operacionalidade do processo administrativo numa dimensão
participativa constitui o aceno mais seguro à efetiva defesa dos direitos dos cidadãos na esfera
administrativa.

477

O acesso à justiça não pode ser confundido com o acesso ao Poder Judiciário, donde advém uma tutela
judicial, pois representaria uma limitação excessiva ao sentido que se deve emprestar à atuação dos órgãos
estatais com vista a alcançar ou consolidar direitos dos cidadãos, mormente os fundamentais. Neste trabalho, e
isso é mais bem explicitado nas páginas vindouras, o acesso à justiça é compreendido como uma prestação do
Estado em matéria contenciosa, devidamente revelada numa decisão de efeitos concretos, e que dirima
satisfatoriamente o conflito, pouco importa se isso ocorre na via administrativa, judicial e, até mesmo, numa
seara fora da atuação estatal, tal como a arbitragem.
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Não por outra razão que a ideia de fortalecimento do processo administrativo se presta
principalmente à defesa dos direitos fundamentais, especialmente porque a observância deles
faz com os demais direitos sejam, por assim dizer, confluídos num maior substrato protetivo.
Assim sendo, são apresentadas, nas páginas seguintes, algumas inarredáveis
perspectivas para o efetivo fortalecimento do processo administrativo brasileiro, de forma
que, com passar dos anos, elas devam ser assimiladas e operacionalizadas sem reticências pela
Administração Pública.

5.1 RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA

O ato administrativo sempre foi o tema central do Direito Administrativo, porém a sua
hegemonia não pode ser mais reconhecida em face da complexa teia de relações
empreendidas pela Administração Pública, o que acarretou mudanças, ainda que não
desejadas ou perseguidas, no modo de reconhecer a relação entre o Estado e o cidadão e,
consequentemente, no uso dos instrumentos ou meios da atuação administrativa.
Com efeito, hoje, uma relação com o Poder Público não pode ser vista como uma
relação de poder ou de superposição, mas, sim, de reciprocidade de direitos e deveres, daí a
razão de o ato administrativo ter permanecido, por tanto tempo, como o tema central do
Direito Administrativo, de origem notadamente autoritária.
Porém, cumpre indagar: por que e de que maneira o ato administrativo perdera a sua
hegemonia? Naturalmente, antes de responder a essa indagativa, impõe-se uma breve
digressão sobre o sentido do ato administrativo para o Direito Administrativo no século XIX e
na primeira quadra do século passado, nestes termos:
(a) o ato administrativo representava a expressão da lei478 e, assim, detinha uma genuína
manifestação do Parlamento, uma vez que os limites normativos, pelos menos pretensamente,
determinavam os seus esteios; tinha-se, aqui, uma inegável inferência do princípio da
separação dos poderes, no qual a divisão funcional das atividades do Estado impedia a

478

Não se pode olvidar que, à época, a doutrina de Rousseau, em que concebia a superioridade do Poder
Legislativo, era dominante, inclusive a superioridade do Parlamento, e das leis por ele editadas, em face dos
demais Poderes e atos jurídicos expressava a fórmula do princípio da legalidade (OLIVER, José María Boquera.
Derecho Administrativo. Vol. I. 5 ed. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1985, p. 33-34).

144

concreção de atos em seara diversa da estabelecida pelos cânones da prestigiada tripartição de
poder479-480;
(b) a observância da vinculação da Administração Pública à lei em sentido estrito,
paradoxalmente, não se atentava para o fato de que a gestão pública ostentava uma posição de
império nas suas relações jurídicas com os particulares; logo, ainda que os atos fossem, e
quando fossem, uma expressão da lei, na execução deles exsurgia a força obliterante da
autoridade pública autoritária; e
(c) o poder político exercido nos limites de um Estado de Direito incipiente
transmutava-se, na seara administrativa, como a mão forte das volições dos governantes, de
maneira que o ato administrativo era o veículo responsável pela determinação material das
decisões exaradas pela autoridade pública, tomadas sob o signo da unilateralidade e, assim, o
ato administrativo se notabilizou por expressar uma manifestação unilateral da Administração
Pública, justamente por constituir um ato de império do Estado481.
Por conseguinte, é compreensível que o ato administrativo tenha se revelado como o
instrumento básico da atuação administrativa. Só que até a concreção do ato administrativo há

479

Naturalmente, isso não podia ser interpretado, até mesmo naquela época, de forma absoluta.
A divisão de poder era tida e reconhecida como um pressuposto necessário para evitar a tirania ou a ditadura,
muito comum nas monarquias, daí a necessidade de atribuir a órgãos distintos a função de legislar e de executar
as leis (BERTHÉLEMY, Henry. Traité Élémentaire de Droit Administratif. 3 ed. Paris: Editeur Arthur
Rousseau, 1905, p. 10). Aliás, o objetivo da Constituição moderna se assentava justamente na tentativa de
impedir uma disputa desmedida por poder ou privilégios, o poder quase absoluto dos reis ou os privilégios
odiosos da nobreza, fazendo com que tais forças se sujeitassem a um esquema ou padrão relacional
predeterminado (ZAGREBELSKI, Gustavo. Historia y Constitución. Traducción y prólogo de Miguel
Carbonell. 2 ed. Madrid: Trotta, 2011, p. 33). Nesse ponto, precisas são as palavras de Hans Kelsen: “Na
monarquia absoluta, a distinção entre o grau da Constituição e o grau das leis é, decerto, teoricamente possível,
mas não desempenha na prática nenhum papel, já que a Constituição consiste unicamente no princípio de que
toda expressão da vontade do monarca é uma norma jurídica obrigatória. Não há portanto forma constitucional
particular, isto é, normas jurídicas que submetem a regras diferentes a elaboração das leis e a reforma da
Constituição; nela não tem sentido o problema da constitucionalidade das leis” (KELSEN, Hans. Jurisdição
Constitucional. Introdução de Sérgio Sérvulo da Cunha. Trad. de Alexandre Krug, Eduardo Brandão e Maria
Ermantina de Almeida Prado Galvão. Revisão Técnica de Sérgio Sérvulo da Cunha. São Paulo: Martins Fontes,
2007, p. 127-128).
481
Assim, a doutrina tradicional considera a existência do ato administrativo em razão dessa unilateralidade,
assim sendo, são atos administrativos: (a) os unilaterais tanto na formação quanto nos seus efeitos; (b) unilaterais
na formação, ainda que causem efeitos bilaterais; e (c) os bilaterais na sua formação e unilaterais quanto aos seus
efeitos. Em todo caso, adverte o autor, todos os atos administrativos representam uma relação jurídica ensejadora
de direitos e deveres para a Administração Pública e os administrados (DROMI, Roberto. El Acto
Administrativo. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1985, p. 18-19). O entendimento de que
todos os atos administrativos são capazes de ensejar direitos e deveres recíprocos já representa uma clara
expressão da relação jurídica administrativa entre a Administração Pública e os cidadãos, o que revela a
sincronia da relação jurídica administrativa com a perspectiva paritária entre os agentes desta relação.
480

145

um universo procedimental a ser descortinado, porém a ciência jurídica ignorou esse fato
durante muito tempo, pois o que importava era a decisão final482.
Sabino Cassese apresenta dois motivos para a Administração Pública desprezar o
aspecto processual da atividade administrativa, quais sejam: (a) a relevância decantada na
atuação revisional dos atos da Administração Pública pelos juízes, já que impugnação se dava
em face do ato final e, assim, era este que merecia a devida importância; e (b) uma
considerável influência do Direito Privado, no qual o resultado é mais relevante que os atos
ou fatos que o antecede, fazendo com a atenção se volte às realizações e não nos instrumentos
ou mecanismos destinados a promovê-las483.
Porém, o progresso inerente a toda ciência revelou que os procedimentos nas searas
privatísticas e publicísticas são bem diversos, mormente porque na ambiência pública há uma
expressiva regulamentação na consecução dos seus fins, fazendo com que muitas regras
devam ser observadas, especialmente para atender aos parâmetros considerados insolapáveis
para a regular atuação do Poder Público; logo, tem-se que os procedimentos não se limitam
simplesmente a preparar uma decisão final, pois expressam o aspecto dinâmico da
organização administrativa484.
Daí, exsurgia-se uma verdadeira virada paradigmática: do ato ao processo
administrativo. Quer dizer, passou-se a estudar o universo que cerca os pressupostos da
formação e da existência do ato administrativo485.
Tudo isso, em grande medida, decorre da noção e evolução da relação jurídica
administrativa, pois o reconhecimento de uma relação jurídica entre o cidadão e a
Administração Pública, em que se vislumbre o reconhecimento de uma posição paritária486
entre eles, faz com que os nortes relativos à consecução da atividade processual do Estado
direcionem à atuação administrativa numa diretriz renovada e devidamente voltada à
concreção dos direitos dos administrados, assim como perfectibilizem atos administrativos
482

CASSESE, Sabino. Las Bases del Derecho Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración
Pública – INAP, 1994, p. 250.
483
Sabino Cassese, op. cit., 1994, p. 250.
484
Sabino Cassese, op. cit., 1994, p. 250-251.
485
Aqui, há, mutatis mutandis, a mesma reviravolta mencionada por Norberto Bobbio, qual seja, os juristas
passaram a discutir o ordenamento jurídico e não apenas a norma jurídica, donde ressai a sua conhecida
metáfora, no qual havia uma preocupação com a árvore e não com a floresta, isto é, “o ordenamento jurídico era
considerado uma árvore, mas não a floresta” (BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. Trad. Denise
Agostinetti. Revisão da Tradução Silvana Cobucci Leite. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 174).
486
Aqui, insta mencionar a precisa advertência de Luís S. Cabral de Moncada no sentido de, mesmo com a
consagração da relação jurídica administrativa, não há como conceber uma “exata paridade entre a
Administração e os particulares, o que descaracterizaria o exercício da função administrativa” (MONCADA,
Luís S. Cabral de. A Relação Jurídica Administrativa. Para um novo paradigma de compreensão da atividade,
da organização e do contencioso administrativos. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p. 71).
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antecedidos de um regular processo administrativo, porque cercados de todos os cânones
constitucionais e legais aplicáveis ao caso.
Destarte, a exigência de uma procedimentalização que salvaguarde os interesses dos
administrados, devidamente decantada no curso do processo administrativo, revelou-se como
elementar exigência da relação jurídica administrativa487.
Porém, o que se entende por relação jurídica administrativa e quais os seus
fundamentos? E que implicações ela teria para a função administrativa do Estado?
José Carlos Vieira de Andrade destaca três sentidos para o conceito de relação jurídica
administrativa, quais sejam: (a) subjetivo – no qual a presença da Administração Pública, por
si só, numa relação jurídica a qualifica como administrativa, o que denuncia, evidentemente,
também um critério orgânico; (b) material - decorrente da intervenção de entes públicos,
contanto que as relações sejam reguladas pelo Direito Administrativo; e (c) funcional – que
prestigia a existência da relação jurídica administrativa adstrita ao exercício de uma função
administrativa488.
Hartmut Maurer, por sua vez, considera a relação jurídica administrativa numa
referência vinculativa ao direito subjetivo e chega até mesmo considerá-la, em parte, como
consequência e, em parte, como pressuposto dele489.
Defende-se, aqui, perspectiva diversa. A relação jurídica administrativa só pode ser
vislumbrada como pressuposto do direito subjetivo490 e não como consequência dele, pois o
487

Antes de tudo, giza-se a existência de quatro principais concepções sobre a temática, a saber: (a) a que nega a
viabilidade da relação jurídica no âmbito do regime jurídico-administrativo, o que evidencia uma postura
positivista, na qual possui como expoentes Hans Kelsen e Adolf Merkl; (b) a que admite a existência de uma
relação jurídica administrativa abstrata, muito embora não lhe atribua maior importância, uma vez que ela
representa apenas uma relação de poder não paritária entre o Estado e os seus súditos. Seguia essa linha de
raciocínio, dentre outros, Georg Jellinek, Otto Mayer, Walter Jellinek, Fritz Fleiner e Marcello Caetano; (c) a
que considera a importância da relação jurídica administrativa para o Direito Administrativo atual, contudo,
restringe o seu uso apenas no âmbito da Administração Pública prestadora e tal entendimento é defendido por
Hartmut Maurer e Peter Krause; e (d) por fim, a corrente que considera a relação jurídica administrativa como o
conceito chave do Direito Administrativo em face da hodierna complexidade do regime jurídico-administrativo e
se filia a esse entendimento, dentre outros, Otto Bachof, Hans-Uwe Erichsen, Wolfgang Martens, Peter Häberle,
Wilhelm Henke, Hartmut Bauer, Norbert Achterberg, Fleiner-Gerster e Margaretha Sudhof (SILVA, Vasco
Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra: Livraria Almedina, 1998, p. 149-150). É
bom que se diga que, mesmo entre os seguidores de uma corrente, há divergências quanto à amplitude e à
operatividade da relação jurídica administrativa, uma vez que a uniformidade de entendimento ainda não é um
apanágio da temática.
488
ANDRADE, José Carlos Vieira de. A Justiça Administrativa. Lições. 11 ed. Coimbra: Edições Almedina,
2011, p. 48. Naturalmente, os sentidos assinalados não se ajustam perfeitamente à compreensão de relação
jurídica administrativa defendida neste trabalho, muito embora apresentem premissas importantes para a sua
devida assimilação, já que representam uma parcela facilmente compreensível da relação jurídica administrativa;
contudo, não açambarca todo complexo que a compõe.
489
MAURER, Hartmut. Direito Administrativo Geral. Trad. Luís Afonso Heck. 14 ed. Barueri: Manole, 2006,
p. 188.
490
GARCÍA, José Eugenio Soriano. Evolución del concepto de “relación jurídica” en su aplicación al Derecho
Público. Revista de Administración Pública (RAP), Madrid, nº 90, p. 33-78, sept./dic. 1979, p. 44.
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próprio direito subjetivo, ainda que calcado na miríade das regulamentações legais ou
administrativas, encontra ressonância apenas quando já há uma relação jurídica administrativa
antecedente, inclusive arrimada em parâmetros constitucionais, isto é, na devida
“consideração objectiva de certos valores e princípios constitucionais” 491-492. Ademais, e isso
não pode ser olvidado ou negado, “a relação jurídica cidadão-Estado está predeterminada pela
Constituição”

493

, de modo que a relação jurídica administrativa apenas evidencia o

reconhecimento dos comandos constitucionais e seu cumprimento.
Dessa preliminar consideração, dessume-se que a relação jurídica administrativa não se
circunscreve às disposições legais disciplinadoras do Direito Administrativo, o que não quer
dizer que as desprezem, pois prescreve limites à própria atividade legiferante do Estado e, o
que se revela importante, transcende, como ordem objetiva de valores e princípios, os
imperativos legais já existentes, justamente para acolher posições ou situações jurídicas que
melhor atenda aos interesses dos administrados494.
Em termos mais claros, a relação jurídica administrativa não se identifica com o dever
de vinculação à lei, porque prestigia a ideia de correção material dos textos legais em função
dos princípios e valores da ordem constitucional vigente, pois o mero cumprimento da lei não
faz arvorar a pertinência dos esteios da relação jurídica administrativa, uma vez que ela exige
mais, pois se o Poder Público, “[...] por imperativo constitucional, não distribui em termos
fundamentalmente paritários direitos e deveres entre a Administração e os particulares
limitando-se a autorizar a Administração a agir com força executória, não há relação jurídica
administrativa [...]” 495.
Por outro lado, a relação jurídica administrativa não se confunde com a relação jurídica
geral decorrente da posição constitucional do cidadão em face do Estado contemporâneo, uma
vez que ela demanda uma inserção “no quadro da função administrativa e que seja capaz de
retratar adequadamente a realidade dos recíprocos direitos e deveres da Administração, dos
cidadãos e das entidades autônomas” 496.
491

Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 92.
Desde já, por uma necessária delimitação explicativa quanto ao objeto deste tópico, cumpre mencionar que a
devida explicitação e fundamentação teórica entre a relação jurídica administrativa e a ordem objetiva de valores
e princípios constitucionais como mecanismo de disciplina dos conflitos de interesses, assim como de princípios,
na sociedade hipermoderna, na condução da atividade administrativa, demandaria um trabalho específico, de
modo que não se vai adentrar nessa interessante temática.
493
DROMI, Roberto. Sistema Jurídico e Valores Administrativos. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor,
2007, p. 111. No mesmo sentido: Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 23.
494
Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 69.
495
Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 68.
496
Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 238. Mencionar que os fundamentos da relação jurídica
administrativa encontram-se na Constituição não quer dizer, de modo algum, que ela tenha uma identidade com
492
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Quanto ao surgimento da relação jurídica administrativa, Hartmut Maurer é categórico
ao afirmar que ela só pode nascer em face de um evento, no qual se possa vislumbrar uma teia
relacional concreta, de maneira que nega a existência de uma relação jurídica administrativa
abstrata497. Isto é, não vislumbra uma relação jurídica administrativa antecedente aos
eventuais desdobramentos da vida em sociedade498.
Teria a relação jurídica administrativa uma identidade com a relação jurídica processual
na ambiência administrativa? Não teria ela outro propósito ou fim499 em vista dos valores e
objetivos que permeiam a nossa ordem constitucional?
Acredita-se que a relação jurídica administrativa possui uma amplitude maior que a
destacada por Hartmut Maurer, mormente porque ele não a considera como instituto
dogmático do Direito Administrativo500 e, muito menos, como tema central desse ramo
jurídico501; muito embora, e paradoxalmente, reconheça uma relação de complementariedade
entre o ato administrativo e a relação jurídica administrativa502, o que já evidencia, no
mínimo, que a temática ocupa um destacado espaço entre os administrativistas.
Em um ponto não há como discordar dele: os instrumentos da atuação administrativa
não são excludentes; logo, a relação entre eles só pode ser de complementariedade. Porém,
mencionar a existência de uma relação de complementariedade pouco esclarece sobre os
fundamentos da relação jurídica administrativa e, na verdade, nada diz quanto a sua diferença
em face da mera relação jurídica processual.

a relação política entre o Estado e o cidadão, pois ela encontra suporte nos comandos constitucionais normativos
relacionados à função administrativa e, de modo geral, à ambiência do Direito Público.
497
Hartmut Maurer, op. cit., 2006, p. 189.
498
Vasco Pereira da Silva, op. cit., 1998, p. 174 e 176, também endossa esse entendimento. O autor, aliás, é
categórico: “a relação jurídica pode ser entendida, ou como diretamente criada pela norma jurídica (o que
implica, desde logo, a existência de uma relação jurídica entre o legislador e os particulares) ou, pelo contrário,
como um instituto que, para existir, necessita de concretização, de um facto criador, o qual tanto pode ser um
comportamento humano como a verificação de uma qualquer circunstância fática” (Op. cit., 1998, p. 172-174).
Aqui, defende-se algo diverso dos limites apresentados pelo autor, pois: (a) não vincula a relação jurídica
administrativa apenas às teias normativas existentes, o que faria desaparecer a sua função corretiva das
impropriedades legais; e (b) muito menos, se afigura necessário um advir fático para a sua existência, pois tal
desdobramento apenas faz operar, de modo visível e concreto, o que já é assente como perspectiva disciplinadora
dos pontos de contato entre a Administração Pública e o cidadão. Enfim, propugna-se uma realidade
transcendente à relação jurídica administrativa.
499
Notadamente, a relação jurídica administrativa deve cumprir uma finalidade, aliás, isso é dado a toda relação
jurídica (José Eugenio Soriano García, op. cit., 1979, p. 54), só que se trata de um fim diverso, e também mais
amplo, da mera relação processual, conforme exposição nas linhas vindouras.
500
Hartmut Maurer, op. cit., 2006, p. 194.
501
Luís Filipe Colaço Antunes não só admite a centralidade da relação jurídica administrativa no Direito
Administrativo como destaca que o ato administrativo, “quando muito, [...] não é mais do que uma forma de
concreção da relação jurídica administrativa” (ANTUNES, Luís Filipe Colaço. A Teoria do Acto e a Justiça
Administrativa. O Novo Contrato Natural. Coimbra: Edições Almedina, 2006, p. 28).
502
Hartmut Maurer, op. cit., 2006, p. 194.
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Com efeito, a relação jurídica processual demanda um elemento fático e, mais que isso,
uma situação que exija uma decisão da Administração Pública, que pode advir de ato
administrativo, de contrato, de regulamento ou, até mesmo, de uma realização material da
Administração Pública e, ainda, de um evento natural que repercuta para a seara
administrativa ou para os administrados.
Defende-se que a relação jurídica administrativa seria algo antecedente a tudo isso, e
mesmo vá adiante, revelando-se como uma expressão objetiva dos valores que norteiam toda
a disciplina jurídica da Administração Pública, especialmente a de natureza processual. Em
outras palavras, ela “preexiste à norma substancial, procedimental ou processual que a
reconhece”

503

. Assim sendo, não se acredita que a relação jurídica administrativa seja uma

criação originariamente legislativa ou que somente advenha do reconhecimento legal de uma
posição ou situação concreta entre o cidadão e a Administração Pública. Não mesmo. A
relação jurídica administrativa precede a tudo isso e decorre dos comandos superiores da
Constituição.
Pensar o contrário é admitir uma relação de identidade entre a relação jurídica
administrativa e a relação processual administrativa e, naturalmente, a desnecessidade
daquela. Insista-se: a relação jurídica administrativa não é apenas um fenômeno processual,
uma vez que ela se espraia para outras searas do regime jurídico-administrativo504. E o
fundamento para esse entendimento, qual seria?
Primeiramente, a relação jurídica administrativa granjeia a sua base normativa na
Constituição, donde advêm os inafastáveis imperativos que disciplina toda a atuação
administrativa, devidamente categorizada nos esteios normativos dos art. 1º, caput, incisos II
e III, com o art. 37, caput505, todos da CF/88.
503

Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 38.
Luís Filipe Colaço Antunes aventa uma razão para uma incompleta compreensão da relação jurídica
administrativa, nestes termos: “Um limite à compreensão do alcance da figura da relação jurídica administrativa
é posto pelo facto das faculdades e prerrogativas da Administração resultarem, ao contrário do direito civil, do
ordenamento jurídico e não da relação jurídica, como não recaem sobre um objeto específico, em homenagem à
constante e genérica obrigação (indeclinável e inalienável) de prosseguir o interesse público” (Op. cit., 2006, p.
32). Assim sendo, em adendo às considerações do autor, a dificuldade na compreensão da relação jurídica
administrativa, pelo menos no que concerne a sua amplitude, decorre da própria natureza do instituto, que não se
prende às ordinárias formas de concepção dogmática que regulam a atividade administrativa, pois não pugna, e
mesmo se afasta, do ideário normativista que sempre imperou no Direito Público.
505
Sabe-se que a CF/88 não possui o mesmo dispositivo do art. 266, nº 1, da Constituição da República
Portuguesa, no qual impõe à Administração Pública o deve de respeitar os direitos e interesses legalmente
protegidos dos cidadãos (Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 23), nem a clara previsão do art. 1º, nº 3,
da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha de 1949, no sentido de que os poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário se vinculam aos direitos fundamentais como direito diretamente aplicável, o mesmo se
diga ao disposto no art. 20, nº 3, que determina o Poder Legislativo encontra-se submetido à ordem
constitucional e que os demais Poderes, Executivo e Judiciário, se submetem à lei e ao Direito (ALEMANHA.
Constituição (1949). Constituição da República Federal da Alemanha. Disponível em: <http://archiv.jura.uni504
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Com relação ao primeiro dispositivo, tem-se que a relação jurídica administrativa atende
aos fins da fórmula política do Estado Democrático de Direito, uma vez que representa um
instrumento do princípio democrático e, claro, por externar uma disciplina corretiva da
atividade legislativa, que se destina a consolidar os direitos fundamentais dos cidadãos e que,
assim, permeia os substratos normativos decorrentes dos fundamentos da República
Federativa do Brasil, precipuamente o da cidadania e o da dignidade da pessoa humana.
Já no segundo dispositivo, a relação jurídica administrativa consubstancia a devida
consonância dos princípios que norteiam toda a Administração Pública, inclusive imprimindo
a uma necessária base axiológica decorrente dos valores que ventilam os fundamentos da
nossa República; aliás, isso é tranquilamente identificado nos princípios acima referidos,
mormente no que se refere ao princípio da moralidade.
Noutro giro, observa-se que a relação jurídica administrativa carreia uma série de
implicações, de ordem estrutural e organizacional, na consecução das funções do Estado,
hajam vista os objetivos declaradamente fundamentais insculpidos no art. 3º, da CF/88, donde
ressoa fortemente o apelo do nosso Estado Social506, já que os dispositivos dos artigos
seguintes, precipuamente o sexto e o sétimo, apenas declaram ou estabelecem alguns
pormenores para o atendimento do disposto nos incisos do artigo que prescreve os objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil.
Em outras palavras, toda a atuação administrativa, devidamente circunscrita pela relação
jurídica administrativa, não pode afastar-se desses objetivos; aliás, eles devem ser a diretriz
das realizações estatais e isso somente é possível mediante uma substantiva compreensão de
uma relação paritária entre a Administração Pública e o cidadão. E outro não pode ser o
objetivo da relação jurídica administrativa: criar mecanismos para compreensão de tal
propósito e assegurar o seu cumprimento.
É uma ilusão acreditar que o Estado possa, por maiores que sejam os recursos aplicados,
“construir uma sociedade livre, justa e solidária” (art. 3º, inciso I, da CF/88) sem a devida
participação do cidadão, o mesmo se diga aos demais objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil, pois o núcleo operativo destinado a alcançar esses objetivos deve partir,
invariavelmente, da premissa de que o cidadão deve conjugar os seus valores ou interesses e
saarland.de/BIJUS/grundgesetz>. Acesso em 08 fev. 2012); contudo, as inferências objetivas desses dispositivos
são facilmente dessumidas da nossa Carta Fundamental, haja vista que o nosso catálogo de direitos fundamentais
possuem aplicação imediata (art. 5º, § 1º) e os Poderes da República a eles se vinculam para imprimir a devida
aplicação, mormente em face do disposto no art. 23, caput, inciso I, já que impõe aos entes políticos, no âmbito
competencial comum, o dever de “zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e
conservar o patrimônio público”. Afinal, o exercício de toda competência também é um dever.
506
Como já mencionado anteriormente, entende-se que a fórmula política do Estado Democrático de Direito já
absorve os esteios do Estado Social.
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colaborar efetivamente para a promoção dos comandos constitucionais, porém isso demanda,
antes de tudo, uma compreensão de que o cidadão não se submete a uma relação impositiva
ou de sujeição em face do Poder Público, mas, sim, atua como promotor de uma co-laboração
com a Administração Pública.
Ademais, a relação jurídica administrativa não se confunde com o estatuto jurídicoconstitucional da Administração Pública e do cidadão507, uma vez que ela proporciona uma
necessária operatividade de tais direitos, pois impõe, nas searas processual e contratual, dentre
outras, a diligência necessária para a observância dos parâmetros de paridade vinculativa nos
eventuais contatos entre o Poder Público e o cidadão.
Daí, a importância da relação jurídica administrativa, já que ela impõe esse
entendimento antes mesmo que as realizações ou concreções estatais possam ser pensadas ou
prospectadas e, dessa forma, estabelece limites à atuação estatal, pois prescreve à observância
de valores e princípios que medram a nossa ordem constitucional. Isto é, ela dever ser o
antecedente e o consequente da atuação estatal enquanto limites e possibilidades.
Ademais, a relação jurídica administrativa decorrente de substratos axiológicos e
normativos da Constituição se compatibiliza perfeitamente com a democracia administrativa.
Afinal, “a relação jurídica administrativa pressupõe uma Administração voltada para o
cidadão, chamado a com ela colaborar e para ele desperta” 508.
Em outras palavras, por prestigiar a participação administrativa na consecução dos fins
do Estado, e isso representa o elo fomentador da legitimidade dos atos públicos, sem falar que
permite a colaboração dos particulares na condução da atividade administrativa, a relação
jurídica administrativa obriga o reconhecimento e operatividade de mecanismos democráticos
no âmbito da Administração Pública, fazendo com que não apenas as partes de uma relação
processual, mas os terceiros interessados, favorável ou desfavoravelmente, participem da
questão a ser dirimida pelo Poder Público; logo, isso acarreta a existência de uma relação
processual aberta; enfim, dialógica.
Assim sendo, a Administração Pública ganha ares de horizontalidade no seu agir
administrativo509, uma vez que se distancia da relação de sujeição de antanho e acena pela
potência da relação jurídica administrativa como mecanismo para estabelecer uma paridade,
ainda que relativa, com os particulares.

507

Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 21.
Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 35.
509
José Eugênio Soriano García, op. cit., 1979, p. 78.
508
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Por fim, e considerando o aporte doutrinário510 apresentado acima, conceitua-se a
relação jurídica administrativa como um conjunto abstrato e concretizável de inferências
axiológico-normativas constitucionais, numa ambivalência operativa destinada a regular
toda a atividade da Administração Pública, inclusive promovendo eventual corrigenda das
disposições legais vigentes, com o fundado propósito de estabelecer uma relação paritária,
mas sem descurar das prerrogativas instrumentais do Poder Público, entre o cidadão e o
Estado, estendendo-se, ainda, tal pretensão de paridade à ambiência intradministrativa ou
interadministrativa511. Destarte, em face da conceituação acima, dessume-se que:
(a) a relação jurídica administrativa encontra o seu arrimo nas normas e nos valores
constitucionais e precede às disposições legais vigentes, até porque direciona a própria
atividade legiferante do Estado e promove, quando necessária, a devida corrigenda das
disposições legais à luz dos valores e princípios constitucionais;
(b) não se limita às situações de contato direito entre o cidadão e o Estado, mas todas as
hipóteses em que o cidadão ou entidades possam ser afetados, ainda que indiretamente, pela
atuação estatal;
(c) a pretendida paridade não implica dizer uma absoluta igualdade entre o Estado e o
cidadão, o que negaria a particular posição do Poder Público em função dos seus fins, mas,
tão-somente, garantir que o Estado não pode malferir os direitos fundamentais do cidadão512,
a título de empreender a sua ordinária atuação administrativa, sem o devido processo legal e
demais consectários axiológico-normativos protetivos da nossa ordem constitucional, o que

510

Luís S. Cabral de Moncada destaca, ainda, a confluência de três pressupostos para empreender uma visão
global sobre a temática, quais sejam: (a) o amplo reconhecimento dos direitos e interesses legítimos que se
destinam aos particulares e exigíveis em face da Administração Pública; (b) por conta do conteúdo multipolar ou
coletivo da atuação administrativa, a relação jurídica administrativa não se destina apenas às situações de contato
direto entre a Administração Pública e os particulares, mas também a todas as situações em que sujeitos de
direitos possam ser afetados pela intervenção administrativa; e (c) uma precisa concepção objetiva dos valores e
princípios constitucionais relevantes quando da transposição dos seus esteios na consecução da atividade
administrativa (Op. cit., 2009, p. 125-126).
511
Não se admite, aqui, a relação jurídica administrativa sobre signo da expressão relação-quadro ou relaçãopressuposto (Vasco Pereira da Silva, op. cit., 1998, p. 162) por duas elementares razões: (a) a ideia de
mecanismo omni-compreensivo atribuído à relação jurídica administrativa não pode implicar a configuração ou
existência de um quadro ou pressuposto estático e, portanto, sempre pré-definido, em face das miríades
relacionais, uma vez que o conceito operativo de relação jurídica é necessariamente dinâmico e mutável no
tempo, justamente por absorver os valores e princípios da nossa ordem constitucional. Numa ligeira
representação: não se trata de quadro, mas de um pintor que desenvolve a sua arte a cada dia; e (b) a noção de
pressuposição só pode ser admitida se possuidora de uma galharda sintonia com os cânones constitucionais,
tratando, assim, de uma pressuposição qualificada.
512
Dizer que o Estado nunca pode afetar direitos fundamentais do cidadão representa uma estultice. Ora, o
Estado pode até ferir, em situações autorizadas, a dignidade da pessoa humana, tal como ocorre na custódia de
cidadão brasileiro ou estrangeiro em presídios.
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circunstancia as autorizadas ressalvas do nosso sistema jurídico e, ainda, caso não exista
melhor alternativa a ser encampada; e
(d) a relação jurídica administrativa também se aplica às interações entre órgãos e
entidades do Poder Público, o que também inclui os seus servidores no exercício da função
administrativa, e, assim, se submetem, no que for possível, às mesmas nuances protetivas ou
corretivas extensíveis aos cidadãos.
Enfim, a relação jurídica administrativa representa uma clara perspectiva do regime
jurídico-administrativo e com inegável repercussão, entre outras, nas searas processual,
contratual e orgânica da Administração Pública, pois se presta a disciplinar o exercício do
poder sob uma perspectiva sistêmica e à luz dos valores e princípios da Constituição que,
naturalmente, imprescinde de mecanismos destinados a consolidar os imperativos decorrentes
de sua inegável densidade normativa513.

5.2 JURIDICIDADADE ADMINISTRATIVA

Por muito tempo, a lei, ainda que idealisticamente, foi considerada como o único
substrato normativo para uma regular atuação da Administração Pública. Aliás, “num período
que vai da segunda metade do século XIX até a Segunda Guerra Mundial, a lei, ainda como
centro de gravidade do Estado de Direito, passou à função de estabelecer o marco e o limite
da ação administrativa”

514-515

, naturalmente sob o necessário controle jurisdicional da

atuação do Poder Público, conforme a extensão e aprofundamento alcançado ou permitido em
cada ordenamento jurídico.
513

Konrad Hesse salienta como importantes pressupostos para a eficácia normativa da Constituição (a) a
correspondência do texto constitucional à singularidade do seu tempo, pois, só assim, é mais segura o alavancar
de sua força normativa; e (b) além do conteúdo, a sua força normativa depende do empreender da praxis
constitucional adequada, devidamente centrada na promoção da vontade da Constituição (HESSE, Konrad. A
Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor,
1991, p. 20-22).
514
NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Administração Pública, Legalidade e Pós-Positivismo. In: BRANDÃO,
Cláudio; CAVALCANTI, Francisco; e ADEODATO, João Maurício (Org.). Princípio da legalidade: da
dogmática jurídica à teoria do direito. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 203-220, p. 205.
515
Porém, deve-se mencionar que, no período oitocentista, a lei representava apenas um limite à atuação
administrativa, e não propriamente o seu fundamento, precisamente porque ela se destinava a limitar o poder da
monarquia, e isso traduzia a soberania popular através do parlamento. Assim, tinha-se, tão-somente, uma
vinculação negativa à lei. (AMARAL, Diogo Freitas do. Curso de Direito Administrativo. Com a colaboração
de Lino Torgal. Vol. II. 1 ed. 5ª Reimpressão. Coimbra: Almedina, 2006, p. 45).
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A observância do princípio da legalidade516 representava, também, a própria
legitimidade da atividade do Poder Público, haja vista seguir os parâmetros normativos
estabelecidos pelo Parlamento que, bem em tese, representa os interesses do povo517. Assim, o
mero exercício legal de um poder já representava a própria legitimidade do poder exercido 518;
quer dizer, se o Estado atua com observância às leis era, apenas por isso, legal e legítimo519.
Todavia, esse entendimento apresenta, e já faz tempo, sérios inconvenientes: (a) desde a
discutível legitimidade do próprio regime de democracia representativa (b) até mesmo a
inviabilidade da amplitude da lei em sentido estrito para regular a extensa plêiade de
atividades ou relações do Estado520.
516

Riccardo Guastini acentua, numa precisa síntese, a delimitação de três regras diferentes para a expressão
princípio da legalidade, quais sejam, (a) há invalidade dos atos dos poderes públicos que sejam contrários à lei, o
que revela o princípio da preferência de lei; (b) são inválidos os atos dos poderes públicos que não encontrem
expressa autorização legal, no que se tem o princípio da legalidade em sentido formal; e (c) é inválida toda lei,
no sentido de constitucionalmente ilegítima, que estabeleça um poder sem a devida/completa regulação, donde
resulta o princípio da legalidade em sentido material (GUASTINI, Riccardo. El Principio de Legalidad. In:
______. Estudios de teoría constitucional. Presentación y Traducción de Miguel Carbonell. México-DF:
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, 2001, p. 117-129, p. 123). Por evidente, o dilema do
princípio da legalidade hodiernamente se vincula, principalmente, à segunda regra mencionada, haja vista a
impossibilidade de vincular toda a atuação do Poder Público a uma expressa previsão legal ou lei em sentido
estrito.
517
Apresentando uma senda mais realística, se até mesmo o cerne da democracia semidireta na nossa ordem
constitucional, que se encontra no art. 1º, § único, c/c art. 14, incisos I, II e III, possui uma diminuta aplicação,
tendo em vista os condicionantes dos arts. 49, inciso XV, e 61, o que revela a força da nossa elite política em
impedir as reformas populares, como aceitar passivamente o entendimento de que o povo seja representado
legitimamente pelo Parlamento (MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia.
Trad. Peter Naumann. Rev. Paulo Bonavides. 5 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 62). Os
limites à iniciativa popular são de tal ordem que o povo não pode emendar a Constituição, hajam vista os termos
do art. 61, § 2º, da CF/88. Paradoxalmente, é tolhida do povo, e justamente a ele, a possibilidade de campear na
seara da revisão constitucional, expressando, assim, que o nosso sistema constitucional representa, em grande
medida, um engodo devidamente sedimentado pela discreta hipocrisia advinda dos arautos da estabilidade
constitucional, por enxergar possíveis riscos em reformas democráticas dessa envergadura. Em contraponto,
ressoam as palavras de Paulo Bonavides, nestes termos: “Não obstante, ainda correndo tal risco, afigura-se-nos
que o governo de preponderância representativa é de todo o ponto inferior ao governo da democracia direta e
participativa. Com efeito, a superioridade desta deriva da natureza principiológica que lhe é congenial e da
pureza com que nela a vontade popular é suscetível de exprimir-se” (BONAVIDES, Paulo. Emenda à
Constituição por Iniciativa Popular. Interesse Público - IP, Belo Horizonte, ano 09, nº 43, p. 15-18, mai./jun.
2007, p. 17).
518
Contudo, numa ambiência democrática, a relação entre poder e legitimidade não é tão simplória. O poder e a
legitimidade não nascem do mesmo fundamento e nem representam necessariamente uma posição direta e
imediata de complementariedade. Ao revés, as pretensões de legitimidade do poder comportam alguns relevantes
pontos de idealidade relacional, quais sejam: (a) se um poder, por algum modo, é capaz de se impor, por certo,
não há como negar o reconhecimento de sua legitimidade em algumas partes; (b) se a legitimidade não é baseada
num fundamento apriorístico, e isso não raro acontece, então ela é arvorada sobre uma bem sucedida forma de
poder (MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. Revista de Sociologia e Política, Curitiba,
nº 25, p. 11-23, nov. 2005, p. 19).
519
ZAGREBELSKY, Gustavo. La Ley, el Derecho y la Constitución. Revista Española de Derecho
Constitucional (REDC), Madrid, año 24, nº 72, p. 11-24, sept./dic. 2004, p. 19.
520
Jean Rivero, seguido uma linha de entendimento consentânea com a realidade do Direito Administrativo
francês, defendia abertamente a superação do fervor à lei, pois advertia que o juiz não poderia ficar limitado aos
termos das disposições legais que não apresentavam meios para resolução das difíceis questões reveladas no caso
concreto; logo, propugnava uma atuação criativa da atividade judicial (RIVERO, Jean. Los Principios Generales
del Derecho en el Derecho Administrativo Francés Contemporáneo. Revista de Administración Pública- RAP,
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Naturalmente, não cabe, aqui, traçar maiores pormenores sobre a pertinência ou mesmo
a viabilidade de outros veículos da Administração Pública dotados de autonomia
normativa521, mormente em face da ordem constitucional vigente; todavia, a lei em sentido
estrito não alcança as vicissitudes e complexidades da atuação administrativa do nosso tempo.
Dentre vários fatores que desencadearam a crise da lei e, assim, afetaram a sua
supremacia disciplinadora da atividade administrativa, destacam-se: (a) a crescente
importância da jurisdição constitucional na definição e criação do direito; (b) a serodiosa e
caótica atividade legiferante nacional ou regional; (c) entidades políticas supranacionais com
poderes para editar disposições jurídicas vinculantes, muito embora sem uma adequada
organização legislativa; e (d) a mais evidente, qual seja, a força e a presença do Poder
Executivo na sociedade522.
Gustavo Binenbojm523, por sua vez, explicita cinco razões para a crise da lei como um
fenômeno universal, quais sejam: (a) a primeira, de certo modo já destacada acima, é a
inflação legislativa, o que denota uma lamentável proporção, pois a ilegalidade aumenta na
mesma medida que aumenta o número de leis524; (b) a segunda, por razões históricas
incontestáveis, a lei pode, além de permitir injustiça, fundamentar a barbárie; aqui,
notadamente, a razão se prende à ausência de correção material da lei525; (c) a terceira,
expressa que a lei não representa mais, se é que um dia já representou, a principal forma de
manifestação da volonté générale do povo, justamente por conta do destaque da Constituição;
Madrid, nº 06, p. 289-300, sept./dic. 1951, p. 295). Aliás, o Direito Administrativo francês sempre foi marcado
pela atividade criativa do Conselho de Estado, de maneira que a lei estrita nunca foi determinante para a
resolução dos conflitos jurídicos de natureza administrativa, pois as decisões eram pautadas, em grande medida,
pelos princípios gerais do Direito, muito embora isso não fosse expressamente reconhecido pelo Conselho de
Estado até o ano de 1942, quando várias decisões foram esclarecedoras quanto à existência de princípios gerais e
a sua plena força jurídica, atribuindo-lhes, inclusive, o substrato das decisões jurisprudenciais (Jean Rivero, op.
cit., 1951, p. 293).
521
Em todo caso, a atividade normativa da Administração Pública é sempre cercada de reserva, mesmo nas
hipóteses em que ela é autorizada sem maiores questionamentos, como é o caso das normas secundárias ou
terciárias decorrentes de delegação normativa. Há como que uma ambiência desfavorável à atuação normativa da
Administração Pública, uma vez que o seu fim prestigia uma atuação imediata, inclusive com necessárias
atuações concretas, fazendo com que ela perca a serenidade de análise exigida para a definição abstrata de uma
ordem justa (ENTERRÍA, Eduardo García de. La Lucha Contra las Inmunidades del Poder en el Derecho
Administrativo - Poderes Discrecionales, Poderes de Gobierno, Poderes Normativos. Revista de
Administración Pública (RAP), Madrid, nº 38, p. 159-205, mayo/agosto 1962, p. 196).
522
LAPORTA, Francisco J. El imperio de la Ley. Una visión actual. Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 151.
523
BINENBOJM, Gustavo. Uma Teoria do Direito Administrativo. Direitos Fundamentais, Democracia e
Constitucionalização. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 127-134.
524
Gustavo Zagrebelsky, op. cit., 2004, p. 15.
525
Aliás, a defesa da correção material da lei acaba por promover uma aproximação entre a Moral e o Direito,
sem falar que apresenta matizes jusnaturalista à questão. O fato é que “o positivismo, com sua rígida separação
entre deveres jurídicos e morais, favorecia uma postura crítica perante o direito. Em contrapartida, aquele que
começa pela inclusão de elementos morais no conceito de direito correria o risco de identificar exigências
jurídicas com exigências morais de forma acrítica” (ALEXY, Robert. Conceito e Validade do Direito. Org.
Ernesto Garzón Valdés, Hartmut Kliemt, Lothar Kuhlen e Ruth Zimmerling. Trad. Gercélia Batista de Oliveira
Mendes. Rev. da tradução Karina Jannini. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 56).
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(d) a quarta, a existência de atos normativos infralegais que são capazes de fundamentar a
atividade administrativa, mormente os regulamentos, ainda que isso seja um assunto sempre
polêmico na doutrina pátria526; e (e) a quinta, que denuncia um aspecto nefasto da atuação
governamental, explicita que o Poder Executivo, quando não carece da atividade legiferante
ou não possui competência normativa, não deixa espaço para uma atuação independente do
Poder Legislativo.
Acresça-se, em adendo a quarta razão acima mencionada, o surgimento de verdadeiros
ordenamentos administrativos setoriais527, nos quais há uma intensa rede de regulamentações
decorrentes das novas realidades observadas com o crescimento das atividades da
Administração Pública, mormente no setor de regulação da atividade econômica relativa à
prestação de serviços públicos ou não.
Nesse ponto, assoma em importância o poder normativo das Agências Reguladoras,
pois, a despeito de não expressar uma lei em sentido estrito, possui uma força normativa
indiscutível; aliás, o surgimento dos diversos ordenamentos setoriais decorreu precisamente
da necessidade de regular atividades específicas e extremamente técnicas de certos segmentos
econômicos528, fato que, naturalmente, não seria do alcance da ordinária atividade legiferante
do Estado, seja pela demora na edição das leis, seja pela excentricidade da matéria a ser
regulada, não se olvidando, ainda, a sua enorme complexidade529.
É dizer: o fato é que a lei, por si só, não atende, a contento, todas as exigências da
elevada diversificação dos serviços públicos decorrentes das enormes demandas de uma
sociedade hipercomplexa, sem falar na intensa e incomensurável teia de relações entre os
cidadãos e as pessoas jurídicas, que demandam uma necessária atividade fiscalizatória ou
regulatória do Estado.
Considerando a fase atual do Estado de Direito, em que se observa uma inestimável
profusão de relações entre o Poder Público e os cidadãos, ocorrera uma nítida mudança na
526

Celso Antônio Bandeira de Mello chega até mesmo mencionar categoricamente que: “[...] o regulamento,
além de inferior, subordinado, é ato dependente de lei” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de
Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 337, itálico no original). O autor, portanto,
defende a inexistência de reserva de regulamento na consecução da atividade administrativa, já que propugna a
sempre a necessidade de lei, excetuada a hipótese de extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos (art.
84, inciso VI, alínea b, da CF/88).
527
BINENBOJM, Gustavo, op. cit., 2008, p. 36.
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ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências Reguladoras e a Evolução do Direito Administrativo
Econômico. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2003, p. 380.
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relação entre a legalidade e a Administração Pública, fazendo com que (a) as fontes jurídicas
do Direito Administrativo fossem alteradas; na verdade, alargadas para contemplar atos
regulamentares diversos; e, como que inevitável consequência, (b) fosse identificada uma
maior flexibilidade na contextura jurídica entre lei e competência regulamentar530-531.
Assim, o imperativo da lei em sentido estrito encontrou incontornável adversidade para
atender às mudanças, por vezes inesperadas, da Administração Pública prestadora, que deve
ser necessariamente dinâmica, sem falar que a concreção do interesse público revelou-se, não
raras vezes, contrária às disposições legais vigentes, haja vista o escarcéu legislativo reinante
no Brasil, donde ressai o entendimento de que “a real satisfação do interesse público, ainda
quando esteja fora dos limites da lei formal, encontra-se em conformidade com a juridicidade
administrativa”

532

, o faz que exsurgir um interesse público supralegal, devidamente aferido

pelo controle jurisdicional, até mesmo para evitar eventuais e indevidos excessos
interpretativos do dever de juridicidade da Administração Pública.
Dessa forma, a noção do dever de juridicidade administrativa surge para atender a duas
relevantes tarefas: (a) superar as adversidades decorrentes da anacronia gerada pela em lei em
sentido estrito em face da atuação administrativa, o que se tem como função adaptativa; e (b)
aprofundar e alargar os parâmetros disciplinadores da atividade administrativa sem, contudo,
travar a consecução da função administrativa, o que revela a função corretiva.
Com relação à primeira função, por certo, há uma preocupação com a diversificação das
fontes vinculativas da Administração Pública; na segunda, prende-se à necessidade de
estabelecer novos nortes à consecução da atuação estatal, com especial destaque para as
imperiosas diretrizes constitucionais533.
Agora, o que consiste a juridicidade administrativa e como ela se opera na
Administração Pública?
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Há quem sustente que a juridicidade resta assentada em três elementos caracterizadores
num processo de imbricação recíproca, a saber: “(i) a constitucionalização do Direito; (ii) a
principialização do Direito; (iii) a ideia de Direito como sistema, como forma de implementar
os dois primeiros”534.
Em que pese a inegável correlação entre os elementos mencionados, a juridicidade não
decorre apenas da constitucionalização e da principialização do Direito535, pois é um
fenômeno mais amplo do que a análise e observância do Direito sob a ótica dos princípios e
das normas constitucionais, mesmo que tudo seja operado numa ambiência sistêmica;
contudo, e isso é evidente, tais fatores são relevantes para a caracterização da vinculação do
dever de juridicidade administrativa.
Não obstante isso, a mera diversificação material das fontes de vinculação normativa da
Administração Pública já explica que juridicidade administrativa vai mais além dos cotejos
normativos constitucionais e principiológicos, e devidamente jungidos a uma pujante
atividade interpretativa dos agentes públicos, no que enceta a perspectiva sistêmica do
Direito, uma vez que demanda o reconhecimento de novas vias de fundamentação da ação
administrativa. Aliás, é justamente essa diversidade onde se encontram as oportunidades, as
exigências e os perigos da pretendida vinculação da Administração Pública ao Direito536.
Numa palavra: a juridicidade é ampla e isso acarreta uma dilargada teia de fundamentos, que
534

ALBUQUERQUE JÚNIOR, Raimundo Parente. Juridicidade Contra Legem no Processo Administrativo.
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extrapola a seara estritamente normativa, o que inclui até mesmo costumes administrativos, as
praxes, práticas e usos administrativos e, ainda, de precedente administrativo537.
Ademais, a juridicidade não se resume à lei, nem mesmo ao Direito interno, vai mais
além, pois alcança todas as disposições jurídicas que vinculam o Poder Público por
decorrência das imposições constitucionais vigentes, o que implica dizer que até mesmo
normas internacionais se inserem no contexto da juridicidade administrativa, inclusive de
órgãos não estatais internacionais, mas dotados de forma normativa vinculante538.
Acresçam-se, ainda, as normas de direito privado que são diuturnamente empregadas
pela Administração Pública e, em determinados casos, podem vincular o Poder Público, até
porque uso de tais normas geram direitos e deveres recíprocos nas relações contratuais entre
os entes políticos e as pessoas jurídicas de direito privado. Não se olvidando, também, das
próprias normas resultantes das regulamentações da Administração Pública, o que evidencia,
ultimamente, uma importante forma de autovinculação normativa, ainda que possa ser
considerada uma forma peculiar e relativa de vinculação539. Isto é, a relatividade da
vinculação se deve, dentre outros pontos, à possibilidade da Administração Pública revogar
suas próprias normatizações. Todavia, isso só pode ser feito com critérios e, claro, sem
malferir direitos dos particulares.
Isso tudo, por certo, não quer dizer ainda muita coisa, pois não evidencia o cerne ou o
sentido da juridicidade administrativa. Acredita-se que ele não decorre da simplória afirmação
da vinculação do Poder Público ao Direito540-541, mas, sim, em que termos essa vinculação é
operada, uma vez que não há como admitir uma linearidade na consecução da vinculabilidade
apregoada.
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Uma advertência, desde já, é imposta: o fundamento de toda a atuação administrativa é
decorrente, expressa ou implicitamente, dos comandos da Constituição542, assim como a sua
vinculação ao Direito543; contudo, isso não quer dizer que a lei não seja o ordinário veículo
normativo disciplinador da Administração Pública. Só não é o de maior ocorrência, que fica a
cargo dos regulamentos, nem o mais importante, devidamente tributado ao texto
constitucional.
Ademais, por ser algo elementar e consequencial, o dever de juridicidade administrativa
da Administração Pública impõe à observância não apenas das normas que pautem o interesse
público primário, mas também o interesse público secundário, quer dizer, dos interesses da
Administração Pública em particular544.
Não se olvida, também, que a diversificação das fontes vinculativas da Administração
Publica faz com que, e isso se afigura inevitável, a atividade interpretativa dos agentes
públicos seja mais demorada e inquestionavelmente mais técnica, haja vista a necessidade
alcançar soluções administrativas sob uma perspectiva sistêmica; logo, não pode descurar da
unidade interna da ordem jurídica e sua necessária adequação valorativa 545.
Tudo isso acaba por exigir um fortalecimento do processo administrativo, até mesmo
para divisar a existência de mecanismo processual que possibilite o cumprimento de
parâmetros mais precisos, dentre outros pontos, sobre competência e imparcialidade
administrativas546. Ora, a complexidade que envolve a atividade decisional na via
administrativa não diverge, na maioria dos casos, em nada da verificada nos processos
judiciais547. Logo, revela-se como imprescindível facultar à seara administrativa uma
processualidade mais rigorosa, precisamente para os casos em que ela for necessária, daí o
porquê de apregoar uma faculdade e não uma imposição.
A questão ganha maior relevo quando o processo administrativo se debruça sobre
conflitos de interesses pautados em direitos fundamentais e/ou princípios constitucionais, de
forma que, nesses casos, a vinculação da Administração Pública ao Direito, devidamente
542
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cotejada numa perspectiva sistêmica, faz com que atividade decisional ganhe uma
envergadura complexante digna das mais intensas ou renhidas discussões doutrináriointerpretativas, potencializada pela participação administrativa, na qual carreia mais
informações, sob o crivo da racionalidade fundamentadora, para o deslinde do caso.
Veja-se que defender a juridicidade administrativa é admitir ou reconhecer a pujança
decisória da Administração Pública e afirmar a importância do processo administrativo na
consolidação dos direitos fundamentais, uma vez que a compreensão sistêmica do Direito
demanda, dentre outras coisas, uma aproximação do Poder Público da realidade nacional
através de decisões advindas de um amplo processo de discussão e, assim, vai cumprindo a
relevante “função intermediadora de estabelecimento e restabelecimento do equilíbrio que
permite a convivência pacífica social” 548.
É dizer: a juridicidade é a antessala dos imperativos comportamentais dos agentes
públicos numa Administração Pública dialógica, porém só a partir da decodificação do seu
verdadeiro sentido, em cada caso, é possível extrair a norma de atuação do Poder Público,
pela simples e elementar razão de que a diversidade material das fontes de vinculação,
potencializada

pela

equivocidade

da

linguagem

jurídica,

não

permite

aquilatar

antecipadamente, e com relativa precisão, a melhor conduta a ser perpetrada pelo Estado.
Portanto, “a determinação concreta da natureza heterovinculativa da lei acaba, afinal,
por repousar nas mãos da Administração Pública, gozando esta de um considerável espaço de
criação de Direito, isto sempre sem prejuízo da possibilidade de uma posterior intervenção
dos tribunais” 549.
Disso decorre outra relevante questão: a delimitação da juridicidade e definição do seu
sentido é dada pela própria Administração Pública, de maneira no processo de interpretação e
de execução ainda existe um largo espaço para impropriedades na atuação administrativa, que
somente pode ser evitada com a vigilante atuação da sociedade civil através da participação
administrativa e, conforme o caso, eventual e ulterior intervenção judicial.
Noutro giro, adverte-se, por uma necessária questão prática, que de nada adianta o
reconhecimento da juridicidade, mesmo sua manifesta operatividade, sem resolver a grande
questão do tempo no processo decisório e executivo da atuação administrativa, uma vez que a
temporalidade do Direito exige uma posição expedita do Poder Público, mormente nos casos
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em que a legislação não prescreve prazos concretos para o término dos processos
administrativos550.
Menciona-se, ainda, que a juridicidade não se harmoniza com a noção de mera
conformidade legal e nem com a mera compatibilidade com a lei551. Nem com vinculação
positiva à lei, nem com a vinculação negativa à lei. Nem tanto o mar, nem tanto a terra. Daí a
importância da interpretação do Direito Administrativo como sistema. O momento atual não é
de puro parâmetro autorizativo e, muito menos, de puro parâmetro permissivo. Defende-se
que a juridicidade prima pela observância integral do sistema jurídico e apenas ele vai
determinar, conforme o caso, se o contexto urge ou não uma vinculação mais rigorosa ou
positiva ou se uma vinculação menos rigorosa ou negativa.
Tendo em vista as disposições acima, giza-se que juridicidade administrativa se
notabiliza (a) pela diversificação da legalidade vinculativa da Administração Pública, (b) pela
flexibilidade da legalidade administrativa e (c) pela exigência de uma análise crítica da
legalidade como padrão de conformidade da atuação administrativa552.
A diversificação da legalidade vinculativa da Administração Pública é facilmente
identificada, primeiramente, pelo reconhecimento de que a lei já não possui uma posição
hegemônica em face da Administração Pública; que dizer, a atuação administrativa se rendeu
aos domínios da Constituição, o que implica dizer que a Administração Pública pode atuar
com base no texto constitucional; portanto, sem a intervenção do legislador553.
Ademais, o agir administrativo sob a égide das normas constitucionais não configura,
necessariamente, a ocorrência de omissão legislativa, mas, tão-somente, a prescindibilidade
da atividade legiferante na prossecução de determinadas matérias no campo do Direito
Administrativo e o reconhecimento de que o Poder Público pode atuar com fundamento
direito nas disposições constitucionais.
Assim sendo, destacam-se duas principais áreas de incidência554, a saber, (a) quando a
Constituição, por si só, representa uma norma direta e imediata consagradora de uma
competência administrativa555, é o que se pode observar no disposto no art. 84, inciso IV, da
CF/88, no qual prescreve, claramente, uma cláusula geral possibilitadora de uma competência
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regulamentar do Poder Executivo federal556; e (b) quando ela constituir um critério imediato
da decisão administrativa, tal como ocorre nas inumeráveis hipóteses em que a Administração
Pública, por imperativo constitucional, deve decidir alguma questão com base no princípio da
igualdade (art. 5º, caput, CF/88), da impessoalidade ou da eficiência (art. 37, caput, da
CF/88).
Nessa última hipótese de incidência há uma particular questão a ser mencionada. O
critério utilizado pela Administração com base no texto constitucional pode, inclusive, se
contrapor aos próprios termos da lei ordinária, quando esta se afigurar afrontosa ao critério
normativo constitucional. Naturalmente, essa excepcional decisão administrativa deve ser
consubstanciada numa portentosa fundamentação, senão deixa de representar um preciso
parâmetro assecuratório da normatividade constitucional para descambar num possível
capricho da autoridade administrativa mediante o uso indevido dos princípios jurídicos.
Tal posição bem destaca a importância da relação jurídica administrativa, pois submete
aos cânones dos valores e princípios constitucionais a atividade processual administrativa,
fazendo com que ela assuma uma função corretiva dos permeios legais vigentes, contanto que
tal função seja exercida com critério ou cientificidade.
Ademais, a própria Administração Pública é também encarregada de observar normas
extrajurídicas557, tais como as decorrentes de (a) normas técnico-científicas; (b) normas
morais, éticas e deontológicas; e (c) de pressuposição de regras lógicas que, de qualquer
modo, vinculam a atuação do Poder Público558.
Soma-se, ainda, como fator diversificante da legalidade vinculativa da Administração
Pública, a aplicação das normas de Direito Privado pelo Poder Público; aliás, sempre com o
devido cuidado e com propósito necessariamente instrumental, senão pode configurar um
abuso na eleição da via privada para a consecução dos fins públicos, justamente em
decorrência da adoção do regime jurídico inadequado pelo Poder Público559. Pondera-se, por
toda sorte, que no âmbito da atuação administrativa destinada ao poder de polícia não tem
cabimento o uso do Direito Privado560.
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Destaca-se, assim, que o Direito Administrativo não possui o monopólio do Direito
aplicável à Administração Pública561, fato que não revela qualquer surpresa, especialmente
porque nenhuma área do Direito e, muito menos, o setor por ele regulado, é estanque em face
das demais; logo, as imbricações ou interdependências são inevitáveis.
Insta mencionar que o dever de juridicidade administrativa se coaduna com a
flexibilidade da legalidade administrativa, pois o novo tempo da prossecução dos fins
públicos não se harmoniza com as vias autoritárias de antanho da atuação administrativa, de
maneira que não há mais como arvorar a manutenção da unilateralidade decisória da
Administração Pública.
Naturalmente, a temática consubstancia uma clara expressão da democracia
administrativa, porque representa uma confluência decisória do Poder Público com a
sociedade civil, permitindo, dessa forma, uma reviravolta na compreensão do poder
administrativo, já que não mais distante da participação do cidadão na definição das
ordinárias ou grandes questões administrativas.
Assim sendo, dentre outros, observam os seguintes instrumentos representativos da
disponibilidade da unilateralidade decisória562: (a) a utilização alternativa entre ato ou
contrato administrativo; e (b) a fragilização da unilateralidade no processo administrativo
mediante (1) acordos substitutivos do processo unilateral; e (2) acordos endoprocessuais.
Ora, tais instrumentos apenas evidenciam uma característica da gestão pública do nosso
tempo: o diálogo intenso e direto entre o cidadão e a Administração Pública.
Assim sendo, há uma contínua e crescente abertura legislativa aos modos de resolução
consensual das questões administrativas, fazendo com que a Administração Pública dialógica
carreie esforços para as vias de consenso no trato da atividade administrativa, de forma a
possibilitar terminações bilaterais dos processos administrativos, tal como prevê o art. 88 da
Lei espanhola nº 30/1992 (Lei do Regime Jurídico das Administrações Públicas e
Procedimento Administrativo Comum). Trata-se, portanto, de forma pactuada ou acordada de
exercício dos poderes administrativos; revelando-se, na verdade, numa cláusula geral para a
Administração Pública espanhola promover acordos ou contratar como forma de conclusão
dos processos administrativos563.
No mesmo sentido, em que se prestigia a consensualidade no âmbito da Administração
Pública, tem-se o art. 179, nº 1, do Código do Procedimento Administrativo português, pois
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Paulo Otero, op. cit., 2003, p. 811.
Paulo Otero, op. cit., 2003, p. 834-844.
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ALFONSO, Luciano Parejo. Eficacia y Administración. Tres Estudios. Madrid: Instituto Nacional de
Administración Pública – INAP y Boletín Oficial del Estado – BOE, 1995, p. 157.
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apresenta dispositivo que apregoa “como princípio geral a paridade entre a forma contratual e
a forma unilateral de prossecução das atribuições das entidades colectivas” 564-565.
No Brasil, a LGPAF, apesar de sofrer uma forte influencia da lei norte-americana de
processo administrativo, no que poderia seguir a evolução legislativa daquele país sobre a
temática, mormente ao que dispõe a Lei de Resolução de Conflitos Administrativos de 1990,
não apresentou qualquer disposição análoga sobre a matéria, o que é de todo lamentável.
Em todo caso, não se olvidou na legislação infraconstitucional a temática da legalidade
vinculativa da Administração Pública, uma vez que o princípio da juridicidade administrativa
encontra-se claramente encampada no art. 2º, parágrafo único, inciso I, da LGPAF, pois
preceitua uma atuação conforme a lei e o Direito no processo administrativo566. Portanto, no
âmbito da processualidade administrativa, a vinculação da Administração Pública ao Direito
resulta de uma inarredável exigência constitucional e, também, ostenta a qualidade de
princípio do processo administrativo federal.
Insta mencionar, ainda, que a legalidade como padrão de conformidade da atuação
administrativa não se desenvolve de forma linear ou silogística567, uma vez que a miríade
fática revela situações excepcionais que põem em xeque as prescrições legais vigentes, muitas
vezes pela clara contraposição dos termos da lei aos parâmetros constitucionais a que se
vincula inarredavelmente toda a Administração Pública. O mesmo se diga, e
exponencialmente, quanto às normas infraconstitucionais decorrentes da avassaladora inflação
legislativa que faz recrudescer a contraposição normativa entre diversos veículos normativos,
promovendo uma ausência de sistematicidade no ordenamento jurídico.
Tudo isso, por evidente, faz estremecer as ordinárias formas de conceber a legalidade
como parâmetro de conformidade da atuação administrativa e, notadamente, acaba por
questionar tal concepção como parâmetro de conformidade jurídica da Administração
Pública; logo, nesse contexto, “a ideia de que o sentido de toda a legalidade é unívoco e claro,
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Paulo Otero, op. cit., 2003, p. 836.
Outros exemplos ainda podem ser mencionados: (a) a matéria é tratada nos §§ 54 a 62 da Lei Federal Alemã
de Procedimento Administrativo de 1976 (PANIAGUA, Enrique Linde. La Ley de Procedimiento
Administrativo de la República Federal Alemana. Revista de Administración Pública - RAP, Madrid, nº 83, p.
477-537, mayo/agosto 1977, p. 516-519); (b) a temática é disposta no art. 11 da Lei italiana nº 241/1990
(LORAS, Antonio Fanlo. La Ley Italiana de 7 de Agosto de 1990, de Nuevas Normas en Materia de
Procedimiento Administrativo y de Derecho de Acceso de los Documentos Administrativos. Revista de
Administración Pública - RAP, Madrid, nº 124, p. 461-478, enero/abril 1991, p. 469); e (c) o assunto é
devidamente regulamentado na seção nº 3, intitulada de Promoção de Meios Alternativos de Resolução de
Conflitos, da Lei de Resolução de Conflitos Administrativos de 1990 (PIQUERAS, Francisco Delgado. La
Administrative Dispute Resolution Act de los Estado Unidos: Introducción, Traducción y Notas. Revista de
Administración Pública - RAP, Madrid, nº 131, p. 557-585, mayo/agosto 1993, p. 571-572).
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permitindo sempre saber o caminho a seguir num propósito de actuação administrativa
conforme ao estatuído pelas normas é, em cada vez maior número de sectores, uma ilusão ou
um mito” 568.
Dessa forma, a concepção de legalidade deve ser vista sob outra ótica, de forma a
admitir a existência de zonas de certeza negativa e positiva, assim como zonas intermediárias
ou cinzentas569, sobre a determinação do parâmetro legal vinculativo da Administração
Pública, senão toda a atividade decisória estatal parte de uma doce e inebriante quimera.
Enfim, a juridicidade administrativa por contemplar o todo e não as partes dele, faz com
que a autoridade pública se depare com uma teia normativa de difícil arranjo e compreensão
sistêmica; todavia, e certamente por conta da dificuldade apresentada, o processo decisório
administrativo tende a ser realista e preciso em face das convergências fático-normativas
exsurgidas na sociedade hipercomplexa, justamente porque não parte de premissas
equivocadas e nem se submete a uma fantasiosa cognoscibilidade das fontes normativas
vinculantes da Administração Pública, assim como reconhece todo o complexo normativo
numa relação dialogal com a sociedade civil destinada a salvaguardar o interesse público na
sua acepção plúrima.

5.3 JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA

Dividem-se as funções do Estado em três grandes segmentos: (a) a função
administrativa; (b) a função jurisdicional; e (b) a função legislativa570. E, a partir dessa
divisão, empreende-se uma vinculação dessas funções aos Poderes da República571. Assim
sendo, a administrativa fica a cargo do Poder Executivo, a jurisdicional fica sob os auspícios
do Poder Judiciário e, por fim, a legislativa fica na incumbência do Poder Legislativo.
568
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Jorge Miranda propõe uma divisão em função administrativa, jurisdicional e política, esta se subdivide em
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Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Vol. I. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 2 ed. Rio de
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Porém, a vinculação dessas funções a determinados Poderes da República é
insustentável. Por que razão a função jurisdicional só pode ser exercida pelo Poder Judiciário?
Como explicar, portanto, a existência de julgamentos sob a tutela do Senado (art. 86, caput, in
fine, da CF/88) ou dos tribunais administrativos, em particular o Tribunal de Contas da União
(TCU), haja vista o disposto no art. 71, inciso II, da CF/88.
E qual o sentido de a função legislativa ficar restrita ao Poder Legislativo? Como negar
a atividade legislativa do Poder Executivo mediante leis delegadas (art. 68 da CF/88) e
medidas provisórias (art. 62 da CF/88), ainda que esta não seja propriamente uma lei, e
demais veículos normativos por ele editados (art. 84, incisos IV e VI, da CF/88).
Como não admitir atribuições legislativas ao Poder Judiciário em virtude de iniciativa
de leis de interesse da magistratura (art. 93, da CF/88), sem falar ainda na importante
competência para editar os seus próprios regimentos (art. 96, inciso I, alínea a, da CF/88). E
todos os Poderes não desenvolvem função administrativa? Como negar a função
administrativa de todos os Poderes da República, hajam vista as ordinárias atividades
administrativas desenvolvidas no Poder Judiciário e no Poder Legislativo572.
A linearidade no tratamento das funções do Estado constitui um grave equívoco. Não há
como negar isso, salvo se imbuído por propósitos ou interesses meramente corporativos.
Sustenta-se, neste tópico, uma posição doutrinária bem particular, a saber, que existe
uma jurisdição administrativa diversa da jurisdição judicial. Aliás, ela se vincula à
necessidade de a Administração Pública definir o direito ou dirimir conflitos de interesses nos
processos administrativos573, nos quais são exaradas decisões capazes de afetar direta ou
indiretamente os cidadãos ou o próprio Estado574. Afinal, há uma inconteste proximidade
entre os comandos administrativos e os comandados judiciais, pois, num ou noutro, possuem
“[...] a característica de constituírem o resultado da aplicação de comandos legislativos” 575.
Portanto, e quanto a isso não se arreda o entendimento, a jurisdição administrativa é
caracterizada pela observância e aplicação do Direito no caso concreto pela autoridade
572

Portanto, “se a atividade administrativa do Congresso e do Judiciário ou o exercício de função legislativa pelo
Executivo podem comprometer compreensões prévias sobre a ordenação funcional, não agridem a ordenação
funcional do poder estatal no contexto concreto da Constituição vigente” (CLÈVE, Clèmerson Merlin.
Atividade Legislativa do Poder Executivo. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 139).
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administrativo em sentido estrito (ÁLVAREZ-GENDÍN, Sabino. Estudio de la Nueva Ley de Procedimiento
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competente, conforme diretriz legal ou regulamentar, e independentemente da especificidade
da matéria decidida, contanto que se insira no complexo de relações jurídicas da
Administração Pública576.
Aliás, até mesmo a distinção entre a função jurisdicional e a função administrativa é
cercada de notória dificuldade577, justamente porque as funções do Estado não se
desenvolvem numa perspectiva estanque, uma vez que, por serem funções do Estado,
ostentam traços ou qualidades comuns. Muito embora, e isso não pode ser negado, há
diferença entre a função administrativa e a função jurisdicional578, o que não há é a
exclusividade da função jurisdicional pelo Poder Judiciário.
576

Que, naturalmente, açambarca a atividade típica do Poder Executivo e a atividade atípica dos demais Poderes.
Odete Medauar salienta três notas diferenciadoras entre a função jurisdicional e a função administrativa, quais
sejam, (a) que jurisdição tem por propósito a atuação do Direito, já a função administrativa se pauta pelo
princípio da legalidade. Tal critério é absolutamente inconsistente: a função administrativa atua conforme a lei e
o Direito, tal como já salientado no item 5.2; (b) sustenta que a jurisdição possui a característica da
substitutividade, fato que não se observa, de modo geral, na função administrativa. O critério é falho por duas
razões: quando o Poder Judiciário decide questões do interesse da magistratura não há a pretendida
substitutividade e toda atividade estatal, pouco importa o Poder, representa uma substituição dos interesses
primários dos cidadãos; e (c) na jurisdição há coisa julgada, o que não se observa na função administrativa. De
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representam um apanágio do universo comparado (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 13
ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 48). Sustam, ainda, que diferença se assenta nos seguintes
aspectos: (a) na função administrativa se cumpre a lei, mas não tem o propósito de atuá-la. Tal entendimento não
convence, pois o dever de juridicidade administrativa revela, sem sombra de dúvida, observância e atuação na lei
e no Direito; (b) inexiste o caráter substitutivo na função administrativa. Nesse ponto, dispensa-se a mesma
crítica aventada acima; e (c) que inexiste coisa julgada na função administrativa. Todavia, a definitividade é um
efeito da atividade jurisdicional e não um apanágio capaz de exprimir uma diferença essencial entre as funções
(CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
Geral do Processo. 23 ed. São Paulo: Malheiros, 2007b, p. 151).
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A diferença é revelada na sua finalidade, isto é, a função administrativa é identificada pela sua atividade
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Administração Pública, é identificada pela sua atividade decisória de conflitos de interesses numa ambiência
processual e que, no caso Poder Judiciário, é “dirigida a garantir a eficácia do próprio ordenamento jurídico no
caso concreto e em última instância (ROCHA, José de Albuquerque. Teoria Geral do Processo. 8 ed. São
Paulo: Editora Atlas, 2007, p. 89). Nesse ponto, é pertinente o posicionamento de Miguel Seabra Fagundes,
nestes termos: “[...] o momento em que é chamada a intervir a função jurisdicional, o modo e a finalidade, por
que interfere no processo realizador do direito, é que lhe dão os caracteres diferentes” (FAGUNDES, Miguel
Seabra. O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário. Atualizador Gustavo Binenbojm. 7 ed.
Rio de Janeiro: Editora Forense, 2005, p. 14-15, itálico no original). Mais adiante, o autor apresenta
sinteticamente os três elementos particulares da função jurisdicional: “a) como momento do seu exercício – uma
situação contenciosa surgida no processo de realização do direito; b) como modo de alcançar a sua finalidade – a
interpretação definitiva do direito controvertido; c) como finalidade do seu exercício – o trancamento da situação
contenciosa, consequência necessária da interpretação fixada” (Miguel Seabra Fagundes, op. cit., 2005, p. 15-17,
itálico no original). Raimundo Parente de Albuquerque Júnior, op. cit., 2010, 172-173, também segue o
posicionamento de Miguel Seabra Fagundes. Promove-se apenas uma objeção nas considerações do doutrinador
potiguar: o momento de exercício da função jurisdicional não é determinado pelo advento de conflito de
interesses, ainda que isso ocorra na quase totalidade das vezes, mas, sim, da atividade decisória do Poder Público
no curso de um processo administrativo ou judicial, pois a atividade jurisdicional pode desenvolver-se,
inicialmente, sem uma evidente contraposição de forças ou interesses. Isto é, a situação contenciosa exsurge
durante o exercício da função jurisdicional, esta não é somente exercida a partir do litígio. A rigor, a necessidade
de litigio é considerada por mera praticidade compreensiva da função jurisdicional, pois há casos em que
inexistem litígios, porém há jurisdição. Veja-se o caso da jurisdição voluntária, que de voluntária só possui o
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Pois bem, no Brasil, não há como negar, nota-se uma enorme resistência em admitir
uma jurisdição administrativa, justamente porque para concebê-la parte-se equivocadamente
das mesmas pré-compreensões advindas da jurisdição exercida pelos órgãos do Poder
Judiciário.
A mais elementar das objeções, e que revela uma afirmativa sem aprofundamentos,
reside no fato de que só existe jurisdição na atividade desenvolvida no âmbito do Poder
Judiciário através dos magistrados579.
Argumenta-se, consequentemente, que no sistema de jurisdição única não há falar na
realização de atividade jurisdicional através da Administração Pública; logo, tal entendimento
já demonstra uma identidade insustentável entre a atividade judicial e a atividade
jurisdicional580, como se isso colocasse uma pá de cal sobre a questão, arvorando-se como
irretorquível fundamento a inquebrantável premissa de que apenas o Poder Judiciário faz
coisa julgada das suas decisões e, assim, apenas sob os seus auspícios pode existir
efetivamente uma jurisdição581.
A linha de raciocínio, em que pese a sua pretensa racionalidade, não se sustenta, pois
não leva em consideração um aspecto relevante quanto à operacionalidade do Direito
destinada à consecução da atividade estatal em sentido amplo, a saber: a atuação do Poder

nome, uma vez que a parte vai a juízo não porque quer, mas porque efetivamente precisa dela, não há o
famigerado litígio na sua tradicional acepção, mas há jurisdição, porque há atividade decisória do Poder Público
numa ambiência processual, sem falar que se trata “de tutela dos mesmos direitos; apenas num caso
controvertido, e, no outro, não” (ALVIM, José Eduardo Carreira. Teoria Geral do Processo. 14 ed. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 57). E, ainda, algo mais elementar: se interposta uma demanda de pensão
alimentícia, devidamente aceita pelo réu, ultimada por uma sentença exarada com resolução de mérito, nessa
hipótese, não ocorrera exercício da função jurisdicional? O reconhecimento, sem resistência, do pedido autoral,
em qualquer demanda judicial, suprime o exercício da função jurisdicional na sentença exarada pelo magistrado?
A resposta só pode ser negativa para as indagações encetadas.
579
Tal afirmação chega a ser risível. É como afirmar que: só se pode chamar de pão o produto decorrente da
padaria do seu Manuel, ainda que outro produto, feito com o mesmo ingrediente e alcançando a mesma textura e
o mesmo sabor, muito embora adotando técnica diversa, possa advir da padaria do seu João e, não podendo ser
chamado de pão, vamos alcunhá-lo de Carmen Miranda. Ora, a natureza da atividade desenvolvida é a mesma, o
que se altera são os fenômenos e mecanismos relacionados ao exercício da atividade exercida, tendo em vista a
ambiência em que se ocupa cada um dos Poderes da República. A natureza da atividade decisória ou julgadora é
a mesma. A diferença nem é quantitativa e nem é qualitativa, mas sim de prevalência das funções típicas. A
Administração Pública decide e realiza, aliás, mais realiza do que decide; ao revés, o Poder Judiciário tem por
principal propósito decidir ou julgar e raramente executa.
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GRINOVER, Ada Pellegrini. Princípios Processuais e Princípios de Direito Administrativo no Quadro das
Garantias Constitucionais. Revista IOB de Direito Administrativo (RIDA), São Paulo, nº 16, p. 28-49, abr.
2007, p. 28. Curiosamente, olvida-se que o Poder Judiciário não possui jurisdição sobre tudo e nem pode dizer a
palavra final sobre tudo, exemplificativamente, tem-se o art. 86, caput, in fine, da CF/88.
581
Em contraposição a esse entendimento, muito embora se referindo à jurisdição voluntária, porém
inteiramente aplicável ao caso, transcreve-se o seguinte entendimento: “A jurisdição não é indissociável da coisa
julgada material. O que é essencial para a decisão jurisdicional é a sua potencialidade à estabilidade”
(MARINONI, Luiz Guilherme. Teoria Geral do Processo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 143).
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Público deve, em qualquer caso, pautar-se na observância do Direito e, assim, ele define,
determina ou simplesmente diz, no exercício de suas atividades, o direito no caso concreto.
O argumento mencionado não resiste a uma elementar exemplificação: qual a diferença,
sob uma perspectiva ontológica582, entre uma decisão judicial que determina a implantação de
um benefício previdenciário ou assistencial e uma decisão administrativa que determina a
concessão do mesmo benefício?
No caso, se diferença existe, por certo, ela é externa ao fenômeno jurisdicional e se
refere, evidentemente, à considerável estabilidade da decisão promovida pela seara
administrativa, mesmo que não opere a coisa julgada administrativa583-584; pois, em tese, não
é objeto de recurso administrativo por parte do Poder Público, donde ressai, na hipótese,
maior estabilidade na relação jurídica administrativa.
A possível distinção entre as jurisdições administrativa e judicial, devidamente
decantada na processualidade a elas inerentes, é apenas de grau585, pois a natureza da
atividade desenvolvida é invariavelmente a mesma. E pretensa diferença, quando existente,
decorre apenas da existência de fenômenos ou arquétipos processuais diversos em virtude das
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Na perspectiva ontológica não há diferenças, tanto que Giuseppe Chiovenda, no início do século passado, já
admitia o exercício de funções jurisdicionais por órgãos administrativos, no que relatava a atividade de Ministro
de Estado sobre questões tributárias; assim como funções administrativas por órgãos jurisdicionais, revelada na
jurisdição voluntária, segundo a ótica do autor (CHIOVENDA, Giuseppe. Principios de Derecho Procesal
Civil. Trad. José Casáis y Santaló. Tomo I. 3 ed. Madrid: Editorial Reus, 1922, p. 341). E, mais adiante, o autor
menciona que garantias exteriores da função jurisdicional, tais como independência do agente público, fórmulas
processuais, contraditório etc., não revelam a sua essência, porque pode existir jurisdição que não as possuam e,
por outro lado, existirem atos administrativos que detenham tais garantias (Giuseppe Chiovenda, op. cit., 1922,
p. 342).
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A rigor, a coisa julgada administrativa, terminologia que não é das mais aconselháveis, apenas quer dizer
imodificabilidade da decisão pela própria Administração Pública ou, em termos mais precisos, “implica, para
ela, a definitividade dos efeitos de uma decisão que haja tomado” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio.
Curso de Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 444). Ademais, ela ocorre apenas nos
casos em que a Administração Pública tenha “decidido contenciosamente determinada questão” (Celso Antônio
Bandeira de Mello, op. cit., 2007, 445).
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Na via administrativa, diversamente da sede judicial, inexiste a coisa julgada, porém, ela possui o efeito da
executividade (CASSESE, Sabino. Las Bases del Derecho Administrativo. Trad. Luis Ortega. Madrid:
Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, 1994, p. 255). A executividade, contudo, não se confunde
com a executoriedade, uma vez que esta pressupõe uma atuação material coercitiva da Administração Pública.
Celso Antônio Bandeira de Mello estabelece os seguintes pressupostos ensejadores da executoriedade: (a)
quando há previsão legal, o que dispensa maior análise de compreensão; e (b) quando a executoriedade se
revelar imprescindível à eficácia da garantia do interesse público perseguido pela Administração Pública (Op.
cit., 2007, p. 409-410). Em todo caso, a executoriedade pode ser objeto, no caso concreto, de impugnação
administrativa ou judicial, justamente por não descortinar uma situação que justifique uma atuação material de
natureza coercitiva.
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SUNDFELD, Carlos Ari. Processo e procedimento administrativo no Brasil. In: ______; e MUÑOZ,
Guilhermo Andrés (Coord.). As Leis de Processo Administrativo. Lei Federal 9.784/99 e Lei Paulista
10.177/98. 1 ed., 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006b, p. 17-36, p. 29. Porém, melhor seria dizer que
inexiste diferença, há apenas o signo da prevalência de função em face da atividade típica desenvolvida em cada
Poder.
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exigências fático-jurídicas relacionadas à atividade decisória empreendida; portanto,
elementos que não se inserem na essência ou natureza da jurisdição.
Pondera-se, a jurisdição não é definida ou identificada pelos seus resultados ou efeitos.
Em outras palavras, a coisa julgada, que é exclusiva da atividade judicial, não representa
um impeditivo ao reconhecimento da jurisdição administrativa, pois representa meramente
uma consequência da decisão final e não uma expressão de identidade com a jurisdição.
Enfim, a jurisdição não se caracteriza pelos seus efeitos586, mas, sim, pela consecução
de uma atividade estatal587, de natureza decisória, num processo administrativo, judicial e até
mesmo extrajudicial, como é o caso da arbitragem588, dentro um determinado complexo de
competências legais ou regulamentares.
Ademais, tal entendimento em nada compromete a inafastabilidade da jurisdição
judicial (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88)

589

, mas, tão-somente, que, a despeito da

possibilidade de discussão judicial da matéria, há na via administrativa uma sede própria de
resolução de conflitos, também pautada no alcance dos caros valores e princípios
constitucionais, tais como a segurança jurídica590 (art. 5º, caput, inciso XXXVI, da CF/88),
princípio da dignidade humana (art. 1º, inciso III, da CF/88) etc.
Esclareça que jurisdição única encontra-se caracterizada em um ordenamento jurídico
quando prescreve a existência de um conjunto de órgãos competentes, notadamente judiciais,
586

Admitir tal pensamento é o mesmo que caracterizar o cavalo pelo fato dele relinchar, como se isso fosse o
bastante para afirmar que ele é ou fosse o único membro da família equidae.
587
Até mesmo entre particulares é defensável a existência de uma atividade de caráter jurisdicional, tendo em
vista os termos do art. 18, da Lei nº 9.307/94 (Lei de Arbitragem – LArb.), já que pode definir o direito no caso
concreto, como ocorre na atividade administrativa e, também de forma definitiva, como ocorre na atividade
judicial.
588
Não há como negar a jurisdição na via arbitral, pois “ao lado de uma jurisdição estatal, viceja uma jurisdição
privada, cujo produto final é a sentença de mérito, que em nada difere, quanto à sua extensão e eficácia, da
sentença judicial, a não ser que esta está sujeita a recurso para o tribunal, o que não acontece com a sentença
arbitral, sujeita apenas a uma ação de nulidade, pela inobservância de requisitos formais” (José Eduardo Carreira
Alvim, op. cit., 2011, p. 58). Ainda pelo reconhecimento da jurisdição arbitral, dentre outros autores, têm-se: (a)
NERY JÚNIOR, Nelson; e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Processual Civil Extravagante em Vigor. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 1.805;
(b) THEODORO JÚNIOR, Humberto. O Processo Civil Brasileiro no Limiar do Novo Século. 2 ed. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2002, p. 311; e (c) FONSECA, José Arnaldo da. Jurisdição Estatal e Jurisdição
Arbitral: Conflito Aparente. Revista de Arbitragem e Mediação (RAM), São Paulo, ano 06, nº 23, p. 49-59,
out./dez. 2009, p. 54. Em sentido contrário: MARINONI, Luiz Guilherme; e ARENHART, Sérgio Cruz.
Manual de Processo de Conhecimento. 5 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 35.
589
Aliás, o direito de ação revela-se como a “garantia das garantias” na nossa ordem constitucional, porque
atende o imperativo da inafastabilidade da tutela judicial pela vontade do cidadão [MARQUES DE LIMA,
Francisco Gérson. Fundamentos Constitucionais do Processo(sob a Perspectiva da Eficácia dos Direitos e
Garantias Fundamentais). São Paulo: Malheiros, 2002, p. 36].
590
O termo segurança estampado no caput art. 5º da CF/88 não pode ser interpretado no sentido de apenas
salvaguardar a incolumidade física dos nacionais ou estrangeiros, vai mais além: quer indicar o status de
segurança sobre todas as vertentes possíveis, inclusive a jurídica, interpretar de forma diversa é emprestar,
canhestramente, uma limitação exegética do dispositivo, o que não se coaduna com a hermenêutica
constitucional, necessariamente aberta e plural, contanto que consistente e racional.
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sobre determinadas matérias591. Logo, isso não quer dizer que os órgãos administrativos,
igualmente competentes em aplicar o direito, não possam exercer a sua jurisdição, mas apenas
reconhecer que o exercício de sua jurisdição não exclui, e nem poderia por conta de
imperativos constitucionais, a judicial, que é a definitiva592 por excelência, sem falar que tal
entendimento não faz com que a seara administrativa se imiscua em questões ou matérias que
possuam reserva do Poder Judiciário.
Ademais, dizer que existe uma jurisdição administrativa não implica afirmar que toda a
atividade administrativa só pode exercida através dela593, o que seria um tremendo dislate,
mas, tão-somente, gizar que determinadas atividades desenvolvidas no âmbito da
Administração Pública se reveste de jurisdição, sem que com isso se confunda e nem assuma
toda a complexidade ou rigorismo da atividade judicial594 e, muito menos, desprestigie a
importância desta, por se revelar a instância última de resolução dos conflitos na nossa ordem
constitucional e, justamente por não ser primeira, deveria se dedicar precipuamente a questões
mais relevantes já anteriormente iniciadas ou decididas na instância administrativa.
Em outras palavras, a jurisdição administrativa deve reduzir os conflitos
administrativos, tudo de modo a evitar que demandas potencialmente judicializáveis alcancem
os pórticos do Poder Judiciário, no que cumpre o relevante papel de inibir uma judicialização
excessiva das decisões administrativas, justamente por não descurar da relevante atividade
decisória da Administração Pública.
Para tanto, um longo caminho ainda deve ser percorrido até o reconhecimento da
importância do processo administrativo e da necessidade de alterar a cômoda, e por vezes
irresponsável, atividade decisória administrativa destituída de precisão ou, simplesmente, de
elementar fundamentação.
Sobremais, a jurisdição administrativa não se vincula apenas aos órgãos da justiça
administrativa propriamente dita, que desempenha apenas uma parcela dessa jurisdição, mas a
591

Não se pode afirmar sobre todas as matérias, veja-se, por exemplo, o julgamento por crimes de
responsabilidade do Presidente da República (art. 86, caput, in fine, da CF/88). Isto é, não se pode dizer que o
Poder Judiciário possui competência para tal julgamento, uma vez que se trata de uma função atípica do Senado.
592
A definitividade da decisão judicial não tem o condão de infirmar a possibilidade, em casos excepcionais, da
definitividade de uma decisão administrativa ampliativa de direitos do cidadão, na hipótese em que já tenha sido
operada a coisa julgada administrativa. Ora, se a própria Administração Pública não pode mais discutir a
questão dentro ou fora dos seus pórticos, por evidente, não seria o cidadão que discutiria judicialmente o seu
direito, daí, sem maiores esforços, extrai-se uma decisão administrativa definitiva.
593
Da mesma forma que não se pode dizer que toda a atividade do Poder Judiciário deve ser promovida sob o
signo do exercício de sua jurisdição. Há, portanto, a necessidade de compreender os arquétipos funcionais das
atividades exercidas pelos Poderes da República, tudo de modo a imprimir o verdadeiro sentido que as
empreende: a fungibilidade das funções e a identidade funcional de suas competências típicas.
594
DROMI, Roberto. El Procedimiento Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública
– INAP, 1986, p. 35.
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todo órgão administrativo que possua no seu complexo de competências, determinadas em lei
ou regulamento, o dever de decidir matéria de direito numa relação jurídica administrativa, no
qual se vislumbre eventual conflitos de interesses595 ou, simplesmente, tenha que decidir
matéria de direito decorrente de uma decisão primária da Administração Pública.
É uma tolice defender a jurisdição administrativa nos moldes da jurisdição judicial, pois
o universo que cerca cada uma delas é diverso e, por certo, diversos são também os seus
fenômenos e mecanismos de operacionalidade. Assim sendo, o que caracteriza a jurisdição
administrativa é a atividade processual decisória no exercício da função administrativa.
Em outras palavras: a jurisdição administrativa se prende à atividade decisória da
Administração Pública promovida nos processos administrativos destinados a resolver
conflitos de interesses ou decidir matéria de direito nas relações jurídicas administrativas.
Destarte, a jurisdição administrativa não carece dos mesmos pressupostos teóricos da
jurisdição promovida pelo Poder Judiciário. Ora, se a atividade decisória é realizada num
processo administrativo, pouco importa se ela ocorre num tribunal administrativo ou numa
simples repartição pública; em qualquer caso, observam-se as preciosas prescrições
dispensadas às relações jurídicas administrativas. E por que há jurisdição administrativa nas
duas hipóteses?
Explica-se: quando, partindo do exemplo anteriormente mencionado, numa repartição
pública, uma autoridade administrativa, dentro dos limites da sua competência legal ou
regulamentar, decide pela concessão de um benefício previdenciário ou assistencial, tem-se
uma expressão da jurisdição administrativa; todavia, quando a atividade desenvolvida pela
Administração Pública se destina a implantar o referido benefício, obviamente, não há o
exercício da jurisdição administrativa, mas, tão-somente, o exercício da Administração
Pública prestadora. Só que, nos tribunais administrativos, não há Administração Pública
prestadora596, mas apenas o exercício de jurisdição administrativa.
595

Naturalmente, esse entendimento destoa da compreensão tradicional sobre a temática, já que não vincula o
exercício da jurisdição apenas à atividade judicial. Aliás, nem mesmo se pode dizer que a jurisdição só possa
ocorrer em órgãos dedicados a promover julgamentos. Não mesmo. A jurisdição administrativa ocorre nas
hipóteses em que um órgão estatal, com a atividade exclusiva ou não de julgar, tem a competência de decidir ou
aplicar o direito no caso concreto com vista a dirimir os possíveis conflitos de interesses (a) entre os órgãos da
Administração Pública; e (b) entre esta e os seus servidores ou cidadãos. Assim sendo, excluem-se da jurisdição
administrativa as atividades administrativas decorrentes da mera gestão da máquina pública e os atos materiais
dela decorrentes, assim como todas as decisões que representem uma expressão de um ato político ou de governo
e, nessa última hipótese, pode ser objeto de controle pelo Poder Judiciário, já que não se defende a imunidade de
controle do ato político ou de governo.
596
E nem se diga que a atividade realizada pelos tribunais administrativos é também Administração Pública
prestadora, pois o mesmo entendimento poderia, tranquilamente, se estender a toda a atividade judicial. Aliás, a
rigor, pode ser entendido que toda e qualquer atividade do Estado é instrumental e se destina a uma prestação à
sociedade.
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Há um erro histórico em negar essas duas realidades. Tal fato apenas serviu para
possibilitar uma balbúrdia no exercício das atividades no âmbito da Administração Pública e
tratá-las sob o signo das mesmas regras ou princípios fundamentadores.
Assim sendo, observa-se (a) uma função administrativa decisória, de natureza
jurisdicional, no que revela a jurisdição administrativa; e (b) uma função administrativa
prestadora, de natureza administrativa propriamente dita. A função administrativa decisória
pode ocorrer em qualquer um dos Poderes da República e a função administrativa prestadora
também. Não há função exclusiva de determinado Poder, a questão é apenas de prevalência
das funções. Destarte, no Poder Judiciário é corrente a função jurisdicional e, eventualmente,
pode ocorrer uma função administrativa decisória ou prestadora, pois, nessas hipóteses, temse apenas a prossecução da função administrativa no âmbito do Poder Judiciário.
Não se utiliza, aqui, a terminologia Administração Pública Ativa597 e Administração
Pública Judicante, por se revelar anacrônica, contraditória e inconsequente, pelos seguintes
motivos:
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A terminologia é adotada, porém com o devido rigor, por Raimundo Parente de Albuquerque Júnior, op. cit.,
2010, p. 176-177, no qual reconhece, com acerto, o exercício de função jurisdicional pelos tribunais
administrativos. Em sentido contrário, ainda sob a égide da Constituição de 1967, CRETELLA JÚNIOR, José.
Natureza das Decisões do Tribunal de Contas. Revista de Direito Administrativo (RDA), Rio de Janeiro, nº
166, p. 01-16, out./dez. 1986, p. 01; aliás, o autor chega até mesmo a afirmar, quanto à atividade desenvolvida
pelos membros do Tribunal de Contas, que: “Seus ilustres integrantes, embora vitalícios e inamovíveis, não são
magistrados, pois não julgam” (José Cretella Júnior, op. cit., 1986, p. 02, itálico no original), muito embora o
autor não tenha feito uma só consideração digna de nota sobre a diferença ontológica entre julgar e apreciar algo
no exercício de uma atividade de controle destinada a perquirir a regularidade dos atos do Poder Público. A
posição do autor decorre, evidentemente, de um ranço injustificável que associa o exercício da jurisdição à
atividade desenvolvida pelos membros do Poder Judiciário; todavia, é patente a carência de critério científico
para sustentar tal entendimento, pois a função jurisdicional é caracterizada pela sua finalidade, a saber, decidir as
relações jurídicas conflitivas ou não no âmbito da competência de determinado órgão e isso, notadamente, pode
acontecer em quaisquer dos Poderes da República. Controvertida é a posição de Maurício Zockun e Carolina
Zancaner Zockun ao afirmarem, categoricamente, que “a função exercida pelos Tribunais Administrativos é
função administrativa porque se submete ao regime jurídico administrativo” (ZOCKUN, Maurício; e ZOCKUN,
Carolina Zancaner. Natureza e Limites da Atuação dos Tribunais Administrativos. Interesse Público – IP, Belo
Horizonte, ano 09, nº 44, p. 135-160, jul./ago. 2007, p. 149). Como se apenas alguns órgãos da Administração
Pública direta se submetessem ao regime jurídico administrativo. Ora, todos se submetem ao regime jurídico
administrativo independentemente do Poder a que pertençam, contanto que sejam integrantes da Administração
Pública direta. Naturalmente, os autores querem dizer que os tribunais administrativos não são regidos pelas
normas que elencam os direitos e deveres das atividades judiciais. Agora, isso não quer dizer que apenas os
órgãos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo se submetam ao regime jurídico administrativo. E, mais
adiante, acentuam: “Ora, os Tribunais Administrativos exercem atividade sublegal, debaixo da lei, e soluciona,
no caso concreto, litígios entre os particulares e a Administração Pública” (Maurício Zockun e Carolina
Zancaner Zockun, op. cit., p.150). Ora, e estariam os membros do Poder Judiciário acima da lei ao aplicá-la? No
Estado Democrático de Direito todos estão abaixo da lei, inclusive e principalmente todos os órgãos destinados a
aplicá-la. Os autores não adentram no cerne da questão, a saber, qual a natureza da atividade desenvolvida:
jurisdicional ou administrativa, eles apenas se limitam a dizer que é administrativa por conta do regime jurídico
que, incontestavelmente, é aplicado a todos os órgãos da Administração Pública direta. E mais: faz a já
conhecida balbúrdia de identificar exercício de jurisdição com exercício de atividade judicial. Por fim,
mencionam, e talvez seja a única assertiva digna de encômio na página, que: “A atuação dos Tribunais
Administrativos consiste, portanto, na aplicação da lei ao caso concreto para julgamento de situações
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(a) ela é anacrônica porque remonta a um ideário oitocentista, no qual se ventilava o
exercício da atividade administrativa sob o jugo das concreções das medidas encampadas pelo
Poder Público, nas quais o único propósito era alcançar os objetivos políticos ou econômicos
desejados pelo gestor público e, para isso, poderia atuar numa perspectiva supressiva dos
direitos dos administrados;
(b) ela é contraditória porque a consecução da atividade administrativa não pode fazer
com que o Poder Público atue imune às exigências constitucionais ou infraconstitucionais
disciplinadoras da atuação administrativa. Em outras palavras, seja na função administrativa
decisória, seja na função administrativa prestadora, o Poder Público não pode descurar-se dos
princípios que norteiam a Administração Pública, assim como ele não pode abster-se de
cumprir o inolvidável dever de observar os direitos fundamentais dos cidadãos. Negar tal
constatação, por evidente, poria por terra as premissas já ventiladas nos itens 5.1 e 5.2, sem
falar que consentiria com a existência dois tipos de Administração Pública: a tirânica e a
observadora da lei e do Direito. Em outras palavras, a perspectiva do dever-ser é a mesma
para todos os Poderes da República e para todas as atividades desenvolvidas, logo, os
eventuais desvios existentes acarretam o seguimento das vias ordinárias e institucionais de
correção e não a pressuposição de que tal Administração Pública seja necessariamente
atentadora da lei e do Direito; e
(c) ela é inconsequente porque parte de uma equivocada concepção dos claros limites e
balizas das funções administrativas: (1) tudo bem, uma coisa é a condução dos fins públicos
numa perspectiva conflitiva de interesses; (2) outra, é a destacada atuação do Poder Público
com o objetivo de auferir o suporte material necessário ao cumprimento dos seus mais
diversos fins; porém, em quaisquer das hipóteses, os limites ou extremos legais da atuação
administrativa são os mesmos, pois a observância da ordem jurídica é imposta nos dois casos
e sem temperamentos em virtude de uma pretensa qualidade de Administração Pública
defensora dos seus próprios interesses. Aliás, é justamente por conta de eventuais desvios de
tais limites que existe a função administrativa decisória e, em outro e eventual momento,
inclusive contra a própria função administrativa decisória empreendida, o exercício da função
jurisdicional pelo Poder Judiciário.

controversas, em posição de absoluta imparcialidade” (Maurício Zockun e Carolina Zancaner Zockun, op. cit.,
p.150). Ora, se isso não for o exercício de uma jurisdição, o que mais pode ser o exercício dela?
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Nessa ordem de considerações, pode-se gizar tranquilamente que há uma jurisdição
administrativa brasileira, só que, e isso não é aqui negado, não é plena e nem definitiva598,
haja vista o nosso sistema não contemplar uma jurisdição dúplice no sentido equívoco e
tradicional do termo599.
Porém, o reconhecimento da jurisdição administrativa não seria “uma inútil duplicação
de funções”?600
Com efeito, a função é a mesma, os fins alcançados e perseguidos são os mesmos e as
atividades são as mesmas. Porém, não é o mesmo momento de exercitar a jurisdição, uma vez
que difere da ótica temporal judicialesca que, alias, tenta patentear uma exclusividade de
jurisdição que não possui e que nunca possuiu. Repita-se: inexiste um monopólio da
jurisdição por parte do Poder Judiciário601. E isso não seria uma duplicidade: uma jurisdição
598

Naturalmente, o sentido dado, aqui, à jurisdição administrativa não se confunde, só para citar dois exemplos,
com o contencioso administrativo, seja o alemão (art. 95 da Lei Fundamental de 1949) ou o espanhol (art. 117.3
da Constituição de 1978), uma vez que, nesses países, os tribunais administrativos integram o próprio Poder
Judiciário e, em qualquer caso, as decisões são definitivas, observados os parâmetros recursais de qualquer
sistema. Aliás, por uma prudente explicitação, o que caracteriza a existência de um contencioso administrativo
não é a sua localização constitucional em um ou outro Poder do Estado, mas, sim, a configuração de um sistema
de controle de juridicidade dos atos do Poder Público em matéria administrativa, no qual atribui a determinados
órgãos, notadamente especializados, a competência para processar e julgar os conflitos de interesses na relação
jurídica administrativa (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Contencioso Administrativo. Rio de Janeiro:
Editora Forense, 1977, p. X), sob o crivo da definitividade das suas decisões. Ademais, o termo contencioso
administrativo possui dois sentidos bem claros, a saber, (a) o material – referente às relações jurídicas
administrativas conflituosas; (b) o formal – pertinente à existência de órgãos especializados destinados ao
julgamento das matérias administrativas (Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1977, p. 02-03). Portanto,
aqui, apesar de não possuir um contencioso administrativo no seu aspecto formal, sem a menor dúvida, há
justiças especializadas, que se vinculam a matérias contenciosas específicas, dentro do Poder Judiciário, tais
como: (a) a trabalhista; (b) a militar; e (c) a eleitoral, com temperamentos. Então, se existisse uma justiça
administrativa especializada dentro do Poder Judiciário, por evidente, em nada afetaria a jurisdição única. Disso
resulta que: reconhecer a jurisdição administrativa, com as suas particularidades em face da jurisdição judicial,
não quer dizer que exista um contencioso administrativo, nos termos da tradição francesa, pois isso infirmaria o
nosso sistema de jurisdição única, que é um verdadeiro dogma da nossa ordem constitucional, justamente porque
só há contencioso administrativo, no seu sentido formal, se as decisões dele decorrentes possuir definitividade,
senão ele conexão com as suas origens. Então, no Brasil, há órgãos administrativos que se debruçam sobre
conflitos de interesses em matéria administrativa, que é o contencioso administrativo no seu sentido material,
porém suas decisões não são definitivas, pois podem, evidentemente, serem discutidas no Poder Judiciário.
599
A equivocidade do termo decorre de uma simples constatação: se apenas um complexo orgânico tem
competência para decidir definitivamente sobre determinadas matérias, não há como consentir com a ideia de
duplicidade de jurisdição sobre essas matérias. Assim sendo, a duplicidade só pode ser admitida sob uma
perspectiva macro e não em face das matérias decididas em per si.
600
José de Albuquerque Rocha, op. cit., 2007, p. 89.
601
Cumpre mencionar, nesse ponto, as considerações de Hely Lopes Meirelles: “Não se confunda ato
jurisdicional com ato judicial. Jurisdição é atividade de dizer o direito, de decidir na sua esfera de competência.
E tanto, decide o Judiciário como o Executivo e até o Legislativo, quanto interpretam e aplicam a lei. Portanto,
todos os Poderes e órgãos exercem jurisdição, mas somente o Poder Judiciário tem o monopólio da jurisdição
judicial, isto é, de decidir com força de coisa julgada, definitiva e irreformável por via recursal ou por lei
subsequente (CF, art. 5º, XXXVI). Há, portanto, coisa julgada administrativa e coisa julgada judicial,
inconfundíveis entre si, porque resultam de jurisdições diferentes” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito
Administrativo Brasileiro. Atualizadores Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José
Emmanuel Burle Filho. 36 ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 715, nota de rodapé nº 22, itálico no original). E,
mais adiante, com a mesma precisão, acentua: “Afasta-se a errônea ideia de que decisão jurisdicional ou ato de
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administrativa e uma jurisdição judicial? Sim, mas não inútil. Os momentos em que elas
ocorrem, por certo, fazem com que ocorra uma maior segurança para a nossa ordem jurídica
e, desse modo, espancam qualquer pecha de inutilidade.
A observância e a atuação do Direito na via administrativa revelam o primeiro momento
da atuação jurisdicional do Estado. Aqui, há o primeiro e grande passo para a regularidade dos
atos da Administração Pública. Eventuais desvios, e assim deve ser, serão submetidos ao
segundo momento da atuação jurisdicional do Estado, que fica a cargo do Poder Judiciário.
Destarte, inexiste inutilidade justamente porque o Poder Judiciário deve ser uma
eventual, e apenas eventual, sede revisora dos atos do Poder Público, muito embora isso ainda
esteja longe de ocorrer na realidade brasileira, o que impõe uma considerável melhora no trato
das relações jurídicas administrativas por parte do Poder Executivo; isto é, reconhecer a
importância de uma jurisdição administrativa forte e dotada de mecanismos capazes de
empreender uma análise mais precisa das questões apresentadas na seara administrativa.
A enormidade de processos que entulham as varas judiciais decorre, em grande medida,
do apequenar das funções jurisdicionais da Administração Pública, negada por razões
históricas e ideológicas, devidamente decantadas no ideário liberal de que apenas um órgão
independente do Poder Executivo é capaz de viabilizar a pacificação social por meio do
controle do Estado. Na verdade, ainda persiste o dogma político-jurídico do liberalismo
revelado na máxima da unidade orgânica da jurisdição602. A premissa não é, numa análise
linear, equivocada, mas extrema uma consequência inegavelmente nefasta: pressupõe e
consente com a tirania do Poder Executivo que é pretensamente contida pela eficiência
funcional do Poder Judiciário. Uma premissa, portanto, que reluz a ilegalidade de um Poder e
a redenção por meio de outro. Porém, a questão não pode ser tratada de modo tão fantasioso.
O pensamento deve ser diverso: o Poder Executivo deve promover expedientes
necessários à observância da ordem jurídica e criar mecanismos para a sua preservação e, na
falha ou impossibilidade concreta de alcançar tal propósito, socorre-se da outra via
institucionalizada de controle da Administração Pública, que é o Poder Judiciário. Daí, a
importância que a atuação administrativa ocorra de mãos dadas com a sociedade civil, pois o

jurisdição é privativo do Judiciário. Não é assim. Todos os órgãos e Poderes têm e exercem jurisdição, nos
limites de sua competência institucional, quando aplicam o Direito e decidem controvérsia sujeita à sua
apreciação. Privativa do Judiciário é somente a decisão judicial, que faz coisa julgada em sentido formal e
material, erga omnes. Mas a decisão judicial é espécie do gênero jurisdicional, que abrange toda decisão de
controvérsia no âmbito judiciário ou administrativo” (Hely Lopes Meirelles, op. cit., 2010, p. 718, nota de
rodapé nº 32, itálico no original).
602
Diogo Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1977, p. 15 e 68.
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controle social é legitimador da atuação estatal e, ao mesmo tempo, é capaz de lhe imprimir as
diretrizes necessárias à regular consecução dos fins do Estado.
Ora, a importância do reconhecimento da jurisdição administrativa se consubstancia,
inicialmente, pelo fato de que, através da competência estabelecida (art. 11 da LGPAF), se
possa exigir uma atuação do Poder Público, que se revela geralmente numa prestação, assim
como se insurgir contra atos ou medidas que extrapolam os limites da competência exercida603
mediante os levantes processuais, devidamente reconhecidos na via administrativa, destinados
a estabelecer ou restabelecer as diretrizes normativas devidamente aplicáveis em cada caso.
Ademais, não se pode perder de vista que a precisa determinação das competências
constitui uma via de controle da atuação administrativa, seja por divisar uma atuação
especializada, no que revela o controle de qualidade da atividade prestada; seja, ainda, por
criar mecanismos, desde os primórdios do Direito Administrativo, para manter uma atuação
vigilante dos órgãos centrais604.
Portanto, a jurisdição administrativa se notabiliza por ser a sede própria, e inicial605-606,
para a resolução de todo um complexo de conflitos decorrentes das relações jurídicas
603

CAETANO, Marcello. Tendências do Direito Administrativo Europeu. Revista de Direito Público (RDP),
São Paulo, nº 01, p.25-39, jul./set. 1967, p. 37.
604
WEBER, Max. Economia e Sociedade. Fundamentos da sociologia compreensiva. Vol. II. Trad. Regis
Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Rev. Téc. de Gabriel Cohn. 4 ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília,
2009, p. 265-266.
605
Até mesmo para fazer surgir uma pretensão resistida, no que vai desaguar no interesse processual para mover
uma demanda judicial destinada à análise de seu mérito [art. 267, inciso VI, da Lei nº 5.869/1973 - Código de
Processo Civil – (CPC)].
606
Aqui, revela-se importante o prévio requerimento administrativo antes de o administrado ajuizar uma
demanda judicial, senão pode imperar uma total inversão das funções do Estado. E tal questão ganha particular
relevo nas demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), uma vez que o Poder Judiciário existe
para resolver conflitos de interesses e demais questões, mesmo sem comprovado litígio, de relevante interesse
social ou público, de maneira que a sua atuação não pode representar uma substituição da função administrativa
decisória e prestadora. Tem-se, então, a inegável relevância da exigência da pretensão resistida para o regular
atendimento dos pressupostos processuais positivos da demanda judicial, que pode ser alcançada com o
indeferimento do requerimento administrativo pela autoridade competente ou com o mero descumprimento do
prazo legal ou regulamentar para a apreciação do pedido. Não é arvorada a exigência de prévio esgotamento das
instâncias administrativas, o que seria um verdadeiro dislate em face da nossa ordem constitucional (art. 5º,
inciso XXXV, da CF/88), mas, tão-somente, impor a devida racionalidade na consecução dos fins do Estado e,
também, o elementar cumprimento das fórmulas processuais, já que elas exigem, dentre outros pontos, a
comprovação da controvérsia a ser dirimida pelo Poder Judiciário. A exigência do prévio requerimento
administrativo só deve ser afastada no caso concreto e em face de justificáveis razões, pois “no regime de
normalidade democrática [...] não é razoável, econômico, nem eficiente substituir o agente do INSS pelo juiz
federal” (MOREIRA, João Batista Gomes. O processo administrativo como meio de prevenção e solução de
litígios. Revista do Tribunal Regional Federal da Primeira Região - RTRF1, Brasília, ano 22, nº 07, p. 2735, jul. 2010, p. 34). Infelizmente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) ainda mantém, e não faz pouco tempo,
entendimento diverso, o que se pode observar neste recente julgado: BRASIL. Superior Tribunal de Justiça.
Sexta Turma. Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.129.119-RS. Agravante: Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). Agravado: Faustino Alves da Silva Neto. Relator (convocado): Vasco Della Giustina.
Julgamento 13 dez. 2011. Diário da Justiça Eletrônico, 19 dez. 2011. Paradoxalmente, tal entendimento se
contrapõe à Súmula nº 02 do próprio STJ, que impõe a recusa de informações por parte da autoridade
administrativa para o cabimento de habeas data (João Batista Gomes Moreira, op. cit., 2010, p. 28). Na Espanha,
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administrativas travadas no âmbito da Administração Pública. Trata-se, na verdade, não de
uma jurisdição ampliada ou dilargada, mas de uma jurisdição própria e específica; todavia,
ainda não devidamente convencionada em virtude dos ranços históricos que vinculam a
existência de jurisdição ao exercício de uma atividade judicial.
O reconhecimento da jurisdição administrativa impõe, antes de tudo, uma releitura
sobre o exercício das funções estatais e, por consequência, a absorção de novas compreensões
ou vislumbres sobre o exercício das competências administrativas nos Poderes da República;
assim como a operacionalidade de institutos e instrumentos próprios que não se confundem, e
nem deve confundir-se, com os da jurisdição judicial, por não carecer, em grande parte dos
casos, de todas as filigranas da técnica processual desenvolvida na ambiência judicial.
Portanto, a jurisdição administrativa não pode tomar de empréstimo as realidades ou
fenômenos da seara judicial, pois goza de processualidade própria, ainda que muitas vezes
assemelhadas à esfera judicial, até mesmo porque se destina a objetos e fins geralmente
distintos, tais como: (a) a definição de uma política pública sob uma perspectiva geral e não
meramente casuística; (b) a tomada de posição em face de uma situação de emergência; (c) a
concreção de critérios ou mecanismos para atender a uma proposta administrativa a
determinado segmento social etc. Claro que tais questões podem ser judicializadas, mas a
atividade judicial não se entrega incialmente a elas, pois o que adentra os pórticos do Poder
Judiciário já constitui uma derivação das realizações administrativas, ou pelo menos assim
deve ser. Porém, qual o efeito prático no reconhecimento de uma jurisdição administrativa no
exercício da atividade decisória da Administração Pública607?
Primeiro, tem-se que a própria noção de reconhecimento já denota a existência dela,
pois não se trata de constituição, mas, tão-somente, de reconhecer claramente o que já existe e
aperfeiçoá-lo. Daí, sem maiores esforços, extrai-se um ponto relevante: o reconhecimento
leva ao aperfeiçoamento da jurisdição administrativa, o que deve implicar numa precisa
delimitação de competências administrativas, no estabelecimento de prerrogativas
institucionais ou funcionas nas situações que se afigurarem necessárias e, no que avulta
destacada importância, a previsão de sanções ou penalidades aos agentes administrativos que
atentem contra o regular desenrolar dos processos vinculados à jurisdição administrativa.
tal exigência possui arrimo no art. 120 da Lei de Regime Jurídico das Administrações Públicas e do
Procedimento Administrativo Comum, no que cumpre o papel de verdadeiro pressuposto processual, o mesmo se
observa no art. 6º do Estatuto da Direção Geral do Contencioso, exigência que, evidentemente, demonstra maior
racionalidade na consecução da atividade processual do Estado (ENTERRÍA, Eduardo García de; e
FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Vol. II. 12 ed. Madrid: Civitas, 2011, p.
741-742).
607
Pelas considerações acima, exsurgem: (a) a Administração Pública decisória, na qual há jurisdição
administrativa; e (b) a Administração Pública prestadora, na qual inexiste jurisdição administrativa.
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Segundo, e não menos relevante, ainda que a decisão administrativa não venha a
despertar o consenso ou dissenso consentido608 ou, simplesmente, não obtenha uma
conformação quanto à decisão tomada etc., mesmo assim, a regularidade das atividades
administrativas permite uma análise mais criteriosa, portanto, menos preconceituosa, das
questões decididas na via administrativa em eventual demanda judicial. Em outras palavras, a
qualidade do deferimento ou indeferimento de qualquer medida ou benesse administrativa faz
com que o Poder Judiciário seja, efetivamente, prestigiado com aportes fático-jurídicos que
tendem a facilitar o complexo labor decisional.
Terceiro, a cadencia decisória administrativa continuada faz exsurgir os precedentes
administrativos609 sobre matéria de direito; logo, desponta uma clara expressão de
racionalidade no serviço público, de forma a evitar retrabalhos injustificados no âmbito da
Administração Pública.
Notadamente, a jurisdição administrativa não causa qualquer balbúrdia na compreensão
do fenômeno jurídico processual entre os Poderes da República e, muito menos, cria um
arquétipo artificial das competências administrativas; ao revés, sedimenta uma maior precisão
às decisões administrativas e cria substratos mais racionais à atuação decisória da
Administração Pública e, por fim, em eventual demanda judicial, possibilita uma melhor
análise dos processos administrativos por parte do Poder Judiciário, uma vez que eles são
pautados sob o prisma de uma regular atividade administrativa conforme os preceitos de nossa
Carta Política, mormente os caros princípios gerais da Administração Pública (art. 37, caput,
da CF/88) jungidos aos princípios expressos da LGPAF (art. 2º, caput).
Por conta do entendimento acima adotado, propõe-se uma conceituação de jurisdição
que não seja caracterizada pelos seus efeitos e, muito menos, pela sua estrita vinculação a um
dos Poderes da República, nestes termos: como o exercício ou expressão de um complexo de
poderes, conforme os cânones jurídico-processuais vigentes e atuais, destinados a decidir
sobre conflitos de interesses e outras questões de relevante interesse social ou público, em
regime de exclusividade funcional, ainda que não definitiva em determinadas hipóteses, em
matéria constitucional ou legalmente estabelecida ou jurisprudencialmente reconhecida,
insertas no universo de competências dos órgãos administrativos, judiciais e, em alguns
casos, legislativos.
608

NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. O Estado Democrático de Direito a partir e
além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 147.
609
Sobre a temática, consultar: (a) DÍAZ, José Ortiz. El Precedente Administrativo. Revista de Administración
Pública (RAP), Madrid, nº 24, p. 75-115, sept./dic. 1957; (b) DÍEZ-PICAZO, Luis Maria. La Doctrina del
Precedente Administrativo. Revista de Administración Pública (RAP), Madrid, nº 98, p. 07-46, mayo/agosto
1982.
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Não se deseja com o entendimento acima pregar uma verdadeira pangeia na consecução
das funções do Estado, mas apenas destacar que elas encontram-se num processo de evidente
fungibilidade, como inevitável consequência de imperiosas exigências operacionais, para
atender as suas específicas demandas estabelecidas pelo texto constitucional.
Não há razão para negar isso, pois o reconhecimento da jurisdição administrativa não
atrapalha o desempenho das reconhecidas funções de cada Poder, sem falar que impulsiona
uma precisa compreensão das funções desenvolvidas. Portanto, apenas razões históricas ou
ideológicas podem fazer com que ainda se mantenha o entendimento de que a função
jurisdicional só pode ser desenvolvida pelo Poder Judiciário.
Segue, abaixo, uma exposição gráfica dos posicionamentos acima aventados, nestes
termos:
Diagrama 3 – Função Administrativa

Em face do esquema gráfico acima, conclui-se que:
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(a) há uma função administrativa de caráter decisório que não se confunde com a função
administrativa de caráter prestacional610. A primeira possui caráter jurisdicional; a segunda,
natureza administrativa propriamente dita. Ao destacar que a função administrativa decisória
possui caráter jurisdicional, deseja-se apenas destacar que se trata de uma função formalmente
administrativa, mas materialmente jurisdicional;
(b) a jurisdição administrativa é expressão orgânico-funcional da função administrativa
decisória e se destina à resolução dos eventos conflitivos e potencialmente conflitivos
inerentes à atividade administrativa;
(c) a regularidade da função administrativa prestacional depende, em grande medida, de
uma precisa atuação da função administrativa decisória;
(d) a participação administrativa, que expressa uma atuação de natureza eminentemente
política do cidadão na Administração Pública, é observada tanto na área de decisão
administrativa quanto na área de realização ou de prestação administrativa, muito embora haja
quem negue a possibilidade de participação administrativa na fase execução da medida
administrativa611, porém, esse entendimento é inaceitável, pois a complexidade que encerram
os processos executórios, não raras vezes, demanda uma efetiva colaboração da sociedade
civil, no que representa a adoção de escolhas operativas mais viáveis para a concreção das
decisões administrativas, exsurgindo-se uma participação cooptativa612;
(e) a jurisdição administrativa também se ocupa de alguns eventos não conflitivos,
tendo em vista o seu relevante interesse social ou público, e, assim, eles são englobados nos
610

Aqui, merece o devido registro do pensamento do Prof. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nestes termos: “A
promoção do interesse público se dá pela função decisória administrativa, em abstrato ou em concreto; a função
de satisfação do interesse público se dá pela função executiva das decisões abstrata ou concretamente tomadas e
a função de recuperação do interesse público se dá pela função judicativa administrativa, em que se reaprecia da
juridicidade das decisões administrativas, das execuções e mesmo das decisões judicativas de que caibam
recursos” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Novos institutos consensuais da ação administrativa. Gestão
pública e parcerias. In: ______. Mutações do Direito Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 315-349, p.
336, itálico no original). Repara-se que o autor parece não considerar a função administrativa decisória como
materialmente jurisdicional, talvez porque apenas atribua tal qualidade à função judicativa administrativa. E,
nesse ponto, repita-se: pouco importa se a decisão decorre de uma posição ou vontade primária ou secundária da
Administração Pública, pois uma vez realizada uma atividade decisória da Administração Pública, numa
ambiência processual, há jurisdição administrativa. O autor, mais adiante, apresenta uma síntese explicativa das
ordinárias funções realizadas pela Administração Pública, que não diverge dos posicionamentos apresentados
neste trabalho, observando-se a devida ressalva acima ventilada, nestes termos: “São, em suma: a função
decisória administrativa abstrata ou concreta, como manifestação de vontade primária da Administração
Pública; a função executiva administrativa, como transformadora do ato em fato e a função judicativa
administrativa, como técnica de superação de conflitos” (Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 2006, p.
336, itálico no original).
611
DUARTE, David. Procedimentalização, Participação e Fundamentação: Para uma Concretização do
Princípio da Imparcialidade Administrativa como Parâmetro Decisório. Coimbra: Livraria Almedina, 1996, p.
124.
612
OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Participação Administrativa. In: OSÓRIO, Fábio Medina; SOUTO, Marcos
Juruena Villela. Direito Administrativo. Estudos em Homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2006, p. 401-427, p. 416.
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eventos potencialmente conflitivos; ademais, aqueles eventos tende a revelar uma atividade
meramente material da Administração Pública decorrente de uma elementar decisão
administrativa; quer dizer, deslocam-se, sem maiores dificuldades de caráter decisional, para a
função administrativa prestadora. Caso contrário, envolvem-se na teia conflitiva e, assim, eles
demandam uma decisão administrativa destinada a dirimir o conflito; e
(f) o ato de governo ou de política não se submete à jurisdição administrativa como
parâmetro decisório, já que recai na área estritamente política; todavia, quanto tal ato já revele
uma atuação material da Administração Pública, isto é, alcance a área de realização ou de
prestação, pode ensejar a ocorrência de eventos conflitivos e, assim, demandar uma decisão
administrativa.
Por fim, a jurisdição administrativa não pode ser negada sob uma perspectiva
material613, uma vez que no seu sentido formal se vincula à noção de Contencioso
Administrativo, que se notabiliza pela definitividade das decisões, algo inexiste no Brasil. E
mais: mesmo para aqueles que consideram a jurisdição uma tarefa exclusiva dos magistrados,
em que pese o equívoco do entendimento; não há, em todo caso, como negar que a
Administração Pública exerce uma jurisdição material, pois julga conflitos de interesses614,
ainda que não decida definitivamente a questão615.

5.4 PROCESSUALIDADE ADMINISTRATIVA

A processualidade constitui uma marca indelével do regramento da atividade estatal
hodierna. Não há como negar isso. As autoridades públicas para exarar as decisões
administrativas carecem de uma procedimentalização consolidadora dos direitos dos
administrados, assim como a defesa de suas prerrogativas, e, por isso, faz uso dos expedientes
processuais que o sistema jurídico faculta ou impõe, conforme o caso.

613

Raimundo Parente de Albuquerque Júnior, op. cit., 2010, p. 171. Afinal, não há como materialmente
diferenciar as atividades decisórias promovidas pelo Poder Judiciário das que são realizadas pelas autoridades
administrativas numa ambiência processual.
614
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1977, p. 80.
615
Na ambiência administrativa a definitividade é eventual e não uma imposição do sistema jurídico.
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Vive-se, portanto, a era da processualidade ampla616-617 caracterizada pela promoção dos
esteios processuais em qualquer atuação estatal independentemente da origem do processo, se
judicial, administrativo ou legislativo. Isto é, “se fala em processo quando se quer aludir à
elaboração, pelo Estado, das normas jurídicas (processo legislativo), ou quando se visa
destacar a aplicação daquelas pelos órgãos estatais (processo judicial e administrativo)” 618.
Ora, não há como negar que a processualidade não se esgota na instância judicial,
justamente porque o fenômeno processual representa um instrumento para regularidade da
atuação do Poder Público; logo, não pode limitar-se apenas à consecução dos fins do Poder
Judiciário, mormente quando a “teoria processual constrói o processo, quer a partir do
conceito básico da ação, quer a partir do conceito básico da situação (situação jurídica), quer
ainda a partir do conceito básico de relação”

619

. Portanto, a processualidade se insere

tranquilamente em realidades distintas.
Aliás, o processo, até mesmo em função de sua natureza, é observado em todas as
funções estatais, inclusive para contemplar novas realidades advindas justamente do
alargamento do exercício dessas funções620. Portanto, apenas a raiz histórica do processo, que
é inegavelmente vinculada à seara judicial, representa a única razão para justificar a tentativa
de reduzir a ambiência processual aos pórticos dos órgãos do Poder Judiciário621.
Pois bem. A processualidade administrativa deve ser interpretada como uma expressão
de segurança jurídica para a definição/concreção das decisões administrativas, pois prestigia o
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88) e, claro, cria um parâmetro
pretensamente preciso para atuação dos agentes públicos, tudo de modo a tentar evitar desvios
decorrentes de manifestações pautadas em prognósticos meramente pessoais do gestor
público.
Mas o que consiste essa processualidade na ambiência administrativa? O que ela
encampa na seara administrativa? Quais são os seus verdadeiros propósitos?
616

MEDAUR, Odete. A Processualidade no Direito Administrativo. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008, p. 25.
617
A processualidade ampla é reconhecida pela elementar constatação de que o processo é um instrumento do
Estado para a consecução dos seus fins; aliás, coteja-se até mesmo na existência de processos não-estatais
(DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 13 ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p.
74), o que seria um bom e relevante exemplo os processos decorrentes das atividades desenvolvidas sob os
esteios da arbitragem.
618
NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. O Princípio da Boa-Fé e sua Aplicação no Direito Administrativo
Brasileiro. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 227.
619
LUHMANN, Niklas. Legitimação pelo Procedimento. Trad. Maria da Conceição Côrte-Real. Revisão
Tércio Sampaio Ferraz Júnior. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1980, p. 37.
620
MERKEL, Adolfo. Teoría General del Derecho Administrativo. Edición al cuidado de José Luis Monereo
Pérez. Granada: Editorial Comares, 2004, p. 273.
621
Adolfo Merkel, op. cit., 2004, p. 273.
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Antes de tudo, a processualidade é uma via destinada à perfectibilização da
manifestação administrativa, devidamente exarada no ato que culmina o processo
administrativo. Ela cumpre, portanto, a importante tarefa de carrear as importantes inferências
axiológico-normativas do nosso sistema jurídico no processo de decantação das decisões ou
escolhas públicas.
Dessa forma, a processualidade é uma expressão de transparência e de regularidade da
atuação administrativa, porque ventila, na exigida claridade das intervenções sociais, as
medidas e condutas dos agentes públicos no exercício da função administrativa e, desse modo,
elas são concretamente entregues às diretrizes legais cobradas pela sociedade civil. Então, a
processualidade é também um mecanismo para o exercício da cidadania622 e,
consequentemente, um instrumento de participação administrativa.
Ademais, a fundamentalidade de determinados direitos constitucionais impõe a
concreção de uma precisa via processual para concretizá-los, assim sendo, a processualidade é
uma inarredável exigência operativa para a observância dos direitos fundamentais na
ambiência pública e, quiçá, até mesmo na privada, hajam vista os prognósticos da pretendida
eficácia horizontal dos direito fundamentais623.
Ora, de que serviriam as garantias constitucionais do processo se elas fossem apenas
extensíveis à seara judicial, isto é, tivessem apenas cabimento numa eventual atuação
corretiva da ordem jurídica e, por isso mesmo, fatalmente tardia, já que a tutela judicial não
consegue exarar, a tempo e a hora, na maioria dos casos, uma tutela específica destinada aos
jurisdicionados.
Odete Medauar salienta algumas razões que justificavam o entendimento de que o
fenômeno processual deveria ocorrer apenas no exercício da jurisdição judicial, quais
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Uma noção de cidadania arrima-se na identificação de três elementos constitutivos, quais sejam: (a) a
titularidade de direitos e deveres numa dada sociedade; (b) o sentimento de pertencimento a uma determinada
comunidade política, donde se vislumbra, geralmente, uma ideia de vinculação à determinada nacionalidade, que
é um conceito ordinariamente ligado a um Estado; e (c) a possibilidade de participar da vida pública e, dessa
forma, contribuir para o regular exercício do poder (NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos
fundamentais: os deveres e os custos dos direitos. Revista do Direito Público da Economia (RDPE), Belo
Horizonte, ano 05, nº 20, p. 153-181, dez. 2007, p. 171).
623
Nesse ponto é importante preservar o direito geral de liberdade dos cidadãos, o que não ocorreria se a
denominada eficácia horizontal dos direitos fundamentais fosse aplicada diretamente em face dos particulares.
Isto é, a disciplina das relações privatísticas sob o dirigismo das normas de Direito Público faria com que
praticamente todo ramo do Direito Privado sucumbisse. Então, a aplicação da eficácia horizontal contempla os
devidos cuidados, senão pode levar a verdadeiros absurdos na conformação das atividades exercidas pelos
particulares. Afinal, “[...] não faz sentido dizer que o particular não pode fazer ‘distinção de qualquer natureza’
que seria a necessária consequência caso fosse vinculado diretamente ao direito fundamental à igualdade
previsto e destinado às três funções estatais no art. 5º, caput, da CF” (DIMOULIS, Dimitri; e MARTINS,
Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.
108).
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sejam624, (a) a precedência dos estudos do processo no âmbito do processo judicial; (b) a
visão privatística do processo, pelo menos até meados do século XIX, de modo que a
jurisdição e o processo se destinavam apenas à tutela dos direitos subjetivos; (c) a
preocupação na afirmação científica do direito processual, no qual se desenvolvia uma
teorização solipsista do processo, o que dificultava enxergar, ou mesmo não permitia, a
processualidade em outras funções do Estado625.
Aliás, tais fatores condicionaram até mesmo o pensamento dos administrativistas, uma
vez que acenavam apenas pela existência do processo na seara judicial, sem falar que a
atividade administrativa foi compreendida, por muito tempo, como uma atuação livre de
regramentos, o que a tornava incompatível com a rigorosa disciplina processual. Portanto,
trata-se de concepções ou entendimentos absolutamente anacrônicos em face do atual Estado
Democrático de Direito.
Numa palavra: a processualidade é uma elementar decorrência do atual Estado de
Direito que ornamentam os sistemas jurídicos ocidentais e demais povos civilizados, por
conta da imperiosa razão de que o exercício dos poderes e das prerrogativas públicas deve ser
regrado, senão passa a imperar o arbítrio na consecução do interesse público.
É dizer, o dever de juridicidade é inerente ao exercício de toda função pública. A
regularidade do atuar estatal é determinada, em grande medida, pela processualidade
carreadora de princípios e valores do nosso sistema jurídico; logo, seria um dislate restringir a
processualidade ao vale da atuação judicial626.
Por conta disso, as garantias constitucionais do processo são verificadas em três
planos627: (a) na jurisdição judicial; (b) no plano das acusações em geral, hajam vista os
termos do art. 5º, inciso LV, da CF/88; e (c) no processo administrativo em que é
desencadeada a jurisdição administrativa.
O que se pode questionar é o sentido da expressão “aos acusados em geral” contida no
inciso LV, do art. 5º, da CF/88. Ora, na seara administrativa toda acusação demanda uma
624

Odete Medauar, op. cit., 2008, p. 17.
Em que pesem as considerações acima, Francesco Carnelutti, um dos expoentes do Direito Processual Civil
no século XX, admitia tranquilamente a atividade processual na seara administrativa, tanto que assinalava a
existência de um verdadeiro Direito Administrativo processual (CARNELUTTI, Francesco. Instituciones de
Derecho Proceso Civil. Trad. Santiago Sentís Melendo. Tomo I. 5 ed. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas
Europa-América, 1959, p. 05 e 199), o que demonstra que a processualidade, e isso não revela qualquer
novidade, é um fenômeno amplo e que se estende a todas as funções do Estado. O pretenso ar de novo, aqui,
revela-se apenas no irrestrito reconhecimento da processualidade fora do processo judicial.
626
Ora, o processo representa um verdadeiro instrumento para o legítimo exercício do poder; logo, ele é
extensível a todas as atividades estatais, de maneira que a processualidade é ampla em virtude dos seus fins ou
propósitos (Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco, op. cit.,
2007, p. 296).
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Ada Pellegrini Grinover, op. cit., 2007, p. 30.
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atividade processual, o mesmo se diga, obviamente, à atividade judicial; então, cogita-se que a
expressão pode referir-se também à atividade desenvolvida por particulares nas associações e
demais entidades privadas; isto é, fora a da ambiência estatal.
Contudo, há o inconveniente terminológico, uma vez que, na seara privada, a ideia de
pendências ou conflitos não se associa necessariamente à ordinária noção de acusados em
geral e, muito menos, são necessariamente talhados numa ambiência processual. Então, por
imprimir uma cômoda posição, a expressão possui um matiz processual penal ou disciplinar e,
assim, os seus esteios se inserem totalmente na seara pública. Porém, não é ainda o melhor
entendimento sobre a questão, pois na via privada há também acusações.
Destarte, em que pese à literalidade da expressão, e mesmo considerando que o art. 5º se
prende precipuamente à ambiência publicística, defende-se que a dicção constitucional tem
um sentido amplo, de modo a salvaguardar todas as situações em que envolvam conflitos de
interesses no âmbito das entidades públicas ou privadas regidas pelo nosso sistema jurídico,
pois, só assim, o comando constitucional garantístico compreende um universo maior de
destinatários. Portanto, o núcleo da processualidade na seara privada encontraria, assim como
na seara pública, o seu arrimo no inciso acima mencionado, senão a expressão representa, no
mínimo, uma redundância628 dentro do contexto geral da disposição constitucional.
Em todo caso, ainda que se discuta a viabilidade da processualidade sob uma
perspectiva garantística na seara privada, em virtude das limitações na aplicação dos
fundamentos da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, não há como negar a sua
ocorrência no âmbito da Administração Pública, até porque, do contrário, como poderia ser
empreendido o devido processo legal no mar das concreções do Poder Público, isto é, na
Administração Pública decisória e prestadora.
Aliás, Odete Medauar destaca a existência de um núcleo comum da processualidade629
assentado nos seguintes pontos630: (a) o processo é um fenômeno dinâmico; (b) uma sucessão
encadeada de atos destinada a alcançar um resultado631; (c) sucessão necessária, o que se
observa os permeios do devido processo legal no seu aspecto substantivo; (d) fenômeno
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Em todo caso, em apoio à sempre (in)desejável claridade extremada ou apoteótica das normas de Direito
Público na terra tupiniquim, a expressão pode ser interpretada, tão-somente, para manifestar um reforço
aplicativo em face das acusações ocorridas entre os litigantes nos processos judiciais ou administrativos.
629
O que já denuncia, evidentemente, diferenças entre os processos administrativos, judiciais e legislativos. O
que não podia ser diferente, tendo em vista o universo em que se desenvolvem as atividades processuais. Tratase, portanto, apenas de uma identidade mínima entre eles (Raimundo Parente de Albuquerque Júnior, op. cit.,
2010, p. 181).
630
Odete Medauar, op. cit., 2008, p. 27-32.
631
Aqui, resta bem evidenciada a procedimentalização processual, que é apenas um dos aspectos do fenômeno
processual.
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diverso de ato, pois o ato é o feito da processualidade; (e) correlação com ato, tendo em vista
a relação de inerência e instrumentalidade entre eles; (f) obtenção de um resultado unitário632;
(g) pluripessoalidade necessária; (h) interligação de sujeitos em função dos direitos e deveres
envolvidos; e (i) pertinência ao exercício de um poder.
O universo que cerca o exercício do poder estatal, administrativo, judicial ou legislativo,
não ocorre avesso às determinações constitucionais e infraconstitucionais regradoras das
condutas dos agentes públicos633, daí que a processualidade, além dos esteios normativos
inerentes a qualquer sistema jurídico, deve contemplar os princípios gerais do Direito,
positivados ou não, e os princípios constitucionais ou legais pertinentes a cada segmento da
atuação do Estado.
Em outras palavras, sem os permeios principiológicos a processualidade pode resultar
em decisões que, embora legais e consoantes com os cânones processuais normativos, não
revelem o verdadeiro sentido de justiça, uma vez que são destituídos de substratos
axiológicos. Afinal, e isso ainda constitui um propósito inquebrantável da atividade
processual, “o núcleo de todas as teorias clássicas do procedimento é a relação com a verdade
ou com a verdadeira justiça como objetivo” 634.
Portanto, a processualidade deve veicular a principiologia reinante no nosso sistema
jurídico635 e mais que isso: deve imprimi-la nas relações jurídicas de contato entre o cidadão e
o Estado, mormente nas relações jurídicas administrativas, donde, por muito tempo, imperou
uma injustificável relação de sujeição calcada no falso entendimento de que a prossecução do
interesse público permitiria ou mesmo imporia uma superposição apriorística de poder do
Estado em face das pretensões dos cidadãos.
Ora, isso era de todo incompatível com a noção de direitos fundamentais do
constitucionalismo moderno, de maneira que, com o devido aquilatar das teorias
632

Não se discorda que a decisão final deve ser marcada pela unitariedade; contudo, nada impede que o ato
administrativo, decorrente de um regular processo administrativo, concretize uma decisão que acabe por revelar
situações jurídicas conflitivas em face de terceiros, o que faz com que a unitariedade descambe para situações
jurídicas múltiplas inicialmente não desejadas ou prospectadas pela autoridade administrativa, haja vista a
multipolaridade da atividade administrativa, mormente em matéria ambiental e urbanística. Assim sendo, em
face de tais considerações, pode-se cogitar de atos administrativos que estabeleçam uma multiplicidade na
unitariedade; quer dizer, que contenham disposições aplicáveis em face de terceiros e suas particularidades, a
despeito das imperiosas considerações destinadas um cidadão em particular.
633
Não há razão, por mais pretensamente imperiosa, que justifique uma estratificação dos agentes públicos, em
função de determinadas características de uma ou outra carreira, para fins de observância do dever de
juridicidade administrativa.
634
Niklas Luhmann, op. cit., 1980, p. 21.
635
Não constitui objetivo de este trabalho analisar, até porque demandaria demorada exposição em apartado, os
princípios constitucionais ou infraconstitucionais pertinentes à processualidade administrativa. Com relação aos
princípios do processo administrativo, veja-se: RIBEIRO LIMA, Raimundo Márcio. Premissas Principiológicas
e Garantísticas Indispensáveis a uma Regular Atuação da Administração Pública e o Silêncio Administrativo.
Boletim de Direito Administrativo (BDA), São Paulo, ano XXVII, nº 01, p. 21-62, jan. 2011.
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constitucionais, mormente no que concerne à força normativa da Constituição, assim como os
seus inevitáveis reflexos no Direito Administrativo, mudaria significativamente o modo de
compreender e empreender as relações entre o Estado e o cidadão.
Ademais, a processualidade deve ser adequada, pois, só assim, representa um
instrumento democrático no seio da Administração Pública, pois ventila uma processualidade
participativa636. Isto é, a exigência de uma processualidade participativa é justificada em
virtude da intervenção política do cidadão no aperfeiçoamento das instituições públicas e de
suas ações ou realizações, uma vez que há o partejar do interesse público sob o signo do
diálogo e do consenso possível.
Então, a processualidade também é uma forma empreender as mutações do Direito
Administrativo, pois constitui o canal necessário para desenvolver as novas concepções
relacionadas ao exercício das atividades administrativas.
Dessas considerações resultam três claros momentos da processualidade: (a) o que
impõe a processualidade como parâmetro legitimatório do exercício do poder administrativo,
no qual o regramento da atuação administrativa é regularmente decantado num processo
administrativo; (b) o que estabelece os direitos processuais dos cidadãos e da própria
Administração Pública sob uma perspectiva substantiva, de modo a salvaguardar as
conquistas processuais inerentes ao processo administrativo no Estado Democrático de
Direito; e (c) o que absorve e regula a atividade processual sob o signo dos princípios
constitucionais e infraconstitucionais pertinentes à atividade processual administrativa.
Revelam-se, assim, os três momentos da processualidade: o impositivo, o garantístico e
o principiológico. Naturalmente, esses momentos não são estanques e nem se desenrolam no
invariável círculo da sucessividade, uma vez que também pode imperar a concomitância,
mormente entre os momentos garantístico e principiológico.

5.5 CONSENSUALIDADE ADMINISTRATIVA

A negativa da consensualidade no seio do Estado decorreu, em grande medida, da sua
desafiadora posição de detentora e promovedora do interesse público, no que revelava uma

636

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 2006, p. 332.
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desmedida proporção de força entre os desígnios estatais e as pretensões dos particulares, que
viam nos esteios da perspectiva liberal a salvaguarda dos seus interesses637.
Todavia, essa insólita situação não tardaria, ou pelo menos não deveria tardar, em
despontar a necessidade de novas formas de compreender e empreender os fins do Poder
Público e a sua relação com a sociedade civil. Assim sendo, alentada pelos vicejos
democráticos do nosso tempo, que são tributados às grandes conquistas do constitucionalismo
moderno, os segmentos sociais passaram a reivindicar uma posição mais democrática da
Administração Pública, e consequentemente mais paritária, uma vez que isso tornaria a
prossecução do interesse público mais consentânea com o Estado Democrático de Direito.
Portanto, observa-se que a Administração Pública democrática não se coaduna com a
plena unilateralidade das manifestações dos seus órgãos administrativos, ressalvadas as
hipóteses em que ela se afigure necessária. Com outras palavras, a Administração Pública
hodierna não se ajusta ao perfil autocrático de antanho, de maneira que, na era das diversas e
sempre crescentes atividades administrativas, a “Administração prestadora tende cada vez
mais a flexibilizar e a diversificar os seus modos de actuação, substituindo o uso de meios
autoritários638 por outras formas de agir mais consensuais639”.
Nesse contexto, exsurgem os nortes de uma Administração Pública dialógica, que se
contrapõe à vetusta Administração Pública monológica, devidamente expressados na atuação
administrativa pautada no consenso, uma vez que ela é empreendida a partir de precisos e
diversificados meios de comunicação com a sociedade civil640.
Na verdade, o modelo consensual ou convencional de Administração Pública é uma
clara exigência das inovações ocorridas nas relações jurídicas administrativas, centradas numa
pluralidade de entidades públicas que, a despeito da sintonia diretiva do Governo Central (art.
637

Há, de forma clara, uma senda evolutiva no trato das relações dos particulares com o Poder Público, pois “o
primado do indivíduo, que caracteriza o liberalismo oitocentista, e havia perdido espaço para o primado do
Estado, transcendeu para o primado da Sociedade, demonstrando a falácia da exclusividade do Estado sobre o
chamado interesse público e o erro de fazer dele um tutor da sociedade, quando deveria ser seu instrumento”
[GROTTI, Dinorá Adelaide Musetti. A Participação Popular e a Consensualidade na Administração Pública. In:
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma Avaliação das Tendências Contemporâneas do
Direito Administrativo. Obra em homenagem a Eduardo García de Enterría. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p.
647-662, p. 658].
638
No Direito Administrativo, na sua origem, e de certo modo até hoje, a própria noção de exercício das
prerrogativas públicas decorre do reconhecimento do poder como técnica jurídica, conforme a disciplina
determinada pelo ordenamento jurídico, para o atendimento dos fins do Estado (VILLAR PALASÍ, José Luis.
Técnicas Remotas del Derecho Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública –
INAP, 2001, p. 41). Disso resulta, facilmente, o viés autoritário na ordinária forma de conceber as relações
jurídicas com o Poder Público.
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Vasco Manoel Pascoal Dias Pereira da Silva, op. cit., 1998, p. 103.
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OLIVEIRA, Gustavo Justino de. A Administração Consensual com a Nova Face da Administração Pública no
Século XXI: Fundamentos Dogmáticos, Formas de Expressão e Instrumentos de Ação. In: ______. Direito
Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010, p. 211-231, p. 217.
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84, inciso II, CF/88), possuem interesses diversos e, muitas vezes, conflitantes, o mesmo se
diga, só que numa escala exponencialmente maior, com relação aos pontos de contatos entre o
cidadão e a Administração Pública641.
Portanto, a consensualidade ou concertação642 revela-se como “uma via alternativa à
tradicional unilateralidade da decisão e da actuação administrativas”

643

. Então, a

consensualidade constitui um expediente de democracia administrativa porque enseja os
loiros da participação administrativa.
Dessa forma, a consensualidade deve ser prestigiada pelo Poder Público por duas
elementares razões: (a) cria meios para a redução ou solução de conflitos nas relações
jurídicas permeadas com os particulares; e (b) possibilita maior eficácia à medida
administrativa encampada pela Administração Pública, já que decorre do providencial
consenso alcançado pelas partes.
Acresça-se, ainda, que o princípio da eficiência exige, como imperativo constitucional,
o surgimento de novos mecanismos administrativos com vista a promover a consensualidade
entre os atores e destinatários da atuação administrativa644; logo, a consensualidade possui um
inegável aspecto pragmático-utilitarista, já que ela é sempre vislumbrada como forma de
melhor atender aos fins do Estado com os menores ônus/custos possíveis.
Insta registar que a consensualidade pode ser compreendida sob suas vertentes: (a) a
decorrente do uso de outras vias de atuação administrativa, inclusive com o fundado propósito
de encontrar soluções na seara privada pautada na senda negocial, mormente os contratos
administrativos e parcerias, destinada a atender às enormes demandas de uma sociedade
hipercomplexa; e (b) a advinda das decisões administrativas partejadas sob o pálio do diálogo
entre o cidadão e a Administração Pública.
Neste tópico, dedica-se particular importância à última vertente assinalada acima, assim
como outras ponderações sobre ela vão espraiar-se visivelmente nos capítulos vindouros.
Quando se prestigia uma atuação democrática, portanto dialógica645, da Administração
Pública, deve-se perquirir sobre a pertinência de outros meios ou sedes destinadas à resolução
641

ANDREANI, Antonio. Crisi e Metamorfosi del Potere Esecutivo.Padova: CEDAM, 1999, p. 149.
A rigor, a concertação, que pode ser social e econômica, tem uma amplitude maior que a consensualidade,
porque se destina aos mais diversos rincões das relações publicísticas e se caracteriza pela ampla atuação da
sociedade civil e do Estado na consolidação de uma atuação administrativa e governamental harmoniosa com os
anseios da coletividade.
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Luís S. Cabral de Moncada, op. cit., 2009, p. 144.
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NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Administração Pública e o Princípio Constitucional da Eficiência.
Boletim de Direito Administrativo (BDA), São Paulo, ano XX, nº 01, p. 38-59, jan. 2006, p. 54.
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A correspondência direta entre democracia e dialogia na sociedade moderna decorre da imperiosa necessidade
de promover o entendimento possível entre os agentes, envolventes e envolvidos, na relação de poder, donde
ressoa a diversidade de posições ou posicionamentos, pois, do contrário, a democracia não seria plural, como a
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dos possíveis conflitos entre os cidadãos e a Administração Pública, tudo de modo a evitar,
ainda que não seja possível afastá-la646, a via ordinária da tutela judicial, uma vez que ela é,
não raras vezes, serodiosa e bem onerosa aos jurisdicionados, haja vista o largo transcurso de
tempo e do expressivo dispêndio em dinheiro para dirimir uma contenda judicial.
Na verdade, vive-se um momento de desconfiança da atividade judicial, pois, e isso se
afigura paradoxal, em que pese ela representar a última trincheira contra o arbítrio do Poder
Público, inclusive de membros do próprio Poder Judiciário, a tutela judicial também
representa, muitas vezes, a mais dolorosa das passagens até o pleno exercício dos direitos no
nosso Estado Democrático de Direito.
Por outro lado, Administração Pública passa por um processo de transição democrática,
de maneira que ainda mantém certos ranços autoritários e, consequentemente, supressivos de
direitos dos cidadãos. Porém, no que ventila novos e melhores ares ao dilema, exsurge um
Direito Administrativo de vicissitudes democráticas, fazendo com que os seus reflexos na
Administração Publica acabem por divisar novos nortes na consecução da atividade
administrativa, tudo de modo a expressar uma “gradual compatibilização da lógica da
imposição e da unilateralidade com a lógica da negociação e da multilateralidade” 647.
Assim sendo, no âmbito do processo administrativo assoma em importância o consenso
que deságua (a) nas transações administrativas, (b) nas conciliações e mediações648 e (c) até

democracia dos antigos, e a pluralidade não encontraria uma ambiência democrática, como foi o caso do regime
feudal (BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 11 ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra, 2009b, p. 71).
646
Haja vista a inafastabilidade da tutela judicial por mera volição do cidadão (art. 5º, inciso XXXV, CF/88).
Contudo, e isso não pode ser desconsiderado, por conta de empeços materiais dos cidadãos e até mesmo pela
ausência de órgãos públicos destinados a promover a defesa judicial da população de baixa renda, tem-se que a
mera volição, por si só, não é o único pressuposto para alcançar os pórticos do Poder Judiciário.
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OLIVEIRA, Gustavo Justino de. A Arbitragem e As Parcerias Público-Privadas. In: ______. Direito
Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010b, p. 79-115, p. 81, itálicos no original.
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A mediação representa uma via consensual partejada pelas partes que não se insere no recurso à lei estatal e,
muito menos, a um terceiro privado, daí a relevância de a Administração Pública e o particular assumirem uma
predisposição paritária na solução dos conflitos (OLIVEIRA JÚNIOR, José Alcebíades de. Pesquisas em
cidadania e soluções alternativas de conflitos – contribuições de Jürgen Habermas para um paradigma dialógico
no Direito. In: SANTOS, André Leonardo Copetti; e DEL´OLMO, Florisbal de Souza (Org.). Diálogo e
Entendimento. Direito e Multiculturalismo & Cidadania e Novas Formas de Solução de Conflitos. Rio de
Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 03-16, p. 09). Aliás, longe das relações publicísticas, muito embora
envolvendo uma manifestação política da sociedade, o modelo de mediação política representa um forte
instrumento até mesmo em face das grandes empresas, pois constitui uma forma de alavancar mudanças nas
relações entre corporações econômicas e a sociedade civil, a depender das circunstâncias políticas convergentes
do ativismo dos movimentos sociais, no que repercute, inclusive, no modo como se operam as políticas públicas
(KING, Brayden G. A Political Mediation of Corporate Response to Social Movement Activism.
Administrative Science Quarterly (ASQ), Ithaca, nº 53, p. 395-421, Sept./Dec. 2008, p. 402).
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mesmo na arbitragem administrativa. Coteja-se, portanto, uma nova sistemática aplicativa
para a resolução dos conflitos: a fórmula do consenso possível649.
A Administração Pública deve empenhar-se para que os interessados/destinatários da
atuação estatal possam, dentro de suas possibilidades e conforme critérios racionalmente
aceitáveis650, compreender/colaborar com os programas estatais, tudo de modo a resultar
numa atividade administrativa mais precisa e, portanto, mais eficiente na consecução dos seus
fins651 tão desejosamente aguardados pela sociedade.
Insta mencionar que, haja vista a co-laboração da sociedade civil e da Administração
Pública na prossecução do interesse público, existe uma estreita relação entre o princípio da
subsidiariedade e a consensualidade na ambiência administrativa.
Com efeito, a atuação subsidiária do Estado, no qual fomenta a primazia dos círculos
privados no desenvolvimento das atividades na sociedade, exige uma precisa compreensão
das demandas sociais e o reconhecimento dos limites da atividade estatal, fato que somente é
possível quando há uma expressiva troca de informações entre os atores sociais, de maneira
que a decantada consensualidade sobre os pontos da necessária ingerência estatal é
fundamental para evitar possíveis atuações públicas em setores declaradamente indevidos ou
não desejáveis em face do contexto social existente652.
Repare-se que o Estado subsidiário ainda é um Estado administrativo, o que muda é a
seletividade da atuação estatal, por isso que, em qualquer caso, ele deve “promover, estimular,
criar condições para que o indivíduo se desenvolva livremente e igualmente dentro da
649
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sociedade; para isso é necessário que se criem condições para a participação do cidadão no
processo político e no controle das atividades governamentais” 653.
Portanto, o princípio da subsidiariedade representa um fator de aproximação entre a
Administração Pública e os cidadãos654. Porém, a proximidade ou estreitos laços do Estado
com os cidadãos não quer dizer superação ou atenuação do dever de juridicidade, algo tão
comum na cultura nacional.
Notadamente, o emprego da consensualidade não representa qualquer desprestígio às
disposições legais aplicáveis em cada caso, pois o consenso não incide sobre os imperativos
da lei, mas sobre o objeto do conflito e, mesmo assim, quando não existir eventual ofensa ao
dever de juridicidade administrativa.
Portanto, o consenso opera-se em outro plano. Quer dizer, não há como cogitar o
consenso como via de atenuação conflitiva655dos parâmetros legais, já que a pretendida
flexibilidade dos extremos legais ou a atenuação não-conflitiva656 dos permeios legais operase dentro das expectativas normativas existentes no sistema jurídico, o que, a rigor, não passa
de providencial tarefa interpretativa sobre os textos legais e constitucionais657; assim sendo, o
consenso deve atuar, tão-somente, como meio para adoção de medidas válidas no sistema e
que reflita o interesse público partejado pelo Poder Público conjuntamente com a sociedade
civil.
Todavia, se o próprio comando legal, no caso concreto, permitir uma margem de
barganha quanto aos requisitos legais relacionadas a certas demandas públicas, não há razão
para empeçar os expedientes consensuais sobre a margem destacada e aproveitada pelas
partes no processo decisório administrativo.
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Desse modo, os instrumentos de participação processualizada658, que é o caso da
função administrativa decisória decorrente do consenso, impõe-se sempre a inarredável
observância da juridicidade administrativa.
Agora, adverte-se: o avançar dos instrumentos da Administração Pública consensual,
nem de longe, representa uma fim da consecução da atividade administrativa por atos,
portanto unilateral, mas significa, tão-somente, uma redução do seu habitual campo de
incidência659. As transformações no Direito Administrativo não têm o condão de inviabilizar
os seus instrumentos consagrados e de destacada importância para a atuação administrativa,
mas apenas se propõe a aperfeiçoá-los e, além disso, quando for o caso, imprimir uma
redução do seu nicho operativo, tal como ocorre, atualmente, com a figura do ato
administrativo como expressão de império do Poder Público.
Mas quais seriam os mecanismos ou instrumentos consensuais da Administração
Pública?
Primeiramente, deve-se salientar que os instrumentos consensuais possuem um traço em
comum: representa a superação do vetusto perfil autoritário da Administração Pública,
devidamente expressada nas suas manifestações absolutamente unilaterais.
Aliás, destaca-se que “[...] a passagem de uma viciosa relação de supremacia a uma
virtuosa relação de ponderação marca, assim, o atual estágio evolutivo dessa interação, cada
vez mais intensa, entre sociedade e Estado e põe em evidência a missão que lhe cabe [...]” 660;
a saber, evitar que razões ou imperativos estatais façam exsurgir possível superposição,
pretensamente absoluta, do Estado em face dos direitos fundamentais dos cidadãos, senão
restariam totalmente prejudicados os esteios da relação jurídica administrativa.
Ademais, os instrumentos ou mecanismos de consensualidade administrativa são
aplicáveis (a) no processo decisório; (b) na fase executiva; e (d) no momento de solução de
conflitos661. Portanto, a consensualidade segue todo o curso da atuação estatal, justamente
porque todo ele é cercado de expedientes ou instrumentos participativos que engendram as
vias de consensualidade.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto promove uma divisão dos mecanismos ou
instrumentos consensuais na Administração Pública em função da intensidade da atuação
consensual; assim sendo, tem-se o consenso como coadjuvante e como determinante da ação
administrativa. No primeiro caso, o coadjuvante, o particular desenvolve uma atuação
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dialógica com a Administração Pública em relação ao desenlace de determinadas matérias,
mas o Poder Público mantém a plenitude da decisão a ser realizada. Noutro caso, o
determinante, diversamente do anterior, o entendimento preponderante no processo de
formação da decisão vincula à Administração Pública662.
A rigor, a questão se divide em duas claras perspectivas: a intervenção do particular que
não vincula à Administração, que é o caso de atuação coadjuvante; e a intervenção do
particular que vincula à Administração, o que se observa na atuação determinante.
Num vislumbre mais realístico sobre a temática, deve-se reconhecer que o verdadeiro
consenso não existe, a participação do particular é que existe nos dois casos, o que possibilita
maior aceitação do resultado do processo decisório663.
O entendimento preponderante no processo decisório não é um consenso no sentido
preciso da palavra, mas, sim, um dissenso consentido pelos defensores da posição superada ou
inexitosa. Assim sendo, os mecanismos ou instrumentos consensuais não expressam
necessariamente um consenso, mas, tão-somente, a prevalência de interesses de determinadas
partes em virtude do consentimento de outras no decorrer do processo decisório e, ainda
assim, com ou sem a reserva da decisão final por parte da Administração Pública.
E isso é assim porque a posição defendida pela Administração Pública é apenas uma,
ressalvadas as hipóteses de conflitos interadministrativos, enquanto as posições dos
particulares são várias e conflitantes entre si e, não raras vezes, algumas delas não são
necessariamente contrárias ao entendimento do Poder Público.
Em outras palavras, a questão não se dá numa relação de um elementar e dual
antagonismo: Administração Pública de um lado e a sociedade civil de outro. Os conflitos de
interesses na ambiência administrativa são inevitavelmente triangulares ou multipolares,
fazendo com que o convergir das forças decisórias resulte de renhida oposição de interesses,
sobressaindo-se, na quase totalidade das vezes, várias posições dissidentes e não atendidas.
Não se olvidando as considerações acima, tem-se que a Administração Pública
consensual reafirma a democracia administrativa e se revela através de diversos mecanismos
ou instrumentos de consensualidade.
Assim sendo, observam-se as formas de consenso na tomada de decisão administrativa
de natureza não vinculante, quais sejam, a coleta de opinião, debate público, audiência
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pública e assessoria externa664. Têm-se, aqui, as mais ordinárias formas de participação
administrativa que expressam as vias consensuais na tomada de decisão do Poder Público.
A coleta de opinião, a rigor, não passa de um mero recolhimento de informações no
catálogo de dados que encerra o universo argumentativo da questão a ser dirimida. Isto é, os
segmentos interessados na questão apresentam documentos pretensamente elucidantes para a
formação da decisão administrativa. Em que pese à simplicidade do seu procedimento, a
coleta de opinião pode afigurar-se relevante para definir quais as melhores medidas a serem
tomadas em face das disponibilidades orçamentárias, haja vista o melhor conhecimento sobre
a realidade ventilada nas opiniões colacionadas.
No debate público, em acréscimo à coleta de opinião, há o início de uma sede discursiva
sobre o objeto da questão a ser dirimida pelo Poder Público, de modo que se afigura mais
intensa a participação popular. Todavia, o procedimento ainda se pauta pela informalidade e
cadencia, algumas vezes, poucas propensões à racionalidade na discussão dos problemas a
serem enfrentados pela Administração Pública e sociedade civil.
Audiência Pública, por sua vez, reúne os esteios dos instrumentos anteriores, só que
dotada de maior formalidade, justamente para permitir uma efetiva participação
administrativa processual; inclusive, em alguns casos, a ensejar uma vinculação da
Administração Pública sobre a matéria decidida665.
Já a assessoria externa não passa de substratos levantados por peritos da área em que
dormita o conflito de interesses. Naturalmente, no caso de peritos contratados pela
Administração Pública, o processo de seleção e de remuneração dos peritos deve coadunar-se
com a legislação vigente666. Contudo, a assessoria externa geralmente não é custeada pelo
Poder Público, mas pelos segmentos sociais e econômicos interessados no conflito de
interesse a ser dirimido. Por óbvio, se os experts fazem parte da Administração Pública, temse que a assessoria é interna, uma vez que ela se encontra dentro da estrutura organizacional
do próprio órgão ou entidade, muito embora ela possa advir de outro órgão especializado
pertencente ao mesmo ente político e, algumas vezes, de ente político diverso, contanto que
haja cooperação técnica na área.
Elencam-se, também, as formas de consenso na tomada de decisão administrativa de
natureza vinculante, a saber, plebiscito, referendo, audiência pública, cogestão e delegação
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atípica667. A rigor, o plebiscito não representa um mecanismo da Administração Pública
consensual, uma vez que a sua ocorrência é determinada numa ambiência estritamente política
(art. 14, inciso I, c/c art. 49, inciso XV, todos da CF/88) e incidente sobre decisões políticas
ou escolhas consideradas importantes pelo Estado668-669, revelando-se, assim, num
instrumento político-governamental de consulta pública formal. Ademais, ainda que se cogite
a possibilidade de plebiscito administrativo670, melhor dizer plebiscito sobre matéria de
acentuada relevância administrativa (art. 2º, caput,§ 1º, da Lei nº 9.709/1998), tem-se que o
instituto não perde suas feições políticas, haja vista que, nesse caso, ainda carece da chancela
legislativa, isto é, da convocação do Congresso Nacional. Todavia, o nicho operativo do
plebiscito ocorre na Administração Pública, de maneira que, e somente por isso, pode ser
encarada como uma via de consenso vinculante, na ambiência administrativa, decorrente da
participação política do cidadão.
O referendo, por sua vez, é uma via de manifestação popular incidente sobre a atividade
legiferante do Estado671, colocando, assim, um texto legal à vontade popular, conforme a
667
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disciplina estabelecida na própria normativa autorizadora do referendo. Pela mesma razão já
dispensada ao plebiscito, não há efetivamente, aqui, um mecanismo da Administração Pública
consensual, pois tudo se insere na ótica da atuação político-governamental (art. 14, inciso II,
c/c art. 49, inciso XV, todos da CF/88). E Governo e Administração Pública não se
confundem, muito embora possuam vários pontos de contato.
Ora, no caso de referendo administrativo, melhor dizer referendo sobre matéria de
acentuada relevância administrativa (art. 2º, caput, § 2º, da Lei nº 9.709/1998), o simples fato
de o Poder Executivo depender de uma autorização do Poder Legislativo já evidencia a
consonância política que encerra o ato. Aliás, o Poder Legislativo não pode autorizar sem a
provocação da autoridade administrativa pertinente, pois isso configuraria uma evidente
afronta ao regime de competência constitucional desenhado para o Poder Executivo672·.
Contudo, como os expedientes materiais do referendo são promovidos pela Administração
Pública, e somente por isso, inclina-se pelo reconhecimento dessa via de consenso vinculante,
decorrente do envolvimento politico do cidadão, na Administração Pública673.
Já a audiência pública é, por excelência, o instrumento da Administração Pública
consensual, podendo assumir uma via de consenso vinculante, conforme entendimento
defendido no item 7.2 infra. Aliás, desde já, deve-se mencionar que a questão da vinculação
ou não do resultado da audiência pública, evidentemente, resulta de maior ou menor
reconhecimento da democracia administrativa na prossecução do interesse público em
determinado Estado.
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A cogestão, por sua vez, representa uma forma de ingerência decisória popular na
Administração Pública, pois a participação de pessoas qualificadas nos órgãos ou entidades
administrativas incide diretamente na formação da decisão do Poder Público. Só que um
detalhe se afigura incontestável: a ideia de vinculação não é tão clara nos órgãos colegiados,
uma vez que tais pessoas apenas contribuem diretamente para o processo decisório e não
necessariamente as posições por elas defendidas prevalecem ou definem a questão a dirimida
pelo Poder Público.
Tem-se, ainda, a delegação atípica, na qual há o reconhecimento legal de atos praticados
por particulares que são de interesse público. Aqui, num análise mais demorada, nada há de
via de consenso dentro da Administração Pública, pois (1) não há decisão no exercício da
função administrativa; (2) inexiste delegação de atividade pública para particulares, mas
atividades de particulares que são reconhecidas como de interesse público; e (3) representa
um avanço da sociedade civil no atendimento de demandas de interesse público, revelando-se,
de certo modo, um espaço público não estatal comumente chamado de Terceiro Setor.
Não obstante isso, a consensualidade pode resultar de uma atuação privada em áreas
consideradas relevantes, nas quais é determinante a prossecução do interesse público em
função de um fluxo comum de esforços e com o devido aporte de recursos públicos para o
atendimento dos objetivos comuns, não se olvidando que tais recursos devem ser auferidos
em pertinente edital de seleção de projetos.
Destacam-se, ainda, as formas de consenso na execução administrativa, a saber,
contratos administrativos de parceria e acordos administrativos de coordenação674. As
parceiras na prossecução do interesse público são cada vez mais relevantes, porque a
conjunção de esforços dos órgãos e entidades públicas com as entidades privadas tende a
resultar na melhor adequação dos recursos púbicos com vista à realização das tarefas
administrativas ou de atividades privadas de interesse público.
Pois bem, as parcerias podem ser promovidas entre os próprios órgãos ou entidades da
Administração Pública, o que revela uma posição de cooperação; assim como entre órgãos ou
entidades públicas com as entidades privadas, o que revela uma posição de colaboração e, em
quaisquer dos casos, reina a confluência de esforços de melhor servir a sociedade.
Assim sendo, são formas de cooperação os consórcios (Lei nº 11.107/2005), convênios
(art. 116 da LLCA)
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serviços; por outro lado, são formas de colaboração convênios, acordos de programa e joint
ventures públicas.
Como se pode observar, as modalidades de cooperação e colaboração podem ser as
mesmas, o que diverge é o sentido que move a realização da atividade exercida, pois a
cooperação presume um fim institucional, e necessariamente instrumental, dos órgãos e
entidades públicas de promover o interesse público; já no caso das entidades privadas inexiste
tal aspecto, uma vez que a realização do interesse público decorre de uma mera
voluntariedade, mesmo quando tal propósito tenha assento no estatuto da entidade, uma vez
que as entidades da sociedade civil não são obrigadas a desenvolver atividades que são
ordinariamente compromissos ou deveres da atuação estatal.
Agora, mencionam-se as modalidades de parcerias677, que são as bilaterais e
unilaterais678. Evidentemente, as modalidades de parcerias unilaterais, quais sejam679, (a) a
autorização de serviço público; (b) a autorização portuária; e (c) o credenciamento, não
desembocam maiores parâmetros de consensualidade, uma vez que, nessas hipóteses, os
particulares

apenas

promovem

uma

fortuita

adesão

às

circunstanciais

benesses

autocraticamente definidas pelo Poder Público.
Volvendo-se aos efetivos prumos da perspectiva consensual, a contratualidade ou a
avença, mesmo nos contratos administrativos de Direito Público (art. 54, caput, da Lei nº
8.666/93), encerram os cânones da bilateralidade e, assim, imprescinde das claras expressões
de consenso ou, no mínimo, de prévia discussão sobre os assuntos encetados, ex vi art. 58, 1º
algumas definições pertinentes à temática, tais como: (a) “convênio: acordo ou ajuste que discipline a
transferência de recursos financeiros de dotações consignadas nos Orçamentos da União, Fiscal e da Seguridade
Social, e tenha como partícipe, de um lado, órgão ou entidade da administração pública federal, direta ou
indireta, e, de outro lado, órgão ou entidade da administração pública estadual, do Distrito Federal ou municipal,
direta ou indireta, consórcios públicos, ou ainda, entidades privadas sem fins lucrativos, visando à execução de
programa de governo, envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de
interesse recíproco, em regime de mútua cooperação” (art. 1º, inciso V); e (b) “termo de cooperação: instrumento
por meio do qual é ajustada a transferência de crédito de órgão ou entidade da Administração Pública Federal
para outro órgão federal da mesma natureza ou autarquia, fundação pública ou empresa estatal dependente” (art.
1º, inciso XXIV). Em que pese ser uma normativa quaternária, justamente porque não há uma disciplina legal
precisa sobre a questão, a Portaria prescreve uma diferença importante entre convênio e termo de cooperação,
qual seja, o termo de cooperação decorre de relações entre órgãos ou entidades do mesmo ente político, tudo o
mais é convênio, acordo ou ajuste. Em todo caso, como já salientado acima, tratando-se de convênios com
entidades particulares sem fins lucrativos enseja uma colaboração e não uma cooperação, tal como prescreve
indevidamente a Portaria.
676
O contrato de gestão previsto no art. 37, § 8º, da CF/88, que não é tecnicamente um contrato, mas um acordo
de programa, representa um expediente de cooperação entre os próprios órgãos e entidades da Administração
Pública. O contrato de gestão, como já afirmado no item 3.3 supra, é uma verdadeira excrescência, uma vez que
pretende tornar possível o impossível na seara administrativa: o autocontrato.
677
Naturalmente, a expressão parceria não possui qualquer relação com o termo de parceria é assinado com uma
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), que tem natureza contratual. A parceria, aqui, é
entendida como uma nova forma de conceber as relações entre os agentes econômicos e o Poder Público.
678
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 2006, p. 341-342.
679
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 2006, p. 341-342.
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e art. 65, inciso II, § 2º, todos da LLCA. Logo, mesmo com todas as prerrogativas
instrumentais dos contratos administrativos, não há como negar a consensualidade nos seus
termos; pois, de qualquer forma, tem-se um contrato pautado pela bilateralidade680. O mesmo
se pode dizer, porém numa escala exponencialmente maior, com relação aos contratos
administrativos em geral ou de Direito Privado (art. 62, § 3º, da LLCA), uma vez que, nessas
hipóteses, ainda que se apliquem algumas regras de Direito Público, há um predomínio das
normas privatísticas, o que reconhece a importância da conformação das vontades na
promoção do negócio jurídico.
Assim sendo, destacam-se como modalidades contratuais, portanto bilaterais, de
parcerias: (1) concessões de serviços públicos e de uso de bem público; (2) permissão de
serviços públicos; (3) arrendamento portuário; (4) arrendamento operacional; (5) franquia
pública; (6) gerenciamento privado de entidade pública; (7) venda de bilheteria; e (8) contrato
de risco. Por sua vez, são modalidades unilaterais de parcerias: (1) autorização de serviços
públicos; (2) autorização portuária; e (3) credenciamento681.
Notadamente, essas modalidades de parcerias se inserem no contexto econômico das
atividades administrativas na consecução do interesse público, de modo que a expressão
participativa dos segmentos sociais, evidentemente, rende-se mais aos exigentes prognósticos
de mercado do que a uma eventual contextura política consensual dos cidadãos.
A temática ganha particular relevo quando se prende ao consenso na prevenção de
conflitos administrativos, tal como ocorre nas hipóteses de comissões de conflito e de acordos
administrativos682. As comissões de conflito são estruturas administrativas destinadas,
mediante provocação ou de ofício, a atuar em face de potencial ou iminente conflito de
interesses no âmbito de sua competência. Trata-se de uma importante atividade administrativa
de natureza preventiva ainda pouco vivenciada na Administração Pública brasileira. Seria
680

As prerrogativas contratuais da Administração Pública são, sem sombra de dúvida, passíveis de críticas, tais
como: (a) estimulam a ineficiência da Administração Pública, já que as cláusulas exorbitantes acabam por
revelar possível acomodação dos gestores públicos na promoção dos devidos planejamentos administrativos; (b)
elevam os preços da contratação, pois os licitantes inserem nas propostas o preço da incerteza gerada pelas
cláusulas exorbitantes; (c) possibilitam o uso de práticas autoritárias da Administração Pública, o que destoa com
os fundamentos do Estado Democrático de Direito; e (d) o exercício das cláusulas exorbitantes pode transformarse num poder de barganha do gestor ímprobo, uma vez que ele pode criar expedientes contratuais para atender
aos interesses exclusivamente privados (ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Mecanismos de consenso no
Direito Administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre Santos de; e MARQUES NETO, Floriano de Azevedo
(Coord.). Direito Administrativo e seus novos paradigmas. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 335-349,
p. 344).
681
Diogo de Figueiredo Moreira Neto considera a permissão de uso de bem público como uma modalidade
unilateral de parceria (Op. cit., 2006, p. 342); contudo, defende-se entendimento diverso: toda permissão é uma
expressão de contratualidade e, portanto, bilateral. Ora, se assim é para a permissão de serviço público (art. 6º,
caput, da Lei nº 8.987, 13 de fevereiro de 1995, doravante Lei de Concessão de Serviço Público – LCSP), qual
seria o sentido de assim não ser para o uso de bem público?
682
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 2006, p. 344.
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interessante se tais comissões fossem instituídas nos ministérios da Administração Pública
federal ou, pelo menos, que existisse uma comissão interministerial para tratar de matérias
relativas aos fins institucionais de cada Ministério ou, ainda, sobre o funcionalismo público.
Já os acordos substitutivos revelam-se como relevante alternativa em face da
manifestação administrativa unilateral, uma vez que neles são condensados os termos de uma
decisão consensual, precisamente por se afigurar mais adequada no caso concreto. Um bom
exemplo de acordo administrativo substitutivo, inclusive com eficácia de título executivo
extrajudicial, é o compromisso ou termo de ajustamento de conduta (art. 5º, § 6º, da Lei nº
7.347683), muito embora ainda não tenha granjeado notória efetividade no Direito brasileiro.
De fato, os acordos administrativos ainda não possuem uma disciplina jurídica no
Direito Administrativo brasileiro; todavia, não se pode negar, há uma tendência de prestigiar o
acordo nas atividades administrativas como forma de atendimento do princípio da eficiência e
da racionalidade do serviço público.
É que o que se pode observar na modalidade extintiva de processo administrativo
estampada no art. 4º, § 1º, incisos II e III, da Instrução Normativa nº 04 da ControladoriaGeral da União (CGU), de 17 de fevereiro de 2009, no qual prevê a possibilidade de
ressarcimento ao erário, em virtude de dano cometido por servidor público mediante conduta
culposa, equivalente ao prejuízo de pequeno valor causado684-685, (1) pela entrega de um bem
de características iguais ou superiores ao danificado ou extraviado; ou (2) pela prestação de
serviço que restitua o bem danificado às condições anteriores.
Evidentemente, as hipóteses mencionadas expressam uma margem de escolha e,
portanto, uma perspectiva consensual no trato de uma questão ancilarmente entregue aos
limites do princípio da indisponibilidade dos bens públicos e da atividade administrativa
sancionatória ou disciplinar.

683

Lei de Ação de Civil Pública (LACP).
A disciplina sobre o que seja prejuízo de pequeno valor é encontrar no § único da mencionada portaria, nestes
termos: “Para os fins do disposto neste artigo, considera-se prejuízo de pequeno valor aquele cujo preço de
mercado para aquisição ou reparação do bem extraviado ou danificado seja igual ou inferior ao limite
estabelecido como de licitação dispensável, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993”. Isto é, o equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
685
A Instrução normativa foi de uma timidez espantosa, mormente quando o disposto no art. 312, § 3º, do
Código Penal (CP), que não prevê qualquer limite de valor para extinção da punibilidade, se afeiçoa ao
entendimento de que a reparabilidade do dano, por si só, já exclui a pertinência da repressão estatal de natureza
penal, o que dizer, então, da repressão estatal de natureza administrativa; pois, apesar de serem instâncias
independentes, porém não estanques, o que traz implicações de ordem lógica, não há como olvidar a sensatez e a
adequabilidade da diretriz penal. Ora, somente um espírito castrativo e autoritário pode estipular um limite legal
tão rasteiro para fins de trancamento dos procedimentos disciplinares. Isso fica ainda mais evidente quando a
conduta culposa do servidor não revelar qualquer afronta aos caros princípios da Administração Pública, tais
como os decorrentes de eventos materiais isolados causadores de dano ao Erário.
684
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Infelizmente, como já mencionado no item 5.2 supra, inexiste, no Brasil, um
regramento geral sobre a possibilidade de atos administrativos consensuais, tal como a
prevista no art. 88 da Lei espanhola nº 30/1992686, o que poderia revelar uma formidável
ferramenta para a consolidação de uma Administração Pública democrática e menos
onerosa687, pois as decisões administrativas poderiam ser unilaterais, conforme a exigência ou
pertinência do caso, ou acordadas, no que atenderia ao interesse público sob a égide da
consensualidade.
De lege ferenda, poderia existir um direito de o administrado tentar uma forma de
resolução consensual do processo administrativo e, por outro lado, também não se poderia
negar à Administração Pública a possibilidade de encetar as razões que impõem uma decisão
unilateral; dessa tensão, portanto, surgiria a medida mais adequada e, possivelmente, revelada
num ato administrativo consensual688.
Continuando sobre os mecanismos ou instrumentos da consensualidade administrativa,
volve-se, agora, para a composição administrativa consensual de conflitos, a saber,
conciliação, mediação e arbitragem689, que também se caracterizam como formas alternativas
de empreender a justiça, já que fora dos limites da atividade judicial.
A conciliação é um instrumento antigo de pacificação social, só que, infelizmente, não
muito utilizado na Administração Pública e consiste numa forma de autocomposição bilateral
decorrente do consenso das partes, com a devida participação de um conciliador, que recebe
as propostas das partes e tenta conciliá-las com vista a resolver o conflito instaurado.
Seguindo-se a mesma linha de raciocínio, tem-se a mediação que, evidentemente,
ostenta a figura do mediador que auxilia intensamente as partes, inclusive oferecendo
propostas para a autocomposição do conflito690-691; portanto, o mediador exerce uma presença
686

Lei do Regime das Administrações Públicas e Procedimento Administrativo Comum (LRJAP/PAC).
Por certo, basta mencionar os processos administrativos previdenciários federais que, na maioria dos casos,
poderiam ser ultimados mediante atos administrativos consensuais, fazendo com que a demanda judicial fosse
arvorada apenas nos casos em que persistissem fundamentos fático-jurídicos inconciliáveis entre a
Administração Pública e o cidadão. Isso, sem sombra de dúvida, representaria um menor custo da atividade
administrativa, pois os Procuradores Federais, que já fazem acordos em sede judicial, poderiam imprimir tal
conduta na via administrativa. Além disso, o processo administrativo malogrado, no que se refere à terminação
consensual, alcançaria um maior rigor para a perfectibilização dos seus termos, já que é resultado de uma análise
mais demorada e, evidentemente, isso repercutiria na qualidade da decisão judicial, hajam vista os claros
subsídios ou argumentos que fundamentam a pretensão resistida do Poder Público.
688
ALFONSO, Luciano Parejo. Los Actos Administrativos Consensuales en el Derecho Español. Revista de
Direito Administrativo e Constitucional (A&C), Belo Horizonte, ano 03, nº 13, p. 11-43, jul./set. 2003, p. 25.
689
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 2006, p. 346-347.
690
José de Albuquerque Rocha, op. cit., 2007, p. 29.
691
É pertinente mencionar que o processo de mediação possui intrinsecamente uma vantagem em face do
ordinário processo litigioso ou conflitivo, qual seja, no processo conflitivo, invariavelmente, há figura do
perdedor e do ganhador; enquanto que no processo de mediação, e observados os pormenores de cada caso
concreto, sobressai-se uma única figura: ganhador (COELHO, Meire Lúcia Monteiro Gomes Mota; e LÚCIO,
687
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mais efetiva na discussão da problemática levantada pelas partes692. Aliás, a mediação no
Direito Anglo-saxônico é reconhecida como um processo (mediation process) em que há uma
tentativa de resolução de um conflito mediante uma efetiva intervenção de um terceiro
necessariamente imparcial e independente, daí a razão para consagração da expressão
negociação facilitada (facilitated negociation) para designar o instituto da mediação693.
Já a arbitragem é uma forma de solução de conflitos hetero-compositiva694, porque a
decisão não é tomada pelas partes, mas por terceiro designado e, obviamente, possuidor de
notório conhecimento na área do conflito de interesse.
Considerando a importância da arbitragem na solução dos conflitos administrativos,
promove-se, aqui, uma breve digressão sobre a temática, até mesmo para demonstrar a
viabilidade do instituto em face de atividades administrativas potencialmente conflitivas.
Sem demora, deve-se salientar que a arbitragem no Direito Administrativo é uma
necessidade decorrente da complexidade técnica das atividades desenvolvidas no âmbito das
relações jurídicas administrativas, mormente naquelas em que há um considerável apelo
econômico em função dos serviços públicos prestados pelas empresas concessionárias.
As particularidades que encerram as questões de grande envergadura econômica não
podem esperar por uma decisão pretensamente mais precisa, justamente porque não há como
evitar a inconveniência de um processo judicial demorado em face da dinâmica que impera no
ciclo das relações econômicas.
Por conta disso, a arbitragem revela-se como um instrumento importante para a
resolução dos conflitos e com maior celeridade, uma vez que o árbitro ostenta a devida
confiança das partes e, claro, possui notório conhecimento na área do conflito.
Então, qual a razão de a arbitragem ainda não ter alcançado o devido espaço na seara
administrativa? Defende-se que as objeções para a evolução da arbitragem na ambiência
administrativa podem ser reduzidas apenas uma questão: enquanto o Direito Administrativo
propor o exercício das atividades administrativas sob o domínio da imperatividade, nos casos
em que ela é indevida, não há como promover, a não ser com grande esforço, práticas
Magda de Lima. Litigiosidade e Impacto na Gestão Pública – A Mediação como Instrumento de Gestão – a
Experiência da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal. Revista da ProcuradoriaGeral do Banco Central – RPGBC, Brasília, vol. 04, nº 02, p. 75-97, dez. 2010, p. 85).
692
Em sentido contrário, mencionando que o conciliador possui uma posição mais ativa que o mediador,
inclusive por até mesmo propor uma solução para o litígio, vide HESPANHA, Antonio Manuel. O
Caleidoscópio do Direito. O Direito e a Justiça nos dias e no mundo de hoje. 2 ed. Lisboa: Edições Almedina,
2008, p. 390.
693
MASUCCI, Alfonso. El Procedimiento de Mediación como Medio Alternativo de Resolución de Litigios en
el Derecho Administrativo. Esbozo de las experiencias francesa, alemana e inglesa. Trad. Rodrigo Moreno
Fuentes. Revista de Administración Pública (RAP), Madrid, nº 178, p. 09-35, enero/abril 2009, p. 16)
694
CAUPERS, João. Introdução ao Direito Administrativo. 8 ed. Lisboa: Âncora Editora, 2005, p. 434.
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administrativas necessárias à prossecução do interesse público sem se despir das prerrogativas
da puissance publique695.
Todos os desdobramentos dos possíveis empeços à arbitragem decorrem dessa mera
constatação, fazendo com que as vias da disponibilidade patrimonial sejam envolvidas pela
névoa da autoritária compreensão da indisponibilidade dos bens públicos.
Se há o entendimento de que os bens públicos são indisponíveis, como admitir tanta
disponibilidade de bens públicos no nosso sistema jurídico696, contanto que seja realizada
conforme o regramento legal? Ora, a indisponibilidade não é absoluta, ela é circunstancial e,
naturalmente, pode ser relativizada em decorrência de lei em sentido estrito.
Logo, a indisponibilidade dos bens públicos revela uma questão de segurança para o
patrimônio público e não de estultice sobre os desígnios da patrimonialidade estatal, tal como
ocorre na expressividade dos custos suportados pelo Estado decorrentes da incerteza de
longos conflitos que apenas servem (a) para revelar a inadequação do Poder Judiciário para
julgar determinadas matérias; e, consequentemente, (b) para comprovar que os atuais métodos
de resolução de conflitos administrativos merecem ser repensados.
O empeço da imperatividade é tão evidente que a arbitragem no plano internacional não
sofreu maior resistência. Ora, e qual seria a diferença, tudo não é bem público? Lá fora a
imperatividade não é exercida, pelo menos nos mesmos termos em que ela é exercida aqui
dentro. A imperatividade representa não abrir mão de nada porque tudo pode ser importo. Se
o Estado decide, portanto, resolve tudo; então, qual o sentido de seus bens serem disponíveis?
Há, ainda, a demonstração da relatividade da imperatividade, que deve ser entendida
como a capacidade de dizer como as coisas devem ser reconhecidas e não como elas de fato
são, e decorre da admissão, desde longa data, da arbitragem quando há direitos patrimoniais
oponíveis ao Estado697 em virtude de lei que reconhece a especialidade de determinados bens
ou quando privilegia específico segmento social.

695

Tais prerrogativas são facilmente identificadas pela pecha da unilateralidade, aliás, a própria noção de
puissance publique imprime uma concepção autoritária do Estado, pois concebe o exercício de um poder
exclusivo e que a todos se sobrepõe (DUGUIT, Léon. Traité de Droit Constitutionnel. Tome Premier. Paris:
Ancienne Librairie Fontemoing & Cie, 1921, p. 270).
696
Tais como a alienação de bens desafetados, doações de bens públicos, inclusive a particulares, autorização de
uso de bem público não onerosa, investidura de bem imóvel rural etc. Portanto, “a disponibilidade de direitos
significa a disponibilidade para aliená-los e é sabido que a Administração, ainda que encontre vedação para
alienação de determinados bens, está livre para dispor em relação a outros” (LEMES, Selma. Arbitragem na
Administração Pública. Fundamentos Jurídicos e Eficiência Econômica. São Paulo: Editora Quartier Latin,
2007, p. 134).
697
Como bem salienta Caio Tácito ao referenciar o julgamento do Agravo de Instrumento nº 52181/GB, que
ocorrera 14 de novembro de 1973, na oportunidade, o STF reconheceu a constitucionalidade do juízo arbitral em
face da União (Fazenda Nacional), na oportunidade operou-se a transferência de valores através do instituto da
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A ideia de indisponibilidade dos bens públicos é relativa, porque relativa é a razão que
justifica a sua existência. Ora, qual o sentido de não admitir a arbitragem nos conflitos
relacionados às empresas estatais que se dedicam à atividade econômica? Naturalmente,
inexiste razão para arvorar tal entendimento698, precisamente porque tais empresas se inserem
no mercado na qualidade de agentes econômicos e, assim, devem sujeitar-se ao regime que é
próprio do seu setor de atuação. Aliás, o simples fato de as empresas estatais atuarem como
agentes do mercado, tão cercada de convergências econômicas negativas e possivelmente
desastrosas para a higidez financeira das empresas, já demonstra claramente os prognósticos
da disponibilidade de bens, muito embora seja almejado o lucro sempre.
O regime de indisponibilidade dos bens do Estado, não sendo absoluto, prestigia, até
mesmo em função dos fins desses bens, um tratamento particular que prestigie o uso da
arbitragem. Ademais, que relação direta há entre arbitragem e disponibilidade concreta dos
bens? Que empresa abriria mão dos seus recursos só pelo fato de fazer uso da arbitragem?
Aqui, há outra falácia: dizer que a arbitragem sobre bens e direitos disponíveis implica
uma necessária disponibilidade deles. Obviamente, a arbitragem pode partir dos mesmos
parâmetros legais das decisões judiciais (art. 2º da LArb), logo, a ideia de disponibilidade dos
bens não decorre do fundamento da decisão, mas de onde provém a decisão, o que revela a
ideia básica anteriormente assinalada: o império da razão do Estado. Em outros termos, a
defesa da indisponibilidade dos bens não decorre da maior precisão da decisão judicial, mas
apenas do fato dela emanar do seio do Estado.
Ademais, defender a arbitragem na Administração Pública não é propugnar a
disponibilidade do interesse público699, até porque ele é sempre indisponível700 e,
consequentemente, defendido e perseguido701, mas reconhecer que o atendimento do interesse
público contempla vias ou meios de resolução de conflitos que extrapolem a jurisdição estatal,
arbitragem (TÁCITO, Caio. Arbitragem nos Litígios Administrativos. Revista de Direito Administrativo –
RDA, Rio de Janeiro, nº 210, p. 111-115, out./dez. 1997, p. 113).
698
Caio Tácito, op. cit., 1997, p. 115.
699
DALLARI, Adilson Abreu. Arbitragem na Concessão de Serviço Público. Boletim de Direito
Administrativo (BDA), São Paulo, ano XII, nº 09, p. 571-575, set. 1996, p. 574.
700
A rigor, é um equívoco falar em interesse primário como indisponível e o interesse secundário como
disponível (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Arbitragem nos contratos administrativos. In: ______.
Mutações do Direito Administrativo. 3º ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007b, p. 273-287, p. 280). O interesse
público é sempre indisponível, o que adentra a seara da disponibilidade é não é o interesse público, seja primário
ou secundário, mas a expressão patrimonial de caráter instrumental relacionada à prossecução do interesse
público, mas, tão-somente, nas hipóteses em que tal disponibilidade patrimonial fora da natureza da atividade.
Outra estultice é defender que o interesse público somente pode ser alcançado com a permeabilidade patrimonial
do Estado, uma vez que a própria consecução de quaisquer fins, e o Poder Público tem muitos deles a promover,
pode sofrer eventualmente riscos e é fantasioso imaginar que o Estado esteja indene a tais riscos ou que a
ocorrência deles represente sempre um descurar do interesse público.
701
MARTINS, Ricardo Marcondes. Arbitragem e Administração Pública: contribuição para o sepultamento do
tema. Interesse Público (IP), Belo Horizonte, ano 12, nº 64, p. 85-104, dez. 2010, p. 91.
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justamente por se afigurar o melhor caminho para a sua prossecução, já que contornam
determinados problemas ordinariamente reconhecidos na atividade judicial.
Dessa forma, a arbitragem pode ser facilmente empregada nos contratos
administrativos, pois neles há uma evidente margem de disponibilidade dos bens públicos, o
que decorre da parcial e natural inserção dos seus termos no universo das relações econômicas
regidas pelas normas de Direito Privado (art. 54, caput, da LLCA).
Aliás, Gustavo Justino de Oliveira702 sustenta a desnecessidade de lei expressa
autorizando a arbitragem na Administração Pública703, pois (a) a Lei de Arbitragem é uma lei
geral, de modo que se aplica a contratos públicos e privados; (b) deve-se prestigiar a natureza
dos interesses, bens e direitos pertinentes ao contrato administrativo, de modo a verificar
empeços concretos à via arbitral; (c) a previsão de competência de foro da Administração
Pública não impõe, necessariamente, que a questão deve ser dirimida pelo Poder Judiciário,
pois tudo se revela no foro de eleição ou contratual704; e (d) a arbitragem não representa um
método de solução amigável de conflito705, a consensualidade esbarra até a definição da sua
escolha, devidamente expressada no compromisso arbitral706, pois, a partir daí, há uma
decisão pautada por terceiro equidistante das partes.
O autor707, mais adiante, promove precisas advertências quanto à viabilidade da
arbitragem nos contratos administrativos, a saber:
(a) a arbitragem deve constar expressamente no Edital da Licitação como sede de
resolução de conflitos, no que viceja uma expressa vinculação ao instrumento convocatório;
(b) a decisão no juízo arbitral não pode adotar o critério da equidade708; e
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Gustavo Justino de Oliveira, op. cit., 2010b, p. 104-105.
Aliás, os termos do art. 54, caput, in fine, da LLCA, a aplicação supletiva dos princípios da teoria geral dos
contratos e as disposições de direito privado, evidentemente, cotejou o instituto da arbitragem.
704
Ricardo Marcondes Martins, op. cit., 2010, p. 88.
705
Em sentido contrário, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 2007b, p. 285. O autor considera que o art.
23, inciso XV, da Lei nº 8.987/1995, espanca qualquer dúvida quanto à viabilidade da arbitragem, uma vez que
coteja a necessidade de estabelecer, dentre as cláusulas essenciais contrato de concessão, a previsão sobre o
modo de resolução amigável das divergências contratuais. Todavia, ainda que com a redação originária da lei
existisse uma fundada dúvida quanto ao cabimento da arbitragem, ela foi dirimida com o acréscimo do art. 23 –
A na Lei nº 8.987/95, por força do art. 120 da Lei nº 11.196/05, no qual prevê expressamente a possibilidade de
adoção da arbitragem.
706
A rigor, nem mesmo no compromisso arbitral há consensualidade na seara privatística, pois, no mais das
vezes, o próprio Poder Público estabelece nas suas leis e editais a previsão do juízo arbitral.
707
Gustavo Justino de Oliveira, op. cit., 2010b, p. 106.
708
O poder de a Administração Pública atuar com base na equidade deve ser excepcional, pois encerra dois
claros riscos (a) a possibilidade dela se desprender dos parâmetros legais; e, consequentemente, (b) de afrontar o
princípio da igualdade, haja vista que o casuísmo que encerra a sua atuação pode fazer com que trate situações
iguais de forma diversa. Ademais, isso traria uma compreensão contextual menos ampla dos Tribunais com
relação aos conflitos administrativos submetidos à atividade revisional. (Eberhard Schmidt-Assmann, op. cit.,
703
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(c) as atividades realizadas na via arbitral não podem ser sigilosas709.
Tais considerações apenas expressa que a via arbitral de modo algum suplanta a
inarredável observância dos princípios e regras do regime jurídico administrativo, mas, tãosomente, como antecedente lógico, relativiza o princípio da indisponibilidade dos bens
públicos ou, no que se revela mais preciso, promove uma releitura do princípio de modo a
concebê-lo com a necessária operacionalidade em face das relações jurídicas administrativas
do nosso tempo, no sentido de que a indisponibilidade dos bens públicos não se vincula à
jurisdição estatal, mas à regularidade do processo decisório escolhido, o que implica dizer que
tal via de resolução de conflito “[...] não é forma de se afastar o devido processo legal porque,
quando admissível e efetivamente utilizada, ela é o devido processo legal, sendo exato que
sua determinação não pode ser revista pelo Poder Judiciário e forma coisa julgada” 710.
Ademais, a circunstância de as partes promoverem uma transação no juízo arbitral, por
si só, apenas representa a viabilidade das tratativas conciliatórias em sede arbitral, e que o
mesmo também poderia ser encampado se uma demanda judicial estivesse em curso. Repitase: a arbitragem não é forma de composição amigável de conflitos, de forma que a decisão é
pautada pelos fundamentos apresentados por um terceiro, tecnicamente capaz e escolhido
pelas partes, para dirimir a questão conflituosa.
Sobremais, além do contrato administrativo, defende-se que a arbitragem possui um
considerável âmbito de incidência na seara administrativa, podendo ser aplicada nas seguintes
áreas711: (a) na responsabilidade patrimonial do Estado em virtude de atos praticados no
exercício da função administrativa, contanto que, nesses casos, exsurja uma precisa disciplina
2003, p. 89-90). Ora, se a equidade não é aconselhada como parâmetro decisório dentro da Administração
Pública; logo, com maior razão, ela deve ser afastada no juízo arbitral.
709
No mesmo sentido, Adilson Abreu Dallari, op. cit., 1996, p. 575.
710
COSTA JÚNIOR, Eduardo Carone. A Indisponibilidade do Interesse Público e a Arbitragem nas Concessões
de Serviço. Fórum de Contratação e Gestão Pública (FCGP), Belo Horizonte, ano 01, nº 09, p. 1.009-1.013,
set. 2002, p. 1.013.
711
João Caupers, op. cit., 2005, p. 437. Naturalmente, o autor se refere à realidade do Direito português, mas as
hipóteses mencionadas, que não as únicas assinaladas pelo autor, são plenamente aplicáveis no Brasil. Insta
mencionar que em Portugal o art. 1º, nº 4, da Lei nº 31, de 21 de agosto de 1986, prevê expressamente a
possibilidade de o Estado e as demais entidades públicas fazer o uso da arbitragem, contanto que autorizados por
lei especial, assim como prescreve, como cláusula geral sem necessidade de lei autorizativa, em se tratando de
litígios decorrentes de relações de Direito Privado, a possibilidade da arbitragem; logo, isso explica o porquê da
arbitragem possuir um campo de aplicação tão amplo naquele país. Por outro lado, disso também resulta que não
há uma cláusula geral do uso da arbitragem em matéria administrativa (ALMEIDA, Mário Aroso de. A
Arbitragem no Direito Administrativo Português. In: AA.VV. La Contratación Pública en el Horizonte de la
Integración Europea. V Congreso Luso-Hispano de profesores de Derecho Administrativo. Madrid: Instituto
Nacional de Administración Pública – INAP, 2004, p. 95-118, p. 96-97). Porém, a grande questão não é saber,
sob uma perspectiva geral, em que matéria é aplicável à arbitragem, mas, sim, em que termos ela pode ser
aplicada, e demonstrar isso em face do ordenamento jurídico brasileiro demanda um demorado e específico
estudo em apartado.

210

jurídica, de modo a evitar a balbúrdia em face das ordinárias formas de recebimento de
valores do Poder Público; e (b) no urbanismo, pois o setor depende, em grande medida, de
soluções rápidas para estabelecer a devida disciplina do uso do solo e vias urbanas 712.
Aliás, a atividade administrativa de composição de interesses é notoriamente
consagrada pelas leis que instituíram as agências reguladoras no Brasil, hajam vista os custos
econômicos decorrentes dos empeços processuais ou estruturais do Poder Judiciário no
deslinde das questões técnicas de grande envergadura; assim sendo, assoma em importância,
por determinação legal713, o exercício da função administrativa decisória ou de composição de
conflitos das Agências Reguladoras.
Por outro lado, como qualquer meio alternativo de resolução de conflitos, a arbitragem
não é uma panaceia e possui também os seus riscos, mormente no que concerne à captação
dos árbitros, o que deve ser objeto de cuidadosa análise das partes.
Insta mencionar que a adoção da arbitragem não retira a atuação do Poder Judiciário no
caso de nulidade ocorrida durante o processo arbitral714, pela elementar razão de que a atuação
judicial representa uma reserva de segurança da nossa ordem jurídica, tudo nos termos do art.
32 c/c art. 33, § 2º, todos da LArb.
Cumpre, ainda, mencionar, como alternativa consensual de resolução de conflitos na
Administração Pública, a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal
(CCAF), no qual inovou no tratamento das controvérsias jurídicas entre órgãos e entidades
públicas federais, estaduais e distritais.
A CCAF, que é um órgão da Consultoria-Geral da União, representa uma importante
ferramenta para imprimir uma maior racionalidade e eficiência no processo de resolução de
conflitos entre órgãos e entidades dos entes políticos715, pois prestigia (a) a rápida solução da
712

Na legislação a arbitragem é expressamente prevista no: (a) art. 93, inciso XV, da Lei nº 9.472/97; (b) art. 43,
inciso X, da Lei nº 9.478/97; (c) art. 35, inciso XVI, da Lei nº 10.233/2001; (d) art. 23 – a, da Lei nº 8.987/95;
(e) art. 4º, § 5º, da Lei nº 10.848/2004; e (f) art. 11 da Lei nº 11.079/2004.
713
É o que se pode observar nas seguintes disposições legais: (a) Agência Nacional de Energia Elétrica
(ANEEL) – no art. 3º, inciso V, da Lei n 9.427, de 26 de dezembro de 1996; (b) Agência Nacional de
Telecomunicações (ANATEL) - no art. 19, inciso XVII, da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997; (c) Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) – nos arts. 20 e 43, inciso X, todos da Lei nº 9.478,
de 06 de agosto de 1997; (d) Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) – no art. 29, inciso II, alínea b,
da Lei nº 10.233, de 05 de junho de 2001; (e) Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) – no art.
20, inciso II, alínea b, da Lei nº 10.233/2001; e (f) Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – no art. 4º,
inciso XXXIX, da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000.
714
Adilson Abreu Dallari, op. cit., 1997, p. 575.
715
A CCAF representa um bom exemplo, no seio da Administração Pública federal, que prestigia “a migração de
modelo de composição jurídica para um sentido transacional, por meio do acordo, da mediação e do
arbitramento, na medida em acompanhada de cautelas, especialmente se informada pela mais absoluta
transparência, fomenta melhor desempenho da Administração” (GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito
administrativo, análise econômica e políticas públicas: Câmaras de Conciliação e Arbitragem no Executivo
federal. Fórum Administrativo –FA, Belo Horizonte, ano 09, nº 101, jul. 2009, p. 13).
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controvérsia jurídica; (b) a redução dos custos decorrentes de processos judiciais morosos; e
(c) a diminuição da sobrecarga de trabalho do Poder Judiciário716.
A CCAF foi instituída pelo Ato Regimental da AGU nº 05, de 27 de setembro de 2007,
e a sua atuação foi regulamentada, na mesma data, pela Portaria da AGU nº 1.281717.
Inicialmente, a CCAF se destinava apenas a atuar nos limites dos conflitos existentes no
âmbito da Administração Pública federal; contudo, a partir da Portaria da AGU nº 1.099, de
28 de julho de 2008, nos termos do seu art. 1º, é possível também a sua atuação com relação
aos conflitos existentes entre a Administração Pública federal e a Administração Pública dos
Estados ou do Distrito Federal. Pouco tempo depois, em 06 de abril de 2009, a Portaria da
AGU nº 481 alterou a Portaria da AGU nº 1.099, incluindo os Municípios das capitais e com
mais de 200 (duzentos mil) habitantes na área de atuação da CCAF.
Por fim, o Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010, ampliou imensamente o
campo de atuação da CCAF, pois, no seu art. 18, inciso III, estabeleceu que compete ao
referido órgão: “dirimir, por meio de conciliação, as controvérsias entre órgãos e entidades da
Administração Pública Federal, bem como entre esses e a Administração Pública dos Estados,
do Distrito Federal, e dos Municípios”. Então, todos os órgãos e as entidades dos entes
políticos podem submeter os seus conflitos com Administração Pública federal às vias
conciliatórias empreendidas pela CCAF.
A atividade desenvolvida pela CCAF revelou um universo imenso de relações
conflitivas dentro da Administração Pública Federal e entre esta e a Administração Pública
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, haja vista o crescimento contínuo de demandas a
ela apresentadas, o que bem revela: (a) a sua potencialidade na resolução de conflitos
interadministrativos, inclusive de considerável envergadura econômica; e (b) e a sua
importância como instrumento da Administração Pública consensual718.
716

BERNARDO, Leandro Ferreira. A Câmara de Conciliação e o Novo Papel da Advocacia-Geral da União.
Revista da AGU (RAGU), Brasília, ano 09, nº 25, p. 163-184, jul. set. 2010, p. 170-171. O autor, mais adiante,
p. 173 e segs., apresenta uma exposição dos casos mais emblemáticos já solucionados pela CCAF, notadamente
os que são dirimidos após anos de inexitosa disputa judicial. A atuação da CCAF prestigia uma perspectiva
funcional da AGU que contemple a racionalidade das funções administrativas, assim como promova um preciso
controle sobre os critérios que encerram os conflitos entre as entidades públicas, mormente para acentuar uma
diretriz funcional que distinga os laços que, infelizmente, ainda unem e confundem o dever de defesa judicial e
extrajudicial do Poder Público com a defesa irrestrita dos interesses dos órgãos ou entidades públicas. Portanto, a
função de advocacia de Estado exercida pela Advocacia-Geral da União, por infirmar os estritos planos políticopartidários ou por não cotejar as meras prospecções egoísticas das gestões públicas, exerce um importante papel
no controle da legalidade e da legitimidade dos atos do Poder Público (MACEDO, Rommel. Advocacia-Geral
da União na Constituição de 1988. São Paulo: LTr, 2008, p. 154-155).
717
A criação da CCAF encontra substrato legal (a) no art. 4°, incisos I, X, XI, XIII, XVIII e § 2°, da Lei
Complementar n° 73, de 10 de fevereiro de 1993; (b) no art. 8°- C da Lei n° 9.028, de 12 de abril de 1995; e (c)
no art. 11 da Medida Provisória n° 2.180-35/2001.
718
Meire Lucia Monteiro Gomes Mota Coelho e Magda de Lima Lúcio, op. cit., 2010, p. 93.
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O êxito da CCAF representa, evidentemente, um avanço no trato dos conflitos
administrativos, pois não faz qualquer sentido que órgãos ou entidades públicas pertencentes
ao mesmo ente político, e mesmo entre órgãos ou entidades de entes políticos diversos,
litiguem em juízo por anos, o que atenta diretamente o princípio da eficiência na
Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).
Cumpre lembrar que a atuação da CCAF não se limita apenas a dirimir conflitos
intradministrativos ou interadministrativos ainda não judicializados, o que seria uma
injustificável restrição, mas também se propõe a resolver extrajudicialmente os conflitos que
tramitam na seara judicial; aliás, são justamente tais conflitos que mais se contrapõe à
racionalidade no trato das controvérsias jurídicas, pois são diversos órgãos, geralmente do
mesmo ente político, dispensando um enorme labor numa disputa onerosa, serodiosa e, muitas
vezes, sem vencedores, afinal todos perdem com a incerteza gerada pela indefinição do
processo judicial decorrente, não raras vezes, da inconsequente atividade recursal dos próprios
órgãos ou entidades públicas.
É sempre pertinente lembrar que o Brasil se pauta nas relações internacionais pela
solução pacífica dos conflitos, no que constitui um dos seus princípios constitucionais (art. 4º,
inciso VIII, da CF/88)

719

; logo, e com maior razão, tal diretriz deve ser dispensada nas

relações jurídicas internas, mormente as que estabelecem inevitáveis pontos de contatos entre
o cidadão e o Estado720, justamente porque nelas são tão intensas as divergências de
interesses. O mesmo entendimento, obviamente, deve estender-se às relações conflituosas
entre órgãos ou entidades públicas, pois faz demover despiciendos e onerosos esforços em
contendas judiciais quase intermináveis.

5.6 JUSTIÇA ADMINISTRATIVA

Considerando a expressão justiça administrativa, uma preliminar advertência se impõe,
a saber, não se deseja com ela expressar os mesmos esteios do Contencioso Administrativo
719

Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 2006, p. 348.
Como bem acentua Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nestes termos: “É chegada, assim, a hora da
consensualidade ser levada também à solução dos conflitos pelas amplas vias universalmente desenvolvidas da
conciliação, da mediação e da arbitragem, afastando, de vez, a confusão persistente entre monopólio da
jurisdição, de sentido coercitivo, e monopólio da justiça, em que a força do consenso das partes em conflito é
que conduz à fórmula de composição” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Quatro Paradigmas do
Direito Administrativo Pós-Moderno. Legitimidade. Finalidade. Eficiência. Resultados. Belo Horizonte:
Editora Fórum, 2008, p. 119-120, itálico no original).
720
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dos países da Europa continental. Longe disso, pois, aqui, diversamente da França721,
Espanha, Portugal e Alemanha, os tribunais administrativos não fazem parte do Poder
Judiciário, não possuindo, portanto, a definitividade de suas decisões.
Porém tal circunstância não retira a importância dos tribunais administrativos
brasileiros, uma vez que ausência da definitividade das suas decisões não representa qualquer
descurar das fórmulas, regras e princípios processuais da nossa ordem jurídica. Pensar o
contrário é fomentar a litigância e contribuir para judicialização excessiva dos conflitos
administrativos, o que resulta em um número expressivo de processo no Poder Judiciário,
fazendo com que os seus membros e servidores tenham uma excomunal carga de trabalho.
Defende-se, aqui, uma perspectiva mais ampla de justiça estatal, uma vez que, em
tópico anterior, também se ampliou a concepção de jurisdição, porém não se deseja com isso
seguir os cânones da atividade judicial, mas apenas expressar uma devida compreensão sobre
os esteios da justiça administrativa no Brasil.
Há como negar a existência de tribunais administrativos no Brasil?722 Então, como
negar a importância da justiça administrativa? A ausência de definitividade dos julgados seria
a única causa para o descrédito dos tribunais administrativos ou seria isso uma pretensa causa
da inexistência deles?
Tais questionamentos vêm a expressar, em grande medida, uma falta de sintonia entre a
atividade processual da Administração Pública, que se destina ao alcance de resultados ou de
posicionamentos seguros, harmônicos e precisos sobre as temáticas administrativas, conforme
a disciplina da ordem jurídica, com os prognósticos do Direito Administrativo processual723.
Agora, o que fazer para alterar tal situação, quais critérios a adotar ou a reconhecer para
demover tal dissonância?
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O Tribunal Constitucional francês já reconheceu a constitucionalidade da dualidade de jurisdição em decisões
lavradas no ano de 1980 e 1987, sem falar que também reconheceu que o Conselho de Estado faz parte do Poder
Judiciário. Aliás, depois da reforma de 1953 os tribunais administrativos são compostos por juízes de direito
comum do contencioso administrativo e que, subsidiariamente, exercem funções consultivas. Na França, insta
mencionar, ainda, que já existe um Código da Justiça Administrativa em vigor desde 1º de janeiro de 2001
(MORAND-DEVILLER, Jacqueline. Cours de Droit Administratif. Cours. Thèmes de réflexion.
Commentaires d´arrêts avec corrigés.8 ed. Paris: Montcherestien, 2003, p. 10).
722
Apenas o Tribunal de Contas da União (TCU) e os Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) já revelam a
existência de tais tribunais, sem falar, ainda, naqueles que decidem matéria de natureza tributária.
723
Entende-se por Direito Administrativo processual a parte do Direito Administrativo que tem por objeto todo
um complexo “atinente aos processos (ou procedimentos) realizados no âmbito da própria Administração
Pública” (SUNDFELD, Carlos Ari. O Direito Processual e o Direito Administrativo. In: ______; e BUENO,
Cassio Scarpinella (Coord.). Direito Processual Público. A Fazenda Pública em Juízo. 1 ed. 2ª tiragem. São
Paulo: Malheiros: 2003, p. 15-30, p. 16-17). Por outro lado, José Cretella Júnior acentua a existência de um
direito processual administrativo, no que evidencia a primazia da substância processual da atividade
desenvolvida em relação à ambiência em que ocorre o seu desenvolvimento. (CRETELLA JÚNIOR, José.
Prática do Processo Administrativo. 7 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 34).
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Primeiro, tem-se a necessidade esclarecer a posição jurídica dos tribunais
administrativos na nossa ordem constitucional.
Assim sendo, dentre os tribunais administrativos, destaca-se a proeminência do Tribunal
de Constas da União (art. 71 da CF/88), assim como dos Tribunais de Contas dos Estados e
dos Municípios (art. 75 da CF/88). Trata-se de tribunais de envergadura constitucional, de
maneira que não há como negar o aporte e a importância de suas funções na ordem jurídica
vigente.
Portanto, no que se referem aos tribunais administrativos, tanto quanto os judiciais,
encontram espeque no desenho constitucional da estrutura do Estado Federal e dos Estados
Membros; logo se afigura um nonsense afirmar que eles não existem ou que tudo é um faz de
contas. O ranço é, obviamente, cultural e não legal.
Aqui entra cena, mais uma vez, a balbúrdia decorrente da pretensa consequencialidade
identificativa entre monopólio de jurisdição judicial e monopólio da justiça. Ora, o Estado
possui diversos órgãos colegiados destinados a dirimir conflitos de interesses, decorrentes de
competência originária ou advindos de competência recursal, em virtude dos inevitáveis
pontos de contatos entre a Administração Pública e o cidadão724, de maneira que, nessas
hipóteses, esses órgãos desenvolvem uma inegável função jurisdicional e, assim, se adequam
tranquilamente à titulação de tribunais, pois desenvolvem a atividade exame ou reexame dos
atos do Poder Público.
Com relação aos tribunais administrativos, como conciliá-lo com o princípio do duplo
grau de jurisdição, já que se trata de direito constitucional devidamente reconhecido pelo
STF725.
Urge salientar que a perspectiva recursal nem sempre contempla o reexame da questão
por outro órgão da estrutura de determinado Poder; todavia, ela implica no mínimo, até para
lhe emprestar um sentido substantivo ao direito de duplo grau de jurisdição, a análise por
outra fração colegiada decisória do mesmo órgão judicante. Assim sendo, a questão poderia
sair de uma turma ou seção para alcançar o pleno de eventual tribunal. Logo, qualquer
tribunal, o que incluem os administrativos, pode atender tranquilamente ao princípio do duplo
grau de jurisdição, observando-se que o STF lavra decisões definitivas, decorrentes de sua
724

Maurício Zockun e Carolina Zancaner Zockun, op. cit., 2007, p. 137, só consideram tribunais aqueles que
possuem competência para apreciar controvérsias em sede recursal, o que bem denuncia a condenável identidade
entre monopólio da jurisdição judicial com o monopólio da justiça, pois todos os tribunais judiciais possuem
competência recursal.
725
Conforme: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Recurso Extraordinário nº 388.359/PE.
Recorrente: HTM – Distribuidora de Melaço Ltda. Recorrido: União. Relator: Ministro Marco Aurélio. BrasíliaDF. Julgamento 28 mar. 2007, Diário da Justiça, 22 jun. 2007, p. 17.
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competência originária, que não cabem recursos, ressalvada a hipótese de embargos de
declaração.
A justiça administrativa devidamente revelada nos órgãos julgadores insertos ou não na
estrutura do Poder Executivo não podem ser confundidos com meros órgãos reservados do
Estado com vista a endossar as suas posições, por mais tirânicas ou autoritárias, em
detrimento dos direitos fundamentais dos administrados. Ao revés, a justiça administrativa
deve capitanear uma nova forma de conceber a atuação administrativa sob o signo protetivo
dos direitos fundamentais, devidamente lastreada na regularidade da sua atuação decorrente
(a) da precisa observância do dever de juridicidade administrativa ou, quando for o caso, (b)
da manifesta e imperiosa revisibilidade dos seus atos pela autoridade administrativa
competente e detentora de garantias funcionais e institucionais capazes de promover decisões
consentâneas com as exigências processuais do nosso tempo.
Notadamente, no que concerne à configuração do parâmetro acima, a realidade cotejada
na ambiência administrativa não é das mais felizes; todavia, isso não pode implicar o
escoadouro da perspectiva aventada para a última reserva do sistema que é o Poder Judiciário,
senão pode inviabilizá-lo. Impõe-se, portanto, aprofundar os motes de uma justiça
administrativa efetiva e capaz de solucionar satisfatoriamente os conflitos administrativos.
Assim sendo, urge mencionar que os tribunais administrativos não atuam em defesa dos
interesses da Administração Pública, mas da ordem jurídica; isto é, não julgam conflitos em
causa própria726·. Isso decorre do fato de que há órgãos administrativos que, a despeito de não
pertencerem ao Poder Judiciário, possuem membros que atuam com a mesma imparcialidade
dos magistrados727

- 728

. Afinal, a parcialidade na defesa do interesse público não é

incompatível com a imparcialidade no tratamento a ser dispensado aos particulares729.
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O que se pode lamentar algumas vezes é o cumprimento literal dos textos legais, sem falar que, raramente,
observam-se decisões mais agudas quanto ao emprego dos princípios constitucionais ou legais. Por outro lado,
há mais certeza ou previsibilidade nos julgados, fato que não se observa no Poder Judiciário, no qual há uma
verdadeira farra com os princípios jurídicos em que as decisões, muita vezes, são pautadas ao sabor das emoções
ou caprichos dos magistrados.
727
MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro (Administrativo e Judicial). 5 ed. São Paulo:
Dialética, 2010, p. 73.
728
Reconhece-se que, a rigor, a imparcialidade absoluta é um mito, assim como mito também é a neutralidade
absoluta de qualquer julgador, seja judicial ou administrativo. Contudo, isso não quer dizer que não se deve
permear a atuação julgadora de instrumentos ensejadores da imparcialidade possível, tais como as garantias
individuais ou institucionais. Ademais, o próprio Direito não é, em si, neutro, uma vez que congrega convenções
que prestigiam um ou outro fator em abono às forças político-sociais envolvidas nas questões regulamentadas. É
uma quimera sustentar a ideia de neutralidade no Direito. Por consequência, o próprio Direito Administrativo
não se revela politicamente neutro, mormente por campear relações jurídicas que não são neutras, sem falar ele
não passa de uma projeção existencial da normatização constitucional e da valoração do Direito Político
(DROMI, Roberto. Proceso Administrativo: Perspectivas. Revista de Administración Pública (RAP), Madrid,
nº 89, p. 251-289, mayo/agosto 1979, p. 254-255). Então, quando se fala em imparcialidade, por evidente, isso
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Claro que não se pode arvorar um pensamento fantasioso sobre a temática. Ora, se até
mesmo o Poder Judiciário não é de todo imparcial730, como exigir uma imparcialidade
absoluta dos tribunais administrativos. Infelizmente, alguns argumentos de política731 têm
afetado, em maior ou menor parcela, as decisões das autoridades públicas, sejam elas
administrativas ou judiciais, porém assumindo matizes que alcançam o limiar da mais
evidente subjetividade.
Portanto, ainda que se fale na ausência de garantias institucionais dos julgadores
administrativos, não se pode perder de vista que, como atenuante, a atividade deles encontrase pautada numa competência determinada em lei ou ato regulamentar e, assim, eles podem
empreender uma posição segura sobre os conflitos que devam ser decididos.
Ademais, o critério ou parâmetro decisório adotado pelos tribunais é sucedâneo do
exercício, precedente ou concomitante, por parte dos administrados, de todas as garantias
constitucionais processuais, mormente as da ampla defesa e do contraditório. Logo, tem-se
um vislumbre processual ensejador de uma atuação substantiva do cidadão, especialmente
quando se reconhece a importância e a necessidade do fortalecimento das instâncias
administrativas.
Por outro lado, o exigível padrão de qualidade decisória revelada nos processos
administrativos depende, em grande medida, do inevitável compromisso assumido pela
Administração Pública de absorver os nortes processuais da nossa Carta Política e isso, por si
só, já revela a necessidade de repensar a utilidade das manifestações dos órgãos julgadores
administrativos, tudo de modo a libertá-los da pecha de meros lavradores de decisões
maquinalmente pensadas pela cúpula política do governo.
Em outras palavras, a justiça administrativa, como órgão, não mais se apresenta como
instrumento de revelação dos assombros jurídicos estatais, de modo que a justiça
administrativa, como valor, possa efetivamente prevalecer, a despeito dos possíveis entraves
de ordem cultural que ainda assola a atividade administrativa brasileira.

apenas referencia uma pretensão de imparcialidade com base nos institutos processuais administrativos, a saber,
impedimento, suspeição, garantias etc.
729
Jorge Miranda, op. cit., 1992, p. 94.
730
Não se trata de palavras destituídas de fundamento, uma vez que a forma de provimento dos cargos nos
tribunais judiciais já revela, claramente, um desprestígio à imparcialidade dos seus membros. Todavia, isso não
pode servir de parâmetro para pôr em xeque a tutela jurisdicional prestada.
731
DWORKIN, Ronald. Hard Cases. Harvard Law Review (HLR), Cambridge, vol. 88, number 06, p. 1.0571.109, Apr. 1975, p. 1.059. A distinção entre argumentos de política e argumentos de política se fulcra,
basicamente, no objeto a que se prendem seus fins ou esteios; se se vincula à contextura coletiva, têm-se
argumentos de política; por outro lado, se se dirige a uma situação de direito individual ou de um grupo,
exsurgem os argumentos de princípios. Naturalmente, os dois tipos de argumentação não são exaustivos para
encontrar a única solução correta nos casos difíceis.

217

Ora, não há como conceber a existência de uma sede decisória canhestra e fadada a
ultimar as decisões supressoras de direitos dos administrados/cidadãos, tudo sem, e a despeito
da atecnia decisória, o imprescindível sopesar dos seus efeitos, pois os custos relacionados à
atividade são expressivos como estrutura ou manutenção organizacional e resultados a serem
absorvidos na sociedade.
Ademais, não se confunde a noção de justiça administrativa, como expressão de valor,
da noção de justiça administrativa, como órgão da Administração Pública; assim, no primeiro
caso, ela se estende a toda ambiência administrativa, pois o Poder Público não pode descurarse dos amparos axiológicos na consecução dos seus mais diversos fins; o segundo, por sua
vez, possui um nicho próprio de sua operatividade, quer dizer, os tribunais administrativos.
Assim sendo, a justiça administrativa deve congraçar a noção orgânica e axiológica do termo,
de maneira a salvaguardar os interesses do cidadão.
Na verdade, não se deve mais pensar que os tribunais administrativos apenas são
destinados a resolver conflitos de interesses entre o Estado e o cidadão através da
revisibilidade dos atos do Poder Público. Hoje, e isso é indiscutível, a contextura que encerra
as relações administrativas é ampla e complexa, destacando-se (a) os conflitos
interadministrativos; (b) os conflitos intradministrativos; (c) os conflitos decorrentes da
atuação dos concessionários e permissionários de serviços públicos; e, não raras vezes, (d)
conflitos de competência entre autoridades administrativas pretensamente independentes.
Portanto, “[...] já não é possível, no contexto de um Estado Social com administração
descentralizada, reduzir a justiça administrativa à garantia dos particulares, nem na sua
estrutura, nem na correspondente função”

732

. Por outro lado, não há como negar que o fim

maior da atuação dos tribunais administrativos é centrado na análise dos petitórios dos
administrados, só que não se pode olvidar a necessidade de empreender uma compreensão
expansiva do interesse público e das novas realidades administrativas no processo de
decantação e delimitação das competências dos tribunais administrativos.
A defesa de uma justiça administrativa e o reconhecimento da sua importância para a
regular consecução do interesse público e a defesa dos direitos dos administrados não decorre
de um fetiche solipsista, mas, sim, da notória necessidade de aperfeiçoar as instâncias
administrativas brasileira, de forma a reduzir os custos da atividade judicial e, claro, os custos
advindos da excessiva judicialização.
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José Carlos Vieira de Andrade, op. cit., 2011, p. 07.
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Desse modo, a justiça administrativa deve pautar-se (a) pela imperiosa observância dos
direitos fundamentais dos cidadãos, fazendo cm que a tutela jurídica dos administrados seja
mais efetiva e precisa; (b) pelo respeito da posição jurídica do cidadão numa relação jurídica
administrativa substantiva, permeando uma atuação uma que expresse o diálogo e a
preservação dos direitos em todas as fases da toada procedimental; (c) pelo permanente
aperfeiçoamento dos instrumentos processuais destinados a garantir o devido processo legal
dos cidadãos, assim como empreender os devidos esforços para exercer com imparcialidade o
controle da Administração Pública733.
Por fim, deve-se destacar que as perspectivas apresentadas no capítulo não acarretam
quaisquer consequências negativas à atividade judicial; ao contrário, elas prestigiam e
qualificam uma eventual atividade desenvolvida pelo Poder Judiciário, pois aprofundam os
questionamentos relativos aos conflitos administrativos e, também, possibilitam uma segunda
vista sobre as controvérsias dos litígios já adornados com os horizontes da decisão
administrativa apresentada, facilitando, assim, a análise dos casos por parte dos magistrados.
Os capítulos vindouros entregam-se à conjunção da participação administrativa com as
inarredáveis premissas aqui apresentadas, pois, só assim, é possível modelar uma nova forma
de empreender a prossecução do interesse público através da imperiosa aproximação da
sociedade civil com a Administração Pública e vice-versa, donde deve despontar uma nova
era das relações jurídicas administrativas, nas quais são centradas no diálogo e na
consensualidade dos sujeitos pretensamente paritários das relações publicísticas.

733

SILVA, Vasco Pereira da. Para um Contencioso Administrativo dos Particulares. Coimbra: Livraria
Almedina, 1997, p. 63.
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6 PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXERCÍCIO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO:
INSTRUMENTOS CLÁSSICOS REVISITADOS

Uma advertência, desde já, é imposta: o trabalho não se destina a estudar todas as
formas de participação administrativa734, nem mesmo todas as formas de sua ocorrência no
âmbito do processo administrativo, já que se destina a evidenciar os parâmetros mínimos de
normatividade do instituto na LGPAF, de modo a fazer operar tecnicamente os seus fins e, no
que se revela pertinente, sem cair na pura exacerbação retórica do que se convencionou
chamar da era do Direito Administrativo Participativo735.
Ademais, não se vai discutir sobre as possíveis temáticas736, muito menos o mérito
delas, defendidas ou arvoradas através da participação administrativa, uma vez que a proposta
de trabalho não adentra no plano material de específicos direitos tutelados através da
participação administrativa, mas, sim, no plano processual de determinados instrumentos ou
mecanismos de participação administrativa.
Assim sendo, e já tendo em mente a delimitação acima enunciada, far-se-á uma
exposição dos meios clássicos de participação administrativa com vista a demonstrar os traços
evolutivos sobre a temática em função dos institutos mais recentes, pelo menos do ponto de
vista operativo, assim como, promove-se uma releitura de alguns institutos com vista a
dimensioná-lo na atual contextura constitucional.
734

Nos Estados Unidos, observam-se formas de participação administrativa bem diversificadas, quais sejam, (a)
as iniciativas (initiatives); (b) pesquisas de opinião pública (public surveys); (c) reuniões públicas e os registros
públicos (open meetings and public records); (d) regulamentação negociada (negotiated rulemaking); (e) sítios
de específicos de mediação (site-specific dispute mediation); (f) painéis de revisão do cidadão (citizen’s review
panels); (g) comissões consultivas ou órgãos colegiados (advisory commissions). Por certo, tais mecanismos
complementam, dependendo da maior ou menor formalidade na formação da decisão administrativa, o
rulemaking process das agências reguladoras (ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass
Participation for Deliberative Agency Decisionmaking. Northwestern University Law Review – NULR,
Evanston, vol. 92, nº 01, p. 173-250, winter 1997, p. 179).
735
TÁCITO, Caio. Transformações do Direito Administrativo. Boletim de Direito Administrativo (BDA), São
Paulo, ano XV, nº 02, p. 82-86, fev. 1999, p. 84.
736
O que seria, exemplificativamente, a participação administrativa (a) em defesa da pessoa com deficiência; (b)
na questão agrária; (c) na ordenação do solo urbano; (d) em defesa do meio ambiente; e (e) no fornecimento de
medicamento etc.
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Todavia, antes de encetar o desejado acima, por conta de uma imperiosa pertinência
fundamentadora, promove-se uma breve exposição sobre a importância dos direitos
fundamentais e sua intrínseca relação com a participação administrativa.
Na exposição pretendida, por representar uma inegável consonância com os propósitos
de participação política737 do cidadão, referencia-se, por fundamento e com repercussão na
seara administrativa, a perspectiva republicana dos direitos, afastando-se, mas sem olvidá-los,
dos esteios do pensamento liberal, que se prende aos direitos subjetivos de liberdade738, para
arvorar a importância da ação transformadora da participação administrativa na consecução
das prestações estatais739.
Em outras palavras, faz-se uma primazia discursiva dos direitos de participação política
dos cidadãos em face dos direitos subjetivos de liberdade, já que o fim que anima a
participação administrativa não se prende precipuamente à tutela dos direitos de liberdade,
muito embora, e isso não pode ser olvidado, há uma inevitável conexão entre liberdade,
igualdade e participação política740.
Todavia, não se arvora o entendimento de que o republicanismo, por si só, seja o
fundamento das proposições apresentadas no trabalho com vista a permear a relação entre a
perspectiva política do cidadão, que se revela na participação administrativa, e a tomada de
737

Como bem denota a já velha pregação de Hans Kelsen, nestes termos: “A participação dos súditos das normas
na atividade legislativa, isto é, na produção de normas jurídicas, é a característica essencial da forma democrática
de Estado, em contraposição à forma autocrática na qual os súditos são excluídos de toda a participação na
formação da vontade estadual, ou seja, na qual eles não têm quaisquer direitos políticos” (KELSEN, Hans.
Teoria Pura do Direito. Trad. João Baptista Machado. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 155) .
738
Habermas, Jürgen. Era das Transições. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
2003c, p. 153-154.
739
Nesse ponto, ressoa a importância da função de prestação social dos direitos fundamentais em conexão com o
direito fundamental à participação administrativa, pois as prestações sociais se revelam mais prementes e
objetivamente viáveis quando os cidadãos identificam os pontos palpáveis ou concretos da operativa consecução
delas por parte do Poder Público. Aliás, José Joaquim Gomes Canotilho salienta a existência de três núcleos
problemáticos relacionados a tal função dos direitos fundamentais, a saber, (a) se os direitos sociais originários
tem o condão de exigir uma prestação efetiva do Poder Público, quer dizer, se o direito fundamental à moradia
(art. 6º da CF/88), por si só, já representa uma legítima pretensão a exigir uma casa do Estado; (b) se os direitos
sociais derivados impõe uma atuação legislativa, sob pena de omissão inconstitucional, capaz de concretizar
direito sociais diversos e, na mesma medida, exigir e obter efetivamente sua prestação de modo igual a todos os
cidadãos; e (c) se os direitos sociais acarreta uma vinculação do Poder Público sob uma perspectiva objetiva, isto
é, independentemente de requerimentos ou demandas dos cidadãos, de modo a impor políticas públicas ativas
destinadas a satisfazer a tais direitos (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituição. 7 ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003, p. 408-409).
740
Urge mencionar que a autonomia privada, que encontra espeque nos direitos de liberdade, depende, em
grande medida, dos direitos de participação política, na medida em estes possam assegurá-los num processo
democrático regulatório de iguais liberdades subjetivas. Por outro lado, os cidadãos da sociedade, dentro de uma
contextura política, demandam a consagração da autonomia privada para que, só assim, possam exercer
regularmente sua autonomia política, de maneira que isso depreende a interdependência de tais direitos num
Estado Democrático de Direito. Enfim, a autonomia privada, como cidadão da sociedade, e a autonomia púbica,
como expressão de cidadão do Estado na sua perspectiva política, cada um a seu modo, desempenham uma clara
relação de complementariedade, na medida em uma serve de fonte para o exercício da outra (Jürgen Habermas,
op. cit., 2003c, p. 173).
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decisão do Poder Público. Na verdade, empreende-se mais que isso, pois deita considerações
sobre a teoria discursiva do Direito, especialmente por contemplar um paradigma dialógico do
exercício do poder estatal.
Ademais, propõe-se uma discussão sobre o novo enlace descortinador do interesse
público: a participação administrativa do cidadão e a abertura dialogal da Administração
Pública hodierna. Para tanto, impõe-se mudança no modo de compreender a participação
administrativa, de forma a lhe imprimir a devida operacionalidade cadenciada pela via de
diálogo com o Poder Público, só que não mais centrada na mera e despretensiosa relação
informativa, mas, sim, formativa ou constitutiva de opinião.
Por uma justa consideração, não se defende, aqui, uma visão utópica da participação
administrativa, como que uma panaceia741 democrático-administrativa, capaz de superar todos
os entraves da Administração Pública através da legitimidade, da concertação administrativa,
da consensualidade, da eficiência etc. Não mesmo. As críticas742 destinadas ao instituto são
analisadas com vista a fazer enxergar os seus limites e, claro, reconhecer os seus pontos
falhos, pois, só assim, há possiblidade de promover uma abordagem realística e, acima de
tudo, operativa do instituto.
Numa palavra: a mera retórica ou ideologia da participação administrativa pouco ou
nada contribui para consolidação de uma Administração Pública democrática e desejosamente
mais eficiente na prossecução do interesse público.
Portanto, o mero vislumbre utópico, como possível teorização, não encontra guarida em
qualquer proposta de trabalho que pretenda atender, ainda que minimamente, a algum aspecto
prático ou concreto, no plano da atuação administrativa, com vista a fazer exsurgir os cânones
de uma Administração Pública efetivamente democrática.

741

Como bem adverte a precisa passagem: “A participação não só não é uma panaceia como pode ser até uma
amarga decepção. Há um risco que deve ser calculado. Ela poderá gastar tempo, recursos, paciência; poderá ser
inadequada ou inútil; poderá ser demasiadamente demandante em termos de capacidade ou de interesse dos
cidadãos; poderá se apresentar com inúmeras falhas e vícios e até ser detrimental. Ainda assim, é um caminho
que vale a pena ser aberto” (MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da Participação Política.
Legislativa – Administrativa – Judicial. Fundamentos e técnicas constitucionais de democracia. Rio de Janeiro:
Renovar, 1992, p. 203). Um caminho que a sociedade civil não pode abrir mão, um caminho da legitimidade dos
atos do Poder Público, um caminho das conquistas democráticas, um caminho com riscos, mas ainda um
caminho e não um atalho.
742
Uma das maiores preocupações advindas da participação administrativa é o risco do neocorporativismo. Ora,
não há como afastar, a priori, a força de manobra de determinados segmentos sociais na defesa egoística dos
seus interesses via participação administrativa, daí a importância do envolvimento político do cidadão sob uma
perspectiva crítica e emancipadora. Na verdade, “o público de cidadãos não se deixará mover para a participação
no processo democrático, nem para suportá-lo benevolentemente, enquanto ele for considerado apenas como
uma presa político-ideológico dos partidos concorrentes” (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre
facticidade e validade. Vol. II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003b,
p. 16).
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Assim sendo, a participação administrativa é apresentada e contextualizada em face das
adversidades que a cerca, muito embora se afigure aceitável empreendê-la sem negar as suas
verdadeiras potencialidades e, mais que isso, divisar a sua necessidade na Administração
Pública dialógica, especialmente porque as formas de participação administrativa alteraram a
estruturação orgânica dos entes públicos743, haja vista a necessidade de contemplar uma nova
realidade de intervenção política do cidadão na atuação do Estado, por força dos ares
democráticos que teimavam em ventilar a ambiência administrativa.
Em todo caso, a participação representa, e daí a sua inegável importância, um
mecanismo continuo e crescente de colaboração ou integração da sociedade civil com o
Estado, fazendo com que a atuação estatal possua maior legitimidade, mas sem descurar da
eficiência744.
Isto é, a participação, por um lado, instrumentaliza o sentido político da permanente
atividade cívica do cidadão ou inspira um verdadeiro senso de responsabilidade cívica745; por
outro, ela pode representar, a depender do modo viciado do seu exercício, um verdadeiro
empeço à condução da atividade estatal, o que acarreta custos mediatos e imediatos
inevitáveis à sociedade. Portanto, a legítima participação administrativa pode consentir com a
atecnia, e até mesmo com a desorganização em alguns casos, porém não se coaduna com
manipulação de interesses, fato, aliás, bem comum no Brasil746.

6.1 DIREITOS FUNDAMENTAIS E PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA

A participação administrativa possibilita o exercício dos direitos fundamentais747, já que
seu fundamento encontra-se precisamente na primazia da realidade e da efetividade dos
743

MONCADA, Luís S. Cabral de. A Relação Jurídica Administrativa. Para um novo paradigma de
compreensão da atividade, da organização e do contencioso administrativos. Coimbra: Coimbra Editora, 2009, p.
143.
744
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do Direito Administrativo. In: ______. Mutações do
Direito Administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007d, p. 07-36, p. 15.
745
Jim Rossi, op. cit., 1997, p. 188.
746
Nesse sentido, conforme demonstrado nos tópicos vindouros, é importante a consagração de mecanismos
processuais eficazes para evitar os nefastos efeitos da manipulação da participação administrativa no seio da
Administração Pública.
747
Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins arvoram o entendimento de que só se pode falar de direitos
fundamentais a partir da constatação de três elementos: (a) o Estado; (b) o indivíduo; e (c) o texto disciplinador
da relação entre o Estado e os indivíduos. O Estado representa a ordem devidamente estabelecida para controlar
determinado território e impor as suas decisões através dos seus mais diversos órgãos. Ora, inexistência do
Estado poria por terra qualquer relevância ou pertinência dos direito fundamentais, já que não existiria como
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direitos fundamentais748 dos cidadãos sobre o poder administrativo, justamente porque ela
aproxima duas dimensões ainda distantes no nosso meio social: os direitos declarados e a
consolidação deles.
Não há muito que questionar sobre a assertiva acima. Porém, melhor dizer que os
direitos fundamentais possibilitam o aquilatar da participação administrativa no seio da
Administração Pública, uma vez que eles expressam a cogência das normas constitucionais
destinadas a fazer valer a atuação política do cidadão.
Em todo caso, o que se pode indagar é justamente a operacionalidade da participação
administrativa com o escopo de efetivar os direitos considerados fundamentais. Aqui, sim,
ainda há muito a remar sobre a matéria em águas indômitas.
Ademais, defende-se que a própria participação administrativa é um direito fundamental
decorrente dos substratos normativos encetados nos arts. 1º, inciso II, § único c/c art. 14,
caput, c/c art. 37, § 3º, todos da CF/88, pela elementar razão de que ela é uma nítida expressão
do direito fundamental de participação política, o que evidencia que todos os direitos
fundamentais caminham numa incessante relação protetiva, garantidora e consolidadora deles
mesmos, conforme a exigência fático-jurídica apresentada em cada caso749.
A ideia de fundamentalidade750 de um direito deve ser aferida com espeque no
ordenamento jurídico vigente ou dele decorrer inequivocamente751. Quer dizer, não há como
garanti-los ou impô-los. O indivíduo notabiliza a própria razão de ser dos direitos fundamentais, isto é, sem uma
relação de identificação e de individualidade das pessoas não faz sentido expressar a existência de direitos que só
possam ser gozados individualmente. Daí, a importância de separar a noção de membros de um grupo da pessoa
individualmente considerada que, nessa qualidade, possui meios de arvorar os seus direitos. Por fim, impõe-se
um texto base regulador da relação entre o indivíduo e o Estado, que é a Constituição formal, na qual apresenta
uma clara definição dos papeis dos indivíduos e do Estado na sociedade, assim como dispõe sobre um catálogo
de direitos que permite ao individuo viver sem quaisquer interferências indevidas do Estado e, ainda, exigir dele
possível prestação decorrente da sua inarredável supremacia normativa em determinado território (DIMOULIS,
Dimitri; e MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Editora Revista
dos Tribunais, 2009, p. 21-23).
748
MORENO, Alfonso Pérez. Crisis de la Participación Administrativa. Revista de Administración Pública
(RAP), Madrid, nº 119, p. 91-132, mayo/agosto 1989, p. 125.
749
A relação entre a participação política e a cidadania é enunciada por Jürgen Habermas, nestes termos: “E a
universalização de um status de cidadão institucionalizado pública e juridicamente forma o complemento
necessário para a juridificação potencial de todas as relações sociais. O núcleo dessa cidadania é formado pelos
direitos de participação política, que são defendidos nas novas formas de intercâmbio da sociedade civil, na rede
de associações espontâneas protegidas por direitos fundamentais, bem como nas formas de comunicação de uma
esfera pública política produzida através da mídia” (HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre
facticidade e validade. Vol. I. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p.
105). Estreitando o âmbito dessas novas formas de intercambio à ambiência da Administração Pública,
exsurgem, portanto, as formas de participação administrativa.
750
A fundamentalidade dos direitos pode ser observada sob dois aspectos: (a) formal; e (b) material. O aspecto
formal encontra-se vinculado ao direito positivo e em que se destacam as seguintes notas: (a) são direitos
dotados de um status supralegal e se situam no ápice do ordenamento jurídico; (b) por se tratarem de normas
constitucionais, se submetem aos limites formais e materiais de reforma constitucional; e (c) são direitos dotados
de eficácia imediata e que vinculam o Poder Público e as entidades privadas. Por outro lado, o aspecto material
realça o conteúdo de tais direitos, porque eles representam as decisões fundamentais e estruturais do Estado e da
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cogitá-la com espeque em mera retórica jurídica, pois isso representa, em grande medida, a
falácia da panfundamentalidade, que nada acrescenta no cotejo na eficácia das normas
constitucionais e cria a artificial sensação de proteção jurídica.
Pois bem, a relação entre a participação administrativa e os direitos fundamentais
representa uma concreta emanação do status activus processualis, uma vez que a exigência de
mecanismos processuais capazes de promover uma efetiva realização de direitos, devidamente
consagrados no texto constitucional e na legislação infraconstitucional, acarreta uma nova
ordem de relações entre a Administração Pública e os cidadãos e, consequentemente, fazendo
com que as projeções participativas esbocem e imponham o advento de novos padrões básicos
de direitos ou garantias necessárias ao efetivo gozo dos direitos econômicos, sociais e
culturais, ou simplesmente direitos de igualdade.
Dessa forma, o status activus processualis, em conexão funcional com o direito de
participação administrativa, faz exsurgir importantes posições processuais básicas752: (a) o
direito de audiência em todas as fases do procedimento; (b) o direito à informação e o acesso
aos dados e arquivos administrativos; (c) o direito de uma regular e adequada instrução
processual, assim como de transparência na condução do processo; e (d) o direito de
fundamentação das decisões emanadas pela autoridade pública.
Portanto, em face de tais garantias processuais, há meios ou mecanismos concretos para
a participação administrativa processual obter o devido destaque na formação da decisão
administrativa, pois os fundamentos, nos quais se assentam as reivindicações ou posições dos
cidadãos, são devidamente observados pela autoridade administrativa ou, pelo menos, são
inevitavelmente analisados em decorrência da regular condução da instrução processual.

sociedade (SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. Uma Teoria Geral dos Direitos
Fundamentais na Perspectiva Constitucional. 10 ed. Porto Alegre: Editora Livraria do Advogado, 2009, p. 7475). Notadamente, o aspecto ou critério formal da fundamentalidade, ainda que centrada numa perspectiva
funcional, é falho no preciso reconhecimento dos direitos fundamentais, especialmente porque gera várias
indagações sobre a identificação da fundamentalidade dentro e fora do próprio texto constitucional (art. 5º, §§ 1º
e 2º, da CF/88) e as problemáticas vão desde as meras ilações topográficas insustentáveis até as objeções de
cunho organizacional ou estrutural da Carta Política (art. 60, § 4º, incisos II e IV, da CF/88). Portanto, o critério
contempla mais perguntas do que respostas no trato da questão, conforme desabafa SOUSA NETO, Cláudio
Pereira de. Teoria Constitucional e Democracia Deliberativa. Um estudo sobre o papel do direito na garantia
das condições para a cooperação na deliberação democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 233.
751
Ademais, os direitos fundamentais podem ser destacados até mesmo fora do texto constitucional, o que pode
ser facilmente constatado com o disposto no §§ 2º e 3º, do art. 5º, da CF/88. Aqui, exsurge a temática do corpus
constitucional, que “[...] é o conjunto limitado de materiais normativos que formam a constituição” (José
Joaquim Gomes Canotilho, op. cit., 2003, p. 1.132). Assim sendo, aventa-se a possibilidade de corpus
constitucional que vai além do texto constitucional, isto é, que exige a problemática de analisar a inclusão de
eventuais candidatos positivos que não se encontram formalmente no texto constitucional.
752
LUÑO, Antonio-Enrique Pérez. Las Generaciones de Derechos Humanos. Revista del Centro de Estudios
Constitucionales (RCEC), Madrid, nº 10, p. 203-217, sept./dic. 1991, p. 213.
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Destaca-se, ainda, uma relevante questão na relação entre a participação administrativa
e os direitos fundamentais, qual seja, a intervenção do particular viceja uma perspectiva
objetiva ou subjetiva de tutela dos direitos fundamentais em face da Administração Pública?
Notadamente, a participação administrativa existe, conforme delimitação explicitada no
próximo tópico, em função de uma intervenção do cidadão que, nessa qualidade, contribui
para a preparação e formação da decisão administrativa; portanto, observa-se uma atuação uti
cives, de modo que só se pode defender e compreender a participação administrativa como
instrumento destinado à tutela dos direitos fundamentais sob uma perspectiva objetiva.
Contudo, isso não quer dizer que o processo administrativo não se preste a cumprir a
tutela dos direitos fundamentais sob uma perspectiva subjetivista. Isso seria um verdadeiro
nonsense. É dizer, quando a atuação do particular se volta à defesa dos seus direitos
subjetivos, e os direitos fundamentais podem ser compreendidos como direitos subjetivos, não
há participação administrativa. Logo, a tutela dos direitos fundamentais é intrínseca à própria
noção de processo administrativo, só que mediante a participação administrativa ela é
vislumbrada imediatamente apenas do ponto de vista objetivo.
Em termos mais claros, como a defesa processual não constitui uma forma de
participação administrativa753, a intervenção do administrado, nessa hipótese, sem sombra de
dúvida, representa um instrumento de proteção dos seus direitos subjetivos e, dessa forma, o
processo administrativo constitui uma importantíssima via de consolidação dos direitos
fundamentais na sua ambiência subjetiva754.
Por outro lado, o fato de a participação administrativa prestigiar um parâmetro objetivo
de tutela jurídica, o que exsurge a questão dos direitos coletivos e difusos, acarreta
inevitavelmente, muito embora indiretamente, uma via de proteção dos direitos subjetivos dos
cidadãos individualmente considerados, uma vez que são inarredáveis as implicações
conjunturais de proteção jurídica755; isto é, a via objetiva avança mediatamente em benefício
da via subjetiva e esta, por sua vez, também mediatamente, congrega esforços em proveito da
via objetiva, tendo em vista a elementar razão de que não são realidades estanques.
Ademais, a participação administrativa, por acarretar uma detida análise das
informações apresentadas pela sociedade civil durante o processo decisório da Administração
Pública, constitui um mecanismo de controle do exercício do poder e, assim, tende a evitar a
753

Em sentido contrário, vide BAPTISTA, Patrícia. Transformações do Direito Administrativo. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 170.
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SILVA, Vasco Pereira da. Em Busca do Acto Administrativo Perdido. Coimbra: Livraria Almedina, 1998,
p. 409.
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Questões relacionadas à legitimidade na seara processual administrativa são apresentadas no item 7.2 infra.

226

ocorrência de decisões arbitrárias, revelando-se, também, uma via protetiva dos direitos
fundamentais dos cidadãos756.
No entanto, impõe-se, ainda, um desdobramento organizacional da Administração
Pública, o mesmo se diga quanto à adoção de novos valores na condução da atividade
administrativa, necessários à efetiva consolidação dos direitos fundamentais através das
concretas manifestações da sociedade civil. Assim sendo, os órgãos e as entidades
administrativas devem assegurar757: (a) o pluralismo, afinal é inconcebível a noção de
participação administrativa processual sem cotejar a diversidade que encerra a sociedade civil
hodierna; (b) o devido respeito das minorias, o que é uma evidente decorrência da própria
observância do pluralismo; (c) a neutralidade e a imparcialidade; e (d) a possibilidade de
inovações na atividade processual, até mesmo para contemplar as particularidades instrutórias
que cada caso requer.
Prendendo-se às premissas acima, evidentemente, contempla-se uma ambiência
favorável à participação administrativa e, por inevitável, à promoção de uma empreendedora
luta para a consolidação dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos na atividade
processual administrativa do Estado.
É dizer, a participação administrativa, com os esforços que permeiam os órgãos e
entidades estatais na consecução dos fins do Estado democrático-participativo758, e é melhor
crer que seja assim, levanta velhas bandeiras cívicas, no que vai desaguar em novas
prestações decorrentes da normatividade dos direitos fundamentais, justamente pela
necessidade de encampar uma verdadeira batalha pela concretização espacial e temporal
desses direitos universais759. Ou seja, pretende-se ultrapassar a relevante barreira da
normatividade material e concreta para alcançar, com o perdão da redundância, a facticidade
material e concreta, até porque tais direitos “[...] não se interpretam, concretizam-se” 760.
Então, a participação administrativa desenvolve um relevante papel: cadencia os
reclames da sociedade civil, que é credora da concretização dos direitos fundamentais, com o
756

DEBAETS, Émilie. Protection des droits fondamentaux et participation de l’individu aux décisions publiques.
JURISDOCTORIA – Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique, Paris, nº 4, p. 155-176,
avril 2010, p. 156-157.
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Antonio-Enrique Pérez Luño, op. cit., 1991, p. 213.
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BONAVIDES, Paulo. Teoria Constitucional da Democracia Participativa. Por um Direito Constitucional
de luta e resistência. Por uma Nova Hermenêutica. Por uma repolitização da legitimidade. 2 ed. São Paulo:
Malheiros, 2003, p. 19.
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Claro que, a rigor, os direitos fundamentais não se confundem, pelo menos sob uma perspectiva positiva, com
os direitos humanos, que são reconhecidamente universais, muito embora, na pior hipótese, se deva admitir “[...]
a universidade material e concreta [...]” (BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 16 ed. São
Paulo: Malheiros, 2005, p. 563) da maior parte deles, pois apenas expressam o conteúdo dos direitos humanos.
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Paulo Bonavides, op. cit., 2005, p. 572, itálico no original.
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propósito de fornecer informações relevantes ao Poder Público, que é devedora das prestações
demandas pela sociedade761, para a prossecução do interesse público.
Por lógico, a natureza heterogênea dos interesses dos segmentos sociais, as formas
diversas de condensá-los, a perspectiva pluralista que encerram os argumentos aportados no
seio da Administração Pública, tudo isso faz com que os parâmetros decisórios, devidamente
concertados com a normatividade dos direitos fundamentais, decorram de um demorado
processo de decantação fático-jurídica, o que permite dizer que na democracia participativa o
encontro conflitivo entre o cidadão e o Estado, numa ambiência processual, é revelador da
mais expressiva forma de legitimação da atuação administrativa, pois ela é resultado de
profícuo diálogo entre os atores processuais numa perspectiva pretensamente paritária.
Não se olvidando que na democracia participativa, de que a participação administrativa
revela-se como um dos seus mais notáveis instrumentos, prescreve uma atuação
emancipadora do cidadão na sua vivencia comunitária, afastando-se, assim, de uma relação de
subordinação em face do Poder Público, no qual era capitaneada uma posição jurídica de
sujeição e de menoridade democrática762; logo, não há como admitir uma participação
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Notadamente, os parâmetros de exigibilidade dos direitos em face do Poder Público contemplam necessários
limites, senão os esteios materiais do Estado seriam facilmente esgotados. Assim, como elementar limitação,
tem-se que a prestação individualizada deve encontrar espeque legal, senão passaria a imperar uma verdadeira
balbúrdia na condução da atividade administrativa e tudo em evidente malefício à própria sociedade. Na
ausência de lei não há como cogitar a concessão de prestações individuais, pois isso faria gerar um precedente de
insegurança para a ordem jurídica e econômica do Estado, ressalvada a excepcional hipótese de atendimento do
mínimo existencial, no que se admite a concessão de direitos diretamente decorrentes dos direitos fundamentais.
Por fim, é tarefa do Parlamento a definição das prestações públicas, pois é o órgão legitimado para sopesar as
inevitáveis relações entre o universo a ser favorecido com as concessões legais e o universo a suportar as
implicações tributárias da sua atividade legiferante (SCHMIDT-ASSMANN, Eberhard. La Teoría General del
Derecho Administrativo como Sistema. Objeto y fundamentos de la construcción sistemática. Prólogo de
Antonio López Pina. Traductores Mariano Bacigalupo, Javier Barnés, Javier García Luengo, Ricardo García
Macho, José María Rodríguez de Santiago, Blanca Rodríguez Ruiz, Germán Valencia, Francisco Velasco e
Alejandro Huergo. Madrid: Marcial Pons e Instituto Nacional de Administración Pública, 2003, p. 75-76).
Nesse sentido, a Administração Pública deve sopesar o regime das prestações públicas, o que implica dizer que
deve observar os devidos parâmetros legais, e as possibilidades orçamentárias do Estado, pois, só assim, pode
pautar a concreção dos direitos devidamente salvaguardados na nossa ordem constitucional sem comprometer
um possível equilíbrioorçamentário. Aliás, as normas orçamentárias representam, de certo modo, uma
concreção jurídico-financeira do princípio da proporcionalidade (Eberhard Schmidt-Assmann, op. cit., 2003, p.
76). Todavia, o dilema pode exsurgir justamente no critério adotado pelo legislador para a concessão das
prestações públicas, fazendo com que opere, por vezes, uma insustentável relação de conflito entre a
Administração Pública e o Poder Judiciário, tal como ocorre com o disposto no art. 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93
(Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS), cujo critério objetivo da renda per capita é geralmente
desrespeitado pelo Poder Judiciário sob a alegativa (a) de ofensa aos princípios constitucionais, mormente o
princípio da dignidade humana; ou, o que é pior, (b) mediante a criação de critério diverso sem qualquer amparo
legal. Urge mencionar que, há mais de uma década, já foi reconhecida a constitucionalidade do parâmetro
objetivo especificado na lei, vide: BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Plenário. Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) nº 1.232-1/DF. Requerente: Procurador-Geral da República. Requeridos: Presidente
da República e Congresso Nacional. Relator: Ministro Ilmar Galvão. Relator para o Acórdão: Ministro Nelson
Jobim. Brasília-DF. Julgamento 27 ago. 1998. Diário da Justiça, 01 jun. 2001, p. 075.
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administrativa destituída dos autorizados e relevantes poderes de ingerência na promoção
atividade administrativa.
Logo, numa conexão inextricável, assomam em importância os direitos fundamentais de
participação política, uma vez que eles instrumentalizam os prognósticos de uma atuação
emancipadora do cidadão em face da Administração Pública. Portanto, a relação entre direitos
fundamentais e participação administrativa resulta de duas imperativas ordens: (a)
fundamental; e (b) operacional. A primeira importa no reconhecimento de que a participação
administrativa encontra o seu fundamento nos direitos fundamentais, revelando-se uma como
uma vertente dos próprios direitos fundamentais de participação política. Na segunda, há uma
necessidade operativa dos direitos fundamentais de participação política na consecução da
participação administrativa e esta, por sua vez, vai criar mecanismos para empreender a
consolidação do complexo de direitos fundamentais que encerram a nossa ordem
constitucional.
De par com isso, a participação administrativa também encontra arrimo na dignidade da
pessoa humana em face das decisões do Poder Público, revelando-se como um imperativo
moral de os cidadãos defenderem suas posições e situações jurídicas antes da adoção das
medidas ou decisões estatais que possam afetar os seus direitos subjetivos763.
Portanto, acentua-se o entendimento de que a participação administrativa, mais que uma
via de legitimadora do agir administrativo, representa uma sede própria para a consolidação
dos direitos fundamentais, porque busca fórmulas concretas para exigir e aperfeiçoar as
prestações da Administração Pública, tudo em devida consonância com as particularidades
que encerram as demandas dos cidadãos numa sociedade hipercomplexa.

6.2 CONCEITO DE PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA

Para início, insta mencionar que participação possui as suas raízes na Sociologia, mais
precisamente nas teorias e sistemas dedicados a explicar a natureza das relações entre os
indivíduos. Posteriormente, ela ganhou espaço na Ciência da Administração, haja vista a
necessidade de motivar as relações entre as empresas e os empregados. Após a Segunda
763

MENDES, Joana. Participation and participation rights in EU law and governance. In: HOFMANN, Herwig
C. H.; e TÜRK, Alexander H. (Editors). Legal Challenges in EU Administrative Law. Cheltenham: Edward
Elgar Publishing Limited, 2009, p. 257-287, p. 259-260.
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Guerra Mundial, a participação empolgou os estudos na Sociologia, Ciência da Administração
e da Ciência Política, tendo em vista a problemática relacionada à adequação dos antigos
procedimentos políticos e administrativos em face das novas demandas por legitimidade nas
democracias de massa764.
Ademais, a participação ganhou particular notoriedade editorial a partir da década de 70
do século passado, inclusive com a publicação de diversas obras específicas sobre o assunto,
especialmente nos países de cultura anglo-saxônica765, onde foram promovidos os primeiros
passos na escada da participação cidadã766. No que se refere à Ciência do Direito, a temática
só alcançou o devido relevo com a consolidação das constituições democráticas, mormente
com Constituição da Itália 1947, que prevê expressamente no art. 3º, nº 2, a participação
como princípio constitucional e tal disposição inspirou outras constituições no mundo,
precipuamente a Constituição da Espanha de 1978.
Independentemente da euforia da participação nas décadas de 60 e 70 do século
passado, importa mencionar que a participação administrativa representa uma clara expressão
da participação popular e, consequentemente, uma via de exercício da soberania popular, pois
promove a vontade do povo, ou o que se compreende por isso, na definição ou concreção das
medidas administrativas tomadas pelo Poder Público. Ademais, ela permeia a superação do
pensamento liberal que separava radical e ontologicamente a sociedade e o Estado, o que não
se compatibiliza com o fato de que as realidades políticas e sociais se imbricarem numa
profunda e complexa relação destinada a contemplar os avanços econômicos, sociais e
culturais da hipermodernidade767.
Desse modo, não há como prescindir dos instrumentos de democracia participativa, em
especial da participação administrativa768, uma vez que ela (a) permite à Administração
Pública uma melhor compreensão sobre os fatos e os interesses que envolvem a questão ou
problemática a ser dirimida pela autoridade pública, o referencia um nítido regime de
colaboração do particular com o Poder Público; (b) possibilita uma defesa mais efetiva dos
764

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Consideraciones sobre la Participación en el Derecho Comparado
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Além da participação administrativa, observam-se mais duas vertentes da participação política: a participação
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interesses dos cidadãos, no que revela um claro instrumento proteção do particular em face da
Administração Pública; e (c) contribui para o envolvimento do cidadão no processo decisório
da Administração Pública, fazendo com que impere uma atividade processual administrativa
atenta aos reclames da sociedade civil769.
No primeiro caso, a autoridade pública faz uso da participação administrativa com a
pretensão de servir de nítido mecanismo de eficácia da atividade decisória empreendida; no
segundo, sobrevém a pretensão de justiça da decisão administrativa mediada pela participação
administrativa; por fim, no terceiro, revela-se o princípio da democracia, já que a autoridade
pública não pode tomar sua decisão sem ouvir a vontade da sociedade civil770.
Logo, a matriz imediata da participação administrativa encontra-se na participação
política do povo nos assuntos do Estado771-772. A participação política, por sua vez, encontra
seu sustentáculo imediato na soberania popular. Não se olvidando, ainda, que o poder
administrativo apresenta uma clara relação de subordinação ao poder político773; logo, uma
participação nas veredas do poder político acaba por representar também uma ingerência no
poder administrativo774.
Assim sendo, numa primeira condensação normativa do substrato constitucional da
participação administrativa, arvoram-se os termos do art. 14, caput, da CF/88, no que
encontra arrimo no princípio democrático, devidamente decantado no art. 1º, § único, da
CF/88. Na verdade, desses dispositivos extraem-se os fundamentos de um verdadeiro
769
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no exercício do poder administrativo do Estado.
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princípio da participação política775, no qual lastreia os comandos constitucionais destinados
a arvorar o envolvimento político do cidadão na sociedade e para a sociedade, tudo de modo a
tentar concretizar a soberana vontade do povo. Tem-se, desse modo, uma perspectiva
contratualista prestigiada na legitimidade política decorrente da participação democrática dos
cidadãos na Administração Pública, no que revela uma expressão da soberania popular776.
Ademais, a soberania popular deve ser compreendida sob dois sentidos, quais sejam, (a)
o literal, no qual a soberania pertence ao povo, que a exerce nos termos ou fórmulas políticas
adotadas pela nossa Constituição; (b) o substantivo, no qual a soberania possui um nexo com
os direitos fundamentais, quer dizer, a imbricação entre soberania e direitos fundamentais
implica afirmar que, invariavelmente, a violação a um direito fundamental constitui numa
ofensa à própria soberania popular777.
Destarte, a soberania popular atende, assim, (a) a um fundamento axiológico, porque
coteja os valores da participação democrática778; (b) a uma garantia sociológica, pois busca a
eficácia dos seus propósitos mediante os processos participativos com a sociedade civil; e (c)
a um parâmetro formal, já que o processo participativo não ocorre à mingua de critérios
racionais destinados a evitar o mero decisionismo do Poder Público779.
Portanto, a participação administrativa além de empreender a participação popular na
Administração Pública, assim como seguir e condensar os significados da soberania popular,
e certamente por isso, tem a missão de promover a defesa dos direitos fundamentais, bem
como os direitos não fundamentais, e conceder um lastro legitimatório às decisões
administrativas. Portanto, “a soberania é carta de navegação da cidadania rumo às conquistas
democráticas, tanto para esta como para as futuras gerações” 780.
Destaca-se, desse modo, na participação administrativa o status activus processualis do
cidadão na formação dos atos do Poder Público781; aliás, o status activus processualis deve
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ser compreendido como um verdadeiro direito de participação, que não se limita a uma
reserva de lei, pois implica uma autêntica reserva processual de prestação782, cujas
decorrências materiais são reveladas na atuação do Estado destinada a consolidar os direitos
econômicos, sociais e culturais dos cidadãos.
Mas, desde já, cumpre advertir que a participação administrativa, na qual pode existir
uma ingerência direta dos particulares na gestão dos assuntos administrativos e, também, na
formação das decisões administrativas, não tem o condão de alterar a disciplina jurídica
inerente à função administrativa e nem causar qualquer balburdia no exercício das
competências administrativas ou comprometer o atendimento do interesse público783, pois a
noção dela gira ordinariamente em torno da colaboração e não da usurpação das funções
administrativas.
Voltando-se precipuamente ao conceito de participação administrativa, observa-se que a
sua delimitação deve partir daquilo de que ela não é, donde ressai o regime de exclusão, e,
mais adiante, mencionar que o ela pode ser, no que revela o regime de possibilidade, e, por
fim, afirmar o que ela de fato é como sua essência aferível, em que ressai o regime de
identificação.
De início, defende-se que não há como considerar a participação administrativa o mero
exercício do direito de defesa, pois, nesse plano, já há uma série de garantias, inclusive
constitucionais (art. 5º, incisos LIV e LV), que dispensa todo um rol de mecanismos para
fazer valer, sob uma perspectiva meramente individual, os direitos dos administrados;
prescindindo-se, portanto, de qualquer confluência da participação administrativa.
Em outras palavras, mecanismos processuais que não arvore a possibilidade de
ingerência de terceiros na questão a ser dirimida não tem assento como instrumento de
participação administrativa. A atividade processual desenvolvida por participantes ordinários,
as partes originárias do processo, não tem qualquer repercussão como mecanismo de
participação administrativa. Diferentemente, os participantes extraordinários promovem uma
verdadeira participação administrativa quando atuam sob uma perspectiva uti cives. Então, a
atuação dos participantes ordinários não passa de mera defesa processual e, nessa qualidade,
não há como afirmar a existência de qualquer expressão direta de participação política do
cidadão.
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Ademais, a particular situação de parte numa relação jurídica administrativa, que se
vislumbre interesses diretos e egoísticos, de natureza eminentemente processual, afasta o
sentido de ingerência participativa de cunho político; logo, propugna-se que não se pode
confundir participação administrativa com o mero exercício do direito de ampla defesa e do
contraditório.
Em outros termos, a qualidade de parte, que ordinariamente participa do processo,
como manifestação do direito de ampla defesa e do contraditório, ainda que interfira
decisivamente na medida a ser tomada pelo Estado em demandas futuras, não revela uma
situação de participação administrativa, pois a perspectiva de análise da situação fáticojurídica contextualizada é meramente individual e endoprocessual, de modo que, de ordinário,
mesmo numa relação que resulte um precedente administrativo relevante, não constitui um
parâmetro de atuação calcada na atuação de terceiros784 ou com o fundado propósito de
salvaguardar direitos numa ambiência coletiva.
Enfim, reduz-se, aqui, a participação administrativa a situações em que a atuação do
administrado não se destine apenas a promoção de sua defesa785, mas que, além disso, revele
uma expressão de interesse numa ambiência coletiva ou desejosamente voltada ao exercício
da cidadania numa perspectiva não meramente individual ou egoística786.
Por outro lado, David Duarte salienta que não existe diferença qualitativa entre
participação individual e participação social e apenas há uma variação na prevalecia dos
fatores que animam cada tipo de participação, pois elas vicejam os mesmos princípios e
materializam funções participatórias, de maneira que representam a existência de um conceito
aglutinador chamado de participação procedimental, no qual reluz uma unidade valorativa e
funcional da participação dos cidadãos no procedimento administrativo787.
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Não há como negar que a participação individual788 ou a participação social fazem uso
dos mesmos princípios e expressam concreções participativas789, pois tal fato é elementar e
inevitável em face da ampla cadeia de instrumentos procedimentais e processuais que os
sistemas jurídicos democráticos oferecem igualmente aos cidadãos e às coletividades, muito
embora não se possa dizer que o uso efetivo de tais instrumentos seja idêntico nos dois casos,
pois a salvaguarda de direitos numa perspectiva coletiva contempla uma maior gama de
instrumentos processuais, justamente para levar a cabo uma pretensão de tutela coletiva
verdadeiramente efetiva. Ademais, a diferença entre elas consiste, acima de tudo, no fim
perpetrado e, em função dele, o que é promovido pelo Poder Público.
Explica-se, toda participação persegue uma atuação do Poder Público que revele uma
precisa, harmônica e eficiente prossecução do interesse público; logo, o fim que anima cada
tipo de participação acaba por demonstrar, algumas vezes, concreções materiais do Estado
bem diversas, justamente por contemplar ou cotejar formas diversas de compreender as
realidades e necessidades circundantes; assim sendo, as formas de participação enunciadas se
diferenciam não apenas pelo ânimo que as envolvem, mas também pelos efeitos que elas
desejam alcançar com o processo administrativo em cada caso790.
Também não revela participação administrativa a situação ou posição jurídicas em que o
administrado é obrigado a se manifestar. Com efeito, resulta evidente a falta de lógica, pois a
ideia de participação política não se coaduna a imposição de uma obrigação791, mas, sim, com
o exercício de uma relevante faculdade, mas ainda faculdade792. A ideia defendida é que a
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participação administrativa parte de uma volição do cidadão decorrente, ou não, de
provocação da própria Administração Pública.
Ora, tratando-se de obrigação pode-se cogitar apenas do mero exercício de um dever
legal e/ou, numa visão mais elástica, a promoção de uma defesa em face da Administração
Pública. Com efeito, pensar o contrário é afirmar que a testemunha pode promover
participação administrativa através do seu simples depoimento, pois ela é obrigada a
testemunhar, ressalvas as exceções legais. Por certo, o instituto em testilha demanda maior
técnica compreensiva, senão resulta fadada ao lugar comum das pretensões jurídicoadministrativas.
Continuando a delimitação do instituto da participação administrativa, impende
mencionar que a mera reclamação ou denúncia promovida por cidadão em face de atos do
Poder Público e devidamente recebida pelos órgãos de controle da atividade estatal não
representa ainda participação administrativa propriamente dita, mas uma forma concreta de
controle social. Por mais que se deseje uma atuação cívica do cidadão no controle dos atos da
Administração Pública, e ela de fato deve ser fomentada, a reclamação ou a denúncia
apresentada nos pórticos do TCU ou dos órgãos do Ministério Público federal ou estadual, o
mesmo se diga ainda quanto à figura do Ombudsman793, não representa uma ingerência do
cidadão na Administração Pública decisória ou prestadora sem intermediários, isto é, não
promove intervenção direta.
Em outras palavras, a participação administrativa impõe uma atuação direta da
sociedade civil na Administração Pública decisória ou prestadora e isso só pode ocorrer pela
atuação do cidadão, no que se tem uma intervenção individual direta, ou, ainda, através das
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entidades representativas dos mais diversos segmentos sociais, no que revela uma intervenção
institucional direta794.
Ademais, não se considera participação administrativa a gestão compartilhada entre
órgãos da Administração Pública, ainda que os compartilhantes sejam órgãos de pessoas
jurídicas diversas. Aqui, apenas se observa uma dimensão dialógica multinível entre várias
esferas administrativas795; portanto, a gestão compartilhada, ainda que desejável, não pode ser
considerada como uma forma de participação administrativa, porque a confluência de
esforços de órgãos estatais na formação de uma proposição ou medida de interesse comum
resulta, tão-somente, das intervenções de agentes do próprio Poder Público, de modo que isso
representa uma maior dinâmica informativa e constitutiva de interesses nas relações
intradministrativas.
Contudo, não se pode negar a importância de uma interação dialógica entre os órgãos e
as entidades públicas, porém não se pode dizer que se trata de participação administrativa no
sentido preciso do termo.
Portanto, a participação administrativa é sempre uma atuação do extraneus e jamais de
agentes, órgãos ou entidades do Estado, estes apenas representam os elementos interventivos
de uma gestão pública mais democrática. Repita-se, nessas hipóteses, a inadmissão da
participação administrativa não referencia qualquer desprestígio aos providenciais
movimentos internos de perfil democrático no seio da Administração Pública, pois a restrição
se refere apenas quanto à qualidade de agente, órgão ou entidade do Estado e não quanto aos
fins almejados pela intervenção orgânica.
Então, quando a intervenção ou atuação democrática na Administração Pública parte
dos seus próprios agentes796, órgãos ou entidades não há propriamente participação
administrativa, pois requer a figura de terceiro estranho à função administrativa; mas, sim,
uma efetiva expressão democrático-funcional das entidades, órgãos e agentes do Poder
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Público, o que revela notadamente a consolidação dos mecanismos internos da Administração
Pública dialógica.
Não há como negar isso: a participação administrativa só ocorre em Administrações
Públicas democráticas, inclusive é a própria consolidação dos movimentos democráticos no
interior delas que fomenta a participação dos administrados; logo, é mais aceitável considerar
a participação administrativa como um fenômeno que decorre necessariamente dos atores
externos da Administração Pública, justamente por encontrarem uma ambiência democrática
no interior da própria Administração Pública.
Não se deve cair na ilusão de pensar que a participação administrativa vai acarretar, por
si só, a democratização da Administração Pública. Não mesmo. O sentido é inverso. “Não é
exagerada a afirmação de que na raiz da exclusão do processo de participação política na
função administrativa, está a opacidade da atuação do poder político”
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. A democratização

da Administração Pública é que fomenta a participação administrativa e esta em contrapartida,
em um primeiro momento, apenas catalisa os processos de democracia administrativa no
interior dos órgãos ou das entidades estatais e, mais adiante, ela promove um aperfeiçoamento
nas relações entre o Poder Público e a sociedade civil. Afinal, Administração Pública deve
respeitar a cidadania como forma de obter eficácia e eficiência na democracia
administrativa798.
Ora, tanto isso é verdade que não adianta apenas uma ampla normatividade sobre o
direito de participação administrativa, impõe-se, ainda, uma atuação da Administração
Pública destinada a criar os meios organizacionais, procedimentais e processuais necessários à
consecução dos esteios participativos. Por outro lado, e isso se afigura relevante, a eventual
posição de encastelamento estrutural ou funcional da Administração Pública só pode ser
alterada em função de uma pressão política externa em sentido amplo.
Portanto, a predisposição ao diálogo do Poder Público é que possibilita uma efetiva
participação administrativa, senão todos os eventuais procedimentos desencadeados possuem
apenas um aspecto meramente formal e, dessa forma, incapazes de contribuir para uma efetiva
intervenção dos cidadãos no resultado do processo decisório.
Assim sendo, a restrição do universo da participação administrativa é justificada pela
necessidade apontar a sua ocorrência apenas quando há elementos concretos identificadores
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duma atuação cidadã destinada a empreender um interesse não egoístico. Isto é, há uma
atuação desvinculada da perspectiva dos direitos do indivíduo para encetar uma vivência nova
embalada pela perspectiva dos direitos do cidadão como membro de uma comunidade
política799.
Dessa forma, tem-se o mérito de evitar a ideia de que a participação possa ser tudo e,
infelizmente, se revele um nada sob uma perspectiva metodológica e faça exsurgir o vazio da
retórica, ou mesmo o perigo dela800, que na constrói ou consolida em termos de mudança na
atuação do Poder Público. É dizer, a participação administrativa, como instrumento de
participação política, não pode expressar apenas uma via para consolidar as pretensões dos
grandes segmentos econômicos, tal como se observa na democracia representativa, mas, sim,
uma forma de aproximar as decisões administrativas da sociedade civil e, desse modo,
expressar maior legitimidade às medidas administrativa, justamente por tentar deslocar a
senda decisional do círculo fechado dos grupos economicamente mais fortes para a ambiência
democrática das grandes discussões públicas.
Impõe-se, portanto, uma precisa técnica de participação administrativa, de forma a
evitar: (a) compreensões institucionais equivocadas quanto ao seu conteúdo; e (b) estímulos
às contradições existentes no nosso sistema administrativo801.
Essa restrição não representa qualquer prejuízo ao instituto, pois a participação
administrativa não se confunde todas as formas de intervenção no processo administrativo802
e, muito menos, com o exercício da ampla defesa e do contraditório, ainda que tal exercício
implique, algumas vezes, no caso concreto, um resultado favorável à coletividade.
Deve-se, assim, perquirir uma identidade da participação administrativa de modo a
afastá-la da ocorrência dos demais institutos jurídicos. Com efeito, a participação
administrativa não pode ser tudo e ao mesmo tempo nada em termos de caracterização do seu
núcleo operativo.
Então, isso impõe a determinação do seu universo de atuação em face das demais
formas de participação política e, claro, a identificação dos agentes promovedores da
participação administrativa.
No Brasil, a participação administrativa não foi expressamente talhada no texto
constitucional, tal como ocorre (a) no art. 3º, nº 2, da Constituição italiana de 1947; (b) nos
799

Antonio-Enrique Pérez Luño, op. cit., 1991, p. 216.
Patrícia Baptista, op. cit., 2003, p. 139.
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BLANCO, Ángel Sánchez. La Participación como Coadyuvante del Estado Social y Democrático de
Derecho. Revista de Administración Pública (RAP), Madrid, nº 119, p. 133-171, mayo/agosto 1989, p. 170171.
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David Duarte, op. cit., 1996, p. 110.
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arts. 9º, alínea c, 48 e 268, da Constituição portuguesa de 1976; e (c) no art. 9º, nº 2, da
Constituição espanhola de 1978803. Todavia, isso não representa qualquer empeço ao
reconhecimento da normatividade constitucional da participação administrativa no Brasil,
uma vez que ela decorre das disposições constitucionais relacionadas à participação política
do cidadão na Administração Pública.
Com efeito, e em reforço às disposições constitucionais já elencadas no início deste
tópico, tem-se que a cláusula geral de participação política estampada no art. 1º, inciso II, §
único, e art. 14, caput, c/c o art. 37, § 3º, todos da CF/88, espanca qualquer dúvida quanto ao
fundamento constitucional da participação administrativa, sem falar que há vários outros
dispositivos constitucionais que impõem a participação popular na condução da
Administração Pública brasileira, tais como: (a) art. 5º, incisos XXXVIII e LXXIII; (b) art.
10; (c) art. 29, incisos XII e XIII; (d) art. 31, § 3º; (e) art. 58, § 2º, incisos II e IV; (f) art. 89,
inciso VII; (g) art. 187; (h) art. 194, parágrafo único, inciso VII; (i) art. 198, inciso III; (j) art.
204, inciso II; e (k) art. 206, inciso VI804-805.
Mas dizer que a participação administrativa decorre do texto constitucional, mais
precisamente das normas que prescrevem sobre a participação política, não representa uma
precisa delimitação do seu sentido e fins. Impõe-se, ainda separá-lo das demais formas de
participação política. Assim sendo, a participação política em sentido amplo pode ser dividida
em três grandes ramos806: (a) participação legislativa ou participação política em sentido
estrito807; (b) a participação administrativa; e (c) a participação judicial. Esta decorre de
qualquer demanda judicial destinada a salvaguardar relevante interesse público ou social,
conforme a disciplina jurídica pertinente, tal como se observa, dentre outras hipóteses808, na
ação popular, na ação civil pública e no mandado de segurança coletivo.
803

O parágrafo oitavo do preâmbulo da Constituição francesa de 1946 prevê, tal como o art. 7º, inciso XI, da
CF/88, prevê a participação do trabalhador na gestão da empresa; contudo, esses dispositivos não expressam uma
forma de participação administrativa, mormente porque não se destina a criar mecanismos de intervenção direta
da sociedade civil na Administração Pública.
804
Maiores considerações sobre os dispositivos mencionados, observar: RIBEIRO LIMA, Raimundo Márcio. A
Lei Geral do Processo Administrativo Federal como Instrumento de Exercício da Cidadania (Parte 1). Boletim
de Direito Administrativo (BDA), São Paulo, ano XXV, n 03, p. 273-294, mar. 2010, p. 282 e segs.
805
Na legislação infraconstitucional, observam-se, dentre outras, as seguintes previsões de participação
administrativa: (a) arts. 2º, incisos II e XIII; 4º, inciso III, alínea f e § 3º; 40, § 4º, inciso I; 44 e 45, todos as Lei
nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade); e (b) art. 10, inciso VI, da Lei nº 10.079/2004.
806
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1992, p. 76.
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Tem-se, aqui, o que se convencionou chamar de território político (CLÈVE, Clèmerson Merlin. O cidadão, a
administração pública e a nova Constituição. Revista de Informação Legislativa - RIL, Brasília, ano 27, nº
106, p. 81-98, abr./jun. 1990, p. 91 e 96).
808
Diogo de Figueiredo Moreira Neto mencionam, ainda, as seguintes hipóteses: (a) ação de
inconstitucionalidade, em que pese à inexistência de legitimidade do cidadão, já que apenas reconhecida a
determinadas entidades; (b) ação de impugnação de mandato eletivo; (c) queixa-crime com suspensão de funções
do Presidente da República; (d) legitimação extraordinária de comunidades e organizações indígenas; (e) júri e
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A participação legislativa compreende as ordinárias e criticáveis formas de democracia
semidireta e indireta. Elas são criticáveis porque a democracia indireta não é apenas indireta,
mas também imprecisa ou detentora de duvidosa democraticidade, pois os mandatários
expressam, muitas vezes, não os anseios do povo, mas as reivindicações das forças políticas
ou econômicas que as apoiaram no processo eleitoral manifestamente viciado.
Já a tão falada democracia semidireta, em que o povo “[...] não se satisfaz apenas em
eleger seus representantes, mas, observando formas prescritas pela ordem jurídica, realiza atos
cuja validade fica dependente de sua participação”

809

, não apenas é indireta como também é

hipócrita. Ora, o referendo e o plebiscito não partem do povo, mas de uma decisão política em
que os grandes mentores da manobra legitimadora já denunciam uma evidente indiferença
quanto ao resultado a ser apresentado ou quando o resultado desejado desponta-se já
declaradamente vencedor, do contrário, eles não faziam uso das vias pretensamente
democráticas, de modo que o povo vai apenas endossar uma posição, qualquer que seja ela, já
consentida pela ciranda política ou econômica. A iniciativa popular, por sua vez, é
autoexplicativa: é apenas uma iniciativa, pois tudo o mais passa pelo crivo da revisão,
alteração ou confirmação do Congresso Nacional e isso, evidentemente, quando o próprio
Congresso tiver interesse em levar adiante a proposta de lei popular.
Portanto, numa visão mais realista, que alguns podem entender como pessimista, sobre
a participação legislativa demonstra que as usuais vias de democracia direita ou indireta, à
evidência, padecem de efetiva democraticidade, revelando-se, tão-somente, num cíclico jogo
de cena da nossa ordem política.
Por outro lado, a participação administrativa engloba (a) a participação administrativa
orgânica; e (b) a participação administrativa processual. A primeira, a orgânica, representa
todas as formas de inserção do administrado na estrutura dos órgãos e entidades da
Administração Pública; a segunda, por sua vez, relaciona-se a todas as formas de participação
promovida nos processos administrativos.
Assim sendo, são formas de participação administrativa orgânica a assunção de cargos
ou funções públicas em órgãos simples ou colegiados. Já a participação administrativa
escabinato; e (f) acesso da advocacia às magistraturas togadas (Op. cit., 1992, p. 153-158). Aqui, há um reparo a
fazer: o acesso de advogados aos tribunais não é fuma forma de participação judicial, nem mesmo vestigialmente
há como cotejar isso, uma vez que os escolhidos apenas passam a compor a Administração Pública do Poder
Judiciário e, nessa qualidade, inexiste participação judicial. Aliás, nem mesmo há falar em participação
administrativa, pois os advogados assumem cargos públicos e passam a desenvolver funções na qualidade de
agentes públicos. Aqui, tem-se apenas uma forma particular de provimento de cargo público.
809
FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Participação Democrática: Audiências Públicas. In: GRAU, Eros
Roberto; e CUNHA, Sérgio Sérvulo da (Coord.). Estudos de Direito Constitucional em Homenagem a José
Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 325-351, p. 329.
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processual possui um leque mais amplo, pois os meios de intervenção no processo são bem
diversificados; todavia, seguindo as disposições da LGPAF, eles podem ser condensados em
03 (três) grandes grupos, a saber: (a) a consulta pública; (b) a audiência pública; e (c) a
reunião conjunta810, de maneira que todas as demais formas de participação processual são
inevitavelmente vinculadas a esses grupos.
Evidentemente, a previsão genérica do art. 33 da LGPAF apenas vai expressar, e pouco
importa o nome que se atribua aos “outros meios de participação de administrados”, uma
espécie das formas de participação acima mencionadas. Isto é, o novel e eventual meio de
participação: ou possui uma essência de consulta ou revela um caráter de audiência. Aliás,
não é por outra razão que o aviso, a coleta de opinião e o debate público constituem apenas
rudimentos ou esboços de uma consulta pública ou de uma audiência pública. Então, os outros
meios de participação dos administrados no processo administrativo representam apenas um
desdobramento de uma consulta pública ou de uma audiência pública, já que não há como
aqueles se afastarem do núcleo essencial dessas duas formas de participação administrativa
processual.
Contudo, nada impede que uma ou outra forma de intervenção possua algumas
particularidades que dificulta sua ordinária inserção nesses grupos, o que é natural em face da
diversidade de vias participativas no processo administrativo.
Por outro lado, destacam-se, ainda, as formas de participação cidadã decorrentes das
funcionalidades das inovações tecnológicas de inclusão política, em especial os programas ou
ambientes da internet dedicados às temáticas públicas, nos quais o fluxo de informações pode
ser fácil e rapidamente recolhido pelos órgãos ou entidades públicas interessadas811.
Dedicando-se, agora, à contextualização do direito de participação política em face da
teia de direitos fundamentais, observa-se que a participação administrativa não é um fim em si
810

A reunião conjunta apresenta algumas particularidades que, a rigor, fariam com que ela não fosse considerada
uma forma de participação administrativa processual propriamente dita, uma vez que não há intervenção de
extraneus no processo administrativo, mas, tão-somente, uma reunião promovida com membros do Poder
Público e/ou suas entidades que repercute na senda processual. Portanto, a reunião conjunta, a participação
orgânica e gestão compartilhada são figuras muito próximas, de maneira a elas devem ser dispensadas as devidas
ressalvas, oportunamente apresentadas no tópico seguinte. Ora, a verdadeira participação é uma forma de
intervenção na Administração Pública advinda dos membros da sociedade civil que, nessa qualidade, promove
uma contribuição ou mesmo apresenta uma definição para as decisões do Poder Público; assim sendo, todas as
intervenções advindas do próprio Estado não podem ser reconhecidas como formas concretas de participação
política do cidadão. Em todo caso, por representar um evidente destaque dos termos da LGPAF e também por
constituir um instrumento da Administração Pública dialógica, a reunião conjunta é apresentada ao lado da
consulta publica e audiência pública.
811
Com relação ao potencial da democracia deliberativa mediante ambiente web, veja-se: SCHLOSBERG,
David; ZAVESTOSKI, Stephen; e SHULMAN, Stuart W. Democracy and E-Rulemaking: Web-Based
Technologies, Participation, and the Potential for Deliberation. Journal of Information Technology & Politics
(JITP), Amherst, vol. 4, nº 01, p. 37-55, Spring 2007, p. 50 e segs.

242

mesmo, ela possui um claro propósito: a consecução democrática dos fins do Estado com
vista a empreender os direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos; pois, só assim, o
Estado passa a ser servidor dos anseios do povo e não um mero gestor autônomo e indiferente
dos interesses alheios, fazendo com que a sua atividade de prestação social não se distancie
das demandas dos cidadãos, haja vista a ingerência direta dos administrados na atuação do
Poder Público.
Porém, e isso não pode ser olvidado, a participação administrativa depende, em grande
medida, das liberdades públicas numa necessária relação de reciprocidade fortalecedora ou
constitutiva, pois inexiste participação sem as garantias dos direitos de liberdade na
sociedade812, uma vez que a própria noção de envolvimento político do cidadão depende
necessariamente do parâmetro de liberdade conquistado, numa vivência comunitária, em
determinada época. Na verdade, a liberdade, a igualdade e a participação caminham no prumo
da história numa evidente união dialética e de imbricamento recíproco representativa de uma
biunívoca relação de causa e efeito813.
Com efeito, sem um mínimo de igualdade material não há como divisar uma
perspectiva participativa do cidadão, porque todos devem ter igual oportunidade de contribuir
para o processo decisório da Administração Pública. “Se há liberdade, mas não há igualdade,
os graus de liberdade são totalmente diferentes: algumas pessoas são, na verdade, mais livres
que outras”

814

. Em outras palavras, as limitações materiais de alguns cidadãos, até porque a

participação administrativa acarreta custos individuais, impede o efetivo exercício do direito
de participação política para uma considerável parcela da população; está aí, portanto, o
sentido de que umas pessoas são mais livres do que outras, pois, sem um mínimo de
disposição material, resta inviabilizado o pleno exercício do direito de participação política
por parte dos cidadãos.
Paradoxalmente, muitas das decisões administrativas se destinam a um corpo social que
não se envolve com a democracia participativa ou deliberativa em virtude de notórias
limitações materiais, a saber, os cidadãos subintegrados815, o que já evidencia uma
812

Já que não se pode perder de vista que “[...] a liberdade política igual não é apenas um meio. Estas liberdades
fortalecem o senso humano da sua própria dignidade, alargam suas sensibilidades intelectuais e morais e lançam
a base de um direito e dever do qual dependem a estabilidade das instituições justas” (RAWLS, John. Uma
Teoria da Justiça. Trad. Vamireh Chacon. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1981, 185-186).
813
Miguel Sánchez Morón, op. cit., 1979, p. 176.
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SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Deliberação Pública, Constitucionalismo e Cooperação Democrática. In:
BARROSO, Luís Roberto (Org.). A Reconstrução Democrática do Direito Público no Brasil. Rio de Janeiro:
Renovar, 2007, p. 43-82, p. 57.
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NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. O Estado Democrático de Direito a partir e
além de Luhmann e Habermas. São Paulo: Martins Fontes, 2008, p. 248. Apesar da subintegração não se
vincular tão-somente à temática da pobreza, vale lembrar que a questão dos subintegrados não é uma realidade
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perspectiva do observador e não do participante na definição e execução das políticas públicas
eventualmente encampadas, o que pode acarretar sérias distorções no cumprimento da
prestação estatal, justamente por não se compreender o sentido e o alcance de determinadas
reivindicações que são particularmente sentidas pelos destinatários da medida administrativa a
ser efetivada.
As considerações apresentadas acima sobre a participação administrativa, como
instrumento de participação política do cidadão na Administração Pública, são graficamente
representadas, nestes termos:
Diagrama 4 – Participação Política

Tendo em vista as posições defendidas ou colocadas acima, tem-se que a participação
administrativa constitui toda forma de atuação direta da sociedade civil na Administração
Pública decisória ou prestadora que repercuta, direta ou indiretamente, (a) na formação do
conteúdo da atividade decisória do Estado destinada à prossecução do interesse público ou
(b) na execução da medida administrativa encampada pelo Poder Público.

apenas brasileira ou dos países menos desenvolvidos, inclusive, nos Estados Unidos, uma das maiores potências
econômicas do mundo, o dilema da desigualdade social é evidente, uma vez que, no ano de 2004, 12,7% da
população viviam abaixo da linha da pobreza, dado que circunstancia uma questão que preocupa praticamente
todas as nações (BRODOFF, Lisa. Lifting Burdens: proof, social justice, and public assistance administrative
hearings. New York University Review of Law & Social Change (RLSC), New York, vol. 32, nº 02, p. 131189, 2008, p. 134, nota de rodapé nº 15).
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Naturalmente, se essa repercussão promover uma contribuição ou mesmo definição do
conteúdo da decisão numa ambiência processual, à evidência, desponta-se a participação
administrativa processual.

6.2.1 Tipologia da participação administrativa

Toda classificação deve dispensar alguma importância ou funcionalidade à determinada
área de estudos, uma vez que a relevância das premissas e das pré-compreensões verificadas
no processo classificatório possibilita uma visão mais precisa do objeto estudado ou até
mesmo permite um vislumbre sistêmico do objeto cognoscível, porém sem descurar das
particulares que encerram cada parte do todo, no que pode revelar as inconsistências das
possíveis classificações levantadas, mormente porque quanto mais aprofundadas forem as
classificações, mais facilmente são identificadas as rupturas no critério classificatório
adotado, já que as realidades que cercam os objetos de estudos são diversificadas e, assim,
dotadas de minúcias ou particularidades que impossibilitam aquilatar similitudes dignas de
ocupar o mesmo lugar na senda classificatória.
Nesse sentido, com a classificação das formas de participação administrativa deseja-se,
antes de tudo, expressar as razões que convergem os posicionamentos defendidos neste
trabalho, daí a necessidade de apresentar fundamentadamente as divergências doutrinárias e
nelas arvorar um perfil classificatório que se coadune com os pontos de vista defendidos.
Naturalmente, não se vai aqui decantar todas as classificações sobre a participação
administrativa, mas apenas as consideradas mais importantes para o propósito deste trabalho,
partindo-se das posições genéricas para as mais específicas sobre a temática.
Assim sendo, Maria Sylvia Zanella Di Prieto apresenta uma classificação da
participação popular816em função da inexistência de um eleito entre o cidadão e a
Administração Pública, donde resulta em duas modalidades de participação: a direta e a
indireta817.
Dessa forma, a autora considera formas de participação direta: (a) o direito de ser
ouvido; (b) e a enquete. Aqui, considerando as disposições já assentadas no texto, há uma
816

Naturalmente, a noção de participação popular é bem mais ampla que da participação administrativa, de
maneira que as considerações da autora são objeto de várias ressalvas no texto.
817
Maria Sylvia Zanella Di Prieto, op. cit., 1993, p. 33-34.
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evidente dissonância com o que se entende por participação administrativa. Ora, o direito de
ser ouvido em processo judicial ou administrativo não passa de uma garantia constitucional
(art. 5º, inciso LV, da CF/88), sem falar que toda forma de participação administrativa é
necessariamente direta818, o que pode ser indireto são os efeitos que possa acarretar na
formação da decisão administrativa, isto é, se vincula ou não a Administração Pública. Por
outro lado, a enquete, no que se compreende a audiência pública, representa uma das mais
importantes formas de participação administrativa e, inegavelmente, constitui o mais efetivo
mecanismo da Administração Pública dialógica para consolidar a democracia administrativa.
A autora, mais adiante, apresenta as formas de participação popular indireta, quais
sejam819, (a) participação popular em órgãos de consulta; (b) participação popular em órgãos
de decisão; (c) participação por meio do ombudsman; e (d) participação por via do Poder
Judiciário. Por evidente, somente as duas primeiras hipóteses podem ser consideradas formas
de participação administrativa, mais precisamente na sua modalidade orgânica e todas as
demais representam formas de diversas de controle da Administração Pública mediante a
intervenção de outro órgão ou entidade pública ou até mesmo de outro Poder da República820.
Disso resulta uma elementar constatação: a participação administrativa em nada se
confunde com a participação popular em sentido amplo, muito embora, a toda evidência,
possua traços comuns decorrentes da participação política da sociedade civil na condução do
Estado.
Analisando a questão sobre outra ótica, Fernando Garrido Falla, e tendo em vista o
lugar ou modo em que se opera a participação administrativa, acentua que a atuação do
cidadão pode ser inserida no contexto da (a) participação política; (b) participação
administrativa; e (c) participação jurídica821.
Assim sendo, a participação política é a representação nos órgãos gerais de gestão,
portanto, trata-se de uma forma de participação orgânica, só que com a peculiar forma de
eleição dos representantes pela própria sociedade civil822.

818

Seja a decorrente de uma atuação do cidadão numa perspectiva individual, seja a decorrente da intervenção de
representações numa perspectiva institucional, pois, em quaisquer casos, são atores da sociedade civil e possuem
interesses próprios, muito embora, deva-se reconhecer que a contribuição individual é menos propensa a desvios,
conforme mencionado no item 6.1.4 infra.
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Maria Sylvia Zanella Di Prieto, op. cit., 1993, p. 34-38.
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Porém, convém mencionar que a tutela de direitos coletivos e difusos mediante intervenção judicial, ainda
que não constitua uma forma de participação administrativa, representa pelo menos uma via de controle social
sobre a Administração Pública e, de algum modo, fomenta o envolvimento político do cidadão nas questões do
Poder Público (Agustín Gordillo, op. cit., 1985, p. 18).
821
Fernando Garrido Falla, op. cit., 1967, p. 484.
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Fernando Garrido Falla, op. cit., 1967, p. 485.
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A participação administrativa, por sua vez, decorre dos canais formais de comunicação
entre o cidadão e a Administração Pública com o objetivo de promover a ingerência do
cidadão nas atividades administrativas823. Contudo, a participação administrativa vai além dos
instrumentos formais de comunicação, já que não se pode olvidar que os apelos informais da
sociedade civil, muitas vezes, possuem, para o bem ou para o mal, tanto valor quanto os
devidamente previstos nas normas vigentes. Coteja-se, desse modo, a existência de uma
participação de fato decorrente da atuação do cidadão não regulada ou não admitida pela
ordem jurídica824.
Por fim, a participação jurídica se refere aos recursos governamentais e jurisdicionais,
devidamente decantados o ordenamento jurídico, destinados a impugnar os atos
administrativos ilegais825. Notadamente, a participação jurídica não se insere no quadro da
participação administrativa proposto no trabalho, muito embora expresse uma forma clara de
participação popular.
Volvendo-se, agora, a uma classificação mais específica sobre a temática, Eduardo
García de Enterría propõe, tendo em vista a atuação826 do cidadão em face da Administração
Pública, três círculos de atuação cidadã, quais sejam: (a) atuação orgânica, na qual o cidadão
se insere nos órgãos da Administração Pública; (b) atuação funcional, na qual o cidadão
promove funções materialmente administrativas, mas sem se despir da sua qualidade de
particular, assim como sem se inserir em órgão ou entidade administrativa; e (c) atuação
cooperativa, em que o cidadão, sem perder sua posição de particular e sem desenvolver
qualquer função administrativa, desenvolve atividades privadas de interesse público827.
Tendo em vista a divisão acima, resulta claramente que a atuação cooperativa não pode
ventilar uma forma de participação administrativa; aliás, não é por outra razão que Eduardo
Garcia de Enterría salienta a existência da participação orgânica828 e da participação
funcional829, porém, por outro lado, menciona sobre as fórmulas cooperativas de
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Fernando Garrido Falla, op. cit., 1967, p. 490.
Clèmerson Merlin Clève, op. cit., 1990, p. 95.
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Fernando Garrido Falla, op. cit., 1967, p. 491.
826
Não se acredita que o critério seja a posição do cidadão em face da Administração Pública (PEREZ, Marcos
Augusto. Administração Pública Democrática. Institutos de Participação Popular na Administração Pública.
Belo Horizonte: Editora Forum, 2009, p. 125), pois tanto na atuação orgânica quanto na funcional o cidadão se
insere na Administração Pública e, portanto, ocupa a mesma posição.
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ENTERRÍA, Eduardo García de; e FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. Curso de Derecho Administrativo. Vol.
II. 12 ed. Madrid: Civitas, 2011, p. 88.
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participação830, o que denuncia o reconhecimento da participação; contudo, não nos termos
da participação administrativa propriamente dita.
A participação orgânica possui dois pressupostos bem nítidos: (a) a manutenção da
qualidade de cidadão e tal exigência é comum a todas as formas de participação
administrativa; e (b) sua inserção nos órgãos ou entidades públicas. Ademais, ela se divide em
participação orgânica corporativa e participação orgânica burocrática831.
No primeiro caso, o cidadão assume o relevante encargo público em entidade ou órgão
em que exerce a autoadministração, tal como nos Conselhos de Classe, Colegiados,
Assembleias, dentre outras hipóteses 832.
No segundo, ele assume um encargo ou uma posição dentro da estrutura administrativa
da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, tais como: (a) participação
em órgãos auxiliares de assistência externa, em que o órgão decisório apenas colhe as
informações prestadas e não se vinculam ao conteúdo delas; (b) participação em órgãos
principais de decisão833, no que revela uma acentuada importância da intervenção do cidadão;
(c) participação por representação de interesses, na qual a intervenção do cidadão ocorre em
função das exigências ou interesses de outras pessoas ou grupos, porém não se trata de
representação política834, mas de uma elementar e circunstancial necessidade de exposição
dos interesses de pessoas ou grupos pautados sob uma perspectiva coletiva ou setorial; e (d)
participação de peritos, em que o cidadão é chamado para desenvolver uma atividade de
natureza precipuamente técnica, tal com ocorre no caso de membros de Banca Examinadora
de seleções promovidas por órgãos ou entidades públicas835.
A participação funcional, por sua vez, contempla uma atuação do cidadão fora da
estrutura administrativa, porém colaborando com o desenvolvimento das atividades da
Administração Pública mediante (a) prestação de informações; (b) formulando requerimentos
ou apresentando propostas; (c) promovendo reclamações etc.836 O autor apresenta, ainda,
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Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, op. cit., 2011, p. 95-97.
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como forma de participação funcional, o exercício de ações populares837; todavia, não se
reconhece tal atuação como forma de participação administrativa, uma vez que a atuação
funcional não se destina diretamente ao órgão ou à entidade com o propósito de colaborar ou
auxiliar no cometimento dos seus fins, mas, sim, desencadear os procedimentos necessários à
revisão judicial dos atos do Poder Público. Assim sendo, há participação popular, mas não há
participação administrativa.
Por fim, observam-se as fórmulas cooperativas de participação. Aqui, o particular não
desenvolve funções formalmente administrativas, isto é, com pertinência administrativa em
função do regime jurídico-administrativo, e tais fórmulas não se inserem dentro da estrutura
administrativa; contudo, o particular desenvolve atividade privada reconhecida como de
interesse público, tal como ocorre nas entidades do Terceiro Setor838.
Agora, inclinando-se para a doutrina portuguesa, David Duarte, numa classificação mais
minudente e tendo por critério tipológico a relação entre público/privado e a origem do fluxo
participatório, acentua a existência de três tipos de participação: (a) a interna; (b) a externa;
(c) interorgânica839.
A participação interna decorre da atuação dos agentes públicos no interior dos órgãos ou
entidades com o escopo de auxiliar na formação ou integração das decisões administrativas840.
Pelas colocações já apresentadas no texto, insta mencionar que inexiste participação
administrativa nesse caso, por duas razões: (a) se o agente público, nessa qualidade, contribui
para a formação ou integração das decisões administrativas, por certo, isso representa apenas
uma clara expressão de democracia administrativa, no que impõe uma abertura dialogal entre
os agentes públicos e os dirigentes das entidades e órgãos públicos; e (b) se os agentes
públicos defendem interesses diretos ou indiretos, na qualidade de cidadãos, essa participação
não é interna, mas, sim, externa. Portanto, a ideia de participação administrativa interna é
inconciliável pelos seus próprios termos.
A participação externa decorre da atuação do cidadão e das associações e entidades
privadas na preparação e formação das decisões administrativas841. Aqui, não há qualquer
objeção a fazer, uma vez que se trata genuinamente de participação administrativa. David
Duarte ainda apresenta as seguintes modalidades de participação administrativa externa842:
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(a) a participação pericial, em que o cidadão assume o exercício de função
administrativa decorrente dos conhecimentos técnicos apresentados voluntariamente ou por
solicitação da Administração Pública. Tal hipótese é considerada uma forma de participação
orgânica burocrática na tipologia apresenta por Eduardo García de Enterría;
(b) a defesa procedimental843, que, conforme posição já defendida acima, não representa
uma forma de participação administrativa844;
(c) a participação procedimental em sentido estrito, que representa a intervenção do
cidadão ou de entidade privada no processo administrativo em defesa dos interesses da
comunidade ou de segmentos setoriais;
(d) a participação orgânica, em que há uma integração do cidadão na composição de
um órgão administrativo dotado de competência decisória; e
(e) participação direta, no que se compreende um universo de mecanismos destinados a
aferir diretamente a posição do cidadão na formação decisão administrativa, tal como ocorre
na consulta direta ou inciativa popular845. Aqui, há uma séria objeção: toda participação
administrativa é direta, uma vez que a sociedade civil intervém diretamente na Administração
Pública; os efeitos, contudo, pode ser diretos ou indiretos, vinculantes ou não. Portanto, a
terminologia adotada é equívoca. Por outro lado, a iniciativa popular, o referendo e o
plebiscito se inserem nos instrumentos de participação política em sentido estrito; portanto,
não se trata de participação administrativa. A mera consulta pública ocorrida no decurso de
um processo administrativo apenas revela uma forma de participação administrativa
processual.
Já a participação interorgânica ou intersubjetiva846 representa uma interação ou
concurso no procedimento entre órgãos e entidades públicas diferentes, no constitui, a rigor,
uma forma de participação externa847. Discorda-se do entendimento apresentado, pois esse
tipo de participação nem é externo e, muito menos, revela uma participação administrativa.
Explica-se, a noção de participação externa encontra-se vinculada ao fato dela não advir
do Poder Público, assim sendo, as interações entre órgãos ou entidades públicas pode
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O autor consagra a terminologia defesa procedimental, contudo, deve ser compreendida como defesa
processual. O mesmo se diga quanto à expressão participação procedimental em sentido estrito, de maneira a
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expressar (a) uma gestão compartilhada; (b) um convênio ou acordo; e (c) demais formas de
fluxo de informações ou serviços. Nesses casos, evidentemente, inexiste uma atuação dos
agentes públicos na qualidade de cidadão, pois eles apenas cumprem a função de instrumentos
do Estado com vista a empreender uma Administração Pública mais eficiente. E,
naturalmente, por não representar uma intervenção direta da sociedade civil na Administração
Pública, não há como admitir a existência de participação administrativa.
Agora, prendendo-se à doutrina pátria, Digo de Figueiredo Moreira Neto salienta a
existência dos seguintes institutos de participação administrativa848: (a) representação política;
(b) o plebiscito; (b) referendo; (c) a coleta de opinião; (d) o debate púbico; (e) a audiência
pública; (f) o colegiado público; (g) a cogestão de paraestatal; (h) assessoria externa; (i) a
delegação atípica; (j) a provocação de inquérito civil; (k) a denúncia aos tribunais ou
conselhos de contas; e (m) a reclamação relativa à prestação de serviços públicos.
Para início, deve-se mencionar que alguns dos institutos mencionados não se ajustam ao
conceito de participação administrativa defendido no trabalho. Assim sendo, conforme
esclarecimento já apresentado no item 5.5 infra, não revela natureza jurídica de participação
administrativa: o referendo; e o plebiscito, o que não quer dizer que eles não possam veicular
temáticas importantes para a Administração Pública, mas, tão-somente, destacar que a sua
natureza é estritamente politica.
Ademais, a representação política não constitui uma forma de participação
administrativa, por uma razão bem simples: toda forma de participação administrativa é direta
e não se aperfeiçoa através de representantes. Assim sendo, a intervenção da sociedade civil
na Administração Pública ocorre de forma direta individual ou de forma direta institucional.
A coleta de opinião e o debate público são absorvidos pela audiência pública849, pois
pactuam da mesma fundamentalidade, muito embora se observe um evidente recrudescimento
da complexidade e da formalidade na audiência pública, e, de fato, eles representam formas
de participação administrativa e maiores desdobramentos sobre a temática são apresentadas
no item 7.2 infra. Já a assessoria externa representa apenas uma forma de participação
pericial, tal como decantada por David Duarte nas linhas anteriores.
Com relação ao colegiado público, tem-se, tão-somente, a figura da participação
orgânica, na qual um cidadão, sem perder essa qualidade, passa a desenvolver uma função
administrativa dentro de um órgão ou entidade pública.
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Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1992, p. 123-141.
Vide item 5.5 infra.

251

A cogestão paraestatal, por sua vez, é uma figura inexistente no Direito brasileiro, até
mesmo porque, dentre outros empecilhos, não foi ainda regulamentado o disposto no art. 173,
§ 3º, da CF/88. Trata-se de uma fantasiosa forma de participação administrativa orgânica, na
qual a direção de empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações públicas e
serviços sociais autônomos passariam a ser gestados por membros da sociedade civil que,
nessa qualidade, teriam uma efetiva administração de tais entidades.
A delegação atípica é uma contradição em termos e, nem de longe, representa uma
forma de participação administrativa, tal como apresentado no item 5.5 infra.
Por outro lado, a provocação de inquérito civil, a denúncia aos tribunais ou conselhos de
contas, por evidente, apenas expressam o exercício do direito de petição em face dos órgãos
de controle, de modo que não se ajusta ao conceito de participação administrativa já declinado
neste trabalho. Nessas hipóteses, o cidadão ou entidade da sociedade civil não intervém
diretamente na Administração Pública decisória ou prestadora, uma vez que ele se vale da
atuação dos órgãos de controle para obter ou promover a devida regularidade dos atos da
Administração Pública. Não há como negar uma atuação uti cives na hipótese, mas ela se
insere tranquilamente, e sem maiores firulas distintivas, na elementar noção de direito de
petição como forma de controle dos atos da Administração Pública.
No que concerne à reclamação administrativa, não há como discordar do autor, trata-se
de uma evidente forma de participação administrativa, inclusive de natureza processual, uma
vez que a atuação do particular incide diretamente na ambiência da Administração Pública
direta e indireta. Todavia, as hipóteses assinaladas no art. 37, § 3º, da CF/88, prestigiam
nitidamente o exercício do direito de petição, inclusive também se referindo ao instituto da
representação. Em face de tais considerações, prefere-se tratá-las na perspectiva analítica do
direito de petição como forma de controle da Administração Pública, tal como apresentado no
item 6.3.3 infra.
Por fim, importa mencionar o entendimento de Marcos Augusto Perez, seguindo, de
certo modo, os escólios de José Joaquim Gomes Canotilho, apresenta uma classificação
baseada no critério da força vinculante ou do grau de poderes atribuídos ao cidadão, nestes
termos850: (a) participação não vinculante, na qual o cidadão se presta a apresentar, mediante
diversos meios e modos, informações à Administração Pública, como é o caso de audiência
pública; (b) participação vinculante, na qual o cidadão intervém diretamente no processo
decisório, tal como se observa no referendo administrativo; (c) participação vinculante e
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autônoma, em que se observa uma verdadeira autogestão cidadã, o que se verifica com as
organizações sociais851. A classificação contempla algumas observações, nestes termos:
(a) o fato de um cidadão participar de um Conselho deliberativo não implica
necessariamente uma intervenção vinculativa, especialmente quando os colegiados
apresentarem um expressivo número de membros da Administração Pública;
(b) os desejáveis referendos e plebiscitos administrativos, ainda que admissíveis na
nossa ordem jurídica852, apenas expressam uma forma de consulta pública de caráter
vinculante, porém eles não imprimem a possibilidade de o cidadão escolher o conteúdo da
decisão vinculante fora dos limites impostos pela esfera político-governamental e
devidamente operada pela Administração Pública, o que reduz em demasia a importância da
participação administrativa, daí a relevância de o cidadão discutir precedentemente os termos
do referendo ou plebiscito administrativos;
(c) infelizmente, a eleição para as funções de chefia e de direção, quando existente, não
representa uma efetiva autogestão administrativa, porque os limites e os vínculos impostos
pela autoridade administrativa central cerceia qualquer margem decisória relevante na gestão
empreendida pelo particular;
(d) as Organizações não Governamentais (ONGs), as Entidades de Utilidade Pública e
as Organizações Sociais não são formas de participação administrativa e, muito menos, são
formas de participação popular vinculante e autônoma. Ora, o exercício desenvolvido por elas
representa uma efetiva colaboração com o Estado, mas não podem ser interpretados como
uma forma de autogestão pela simples razão de que não se trata de entidade estatal e não
existe qualquer transferência de poder de direção da Administração Pública, pois se tratam de
entidades privadas que desenvolvem a relevante atividade de interesse público e não entidades
públicas que são gestadas por particulares de forma vinculante e autônoma;
(e) por outro lado, os Serviços Sociais Autônomos e os Conselhos de Fiscalização de
Profissional não representam, nem de longe, uma via de participação popular vinculante e
autônoma, pois eles decorrem de imperativos legais e não da iniciativa dos particulares, sem
falar que sofrem uma interferência direta dos órgãos estatais; e
(f) assim sendo, defende-se a inexistência de uma forma de participação popular
vinculante e autônoma na ordem jurídica vigente.
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Resumindo, a noção de participação administrativa vinculante ainda é cercada de
diversos limites herdados da nossa cultura organizacional autoritária e centralizadora, que
ainda se mantém na incipiente contextura democrática da Administração Pública brasileira.
Considerando a necessidade de firmar os entendimentos ventilados no tópico, e sem
nenhuma pretensão de originalidade, propõe-se uma classificação bem simples, e em grande
medida já explicitada no texto, a saber, a participação política contempla: (a) a participação
política em sentido estrito; e (b) a participação administrativa. Portanto, isso revela uma
bifurcação em função dos fins a que se propõe cada tipo de participação política. A primeira
se dedica à senda estritamente política, conforme os nortes da democracia semidireta ou
indireta. A segunda, à atuação direta do cidadão na Administração Pública com vista a
colaborar na preparação ou formação da decisão administrativa. A participação
administrativa, por sua vez, se divide em: (a) participação orgânica; e (b) participação
processual. A participação orgânica se notabiliza pela inserção do cidadão que, nessa
qualidade e desenvolvendo funções administrativas, atua nos órgãos ou entidades públicas,
pouco importando se a atividade desenvolvida possui força vinculante ou não para a
Administração Pública, tal como a atuação orgânica decorrente da ocupação de cargos ou
funções nos órgãos colegiados ou órgãos administrativos. Já participação processual, a seu
turno, se refere a todas as formas de participação cidadã ou uti cives no curso do processo
administrativo com o escopo de colaborar para a formação da decisão administrativa e elas
são condensadas ou veiculadas, até mesmo para seguir os nortes da LGPAF, através: (a) da
consulta pública; (b) da audiência pública; e, de forma anômala, (c) da reunião conjunta.
Após essa exposição tipológica853, há elementos precisos para distinguir, inclusive
exemplificativamente, a participação administrativa das demais formas de participação
política.
Nesse momento, se afigura oportuno demonstrar a distinção entre gestão compartilhada,
participação orgânica e reunião conjunta. Pois bem, a gestão compartilhada não impõe, ainda
que isso possa acontecer, qualquer alteração no quadro da estrutura administrativa dos órgãos
ou entidades compartilhadas, mas impõe uma decisão conjunta nas questões relacionadas ao
objeto do compartilhamento, de maneira que a posição ou decisão dos órgãos ou entidades
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públicas compartilhadas é partejada no consenso gerado pelos agentes públicos e não de uma
atuação orgânica dos cidadãos.
Mas se na gestão compartilhada os órgãos decisórios possuírem cidadãos que
desenvolvem uma atuação orgânica, o que de fato ocorreria gestão compartilhada ou
participação orgânica? As duas coisas, pois se tratam de fenômenos diversos e, portanto, sem
qualquer relação de absorção ou preponderância. Deve-se ter em mente que a gestão
compartilhada é um fenômeno ocorrido em função dos órgãos e entidades públicas, enquanto
a participação orgânica é caracterizada em função da atuação do particular em um órgão ou
entidade pública, de modo que são duas realidades distintas, muito embora não
necessariamente estanques.
A reunião conjunta, de modo bem sucinto, representa uma ampla discussão de agentes
públicos que, nessa qualidade, partejam um entendimento sobre matéria relevante dentro do
processo administrativo, daí que, a rigor, ela não é uma forma de participação administrativa,
orgânica ou processual, mas simplesmente forma de participação processual decorrente da
intervenção de órgãos ou entidades públicas diversas.
No tópico seguinte são apresentados os rudimentos pertinentes à relação entre o cidadão
e a decisão política no Estado moderno, no que sobressai a questão da legitimidade e do
consenso no processo administrativo.

6.2.2 Participação administrativa e o consenso/dissenso no processo administrativo

Uma das mais relevantes questões relacionadas à democracia participativa encontra-se,
sem sombra de dúvida, no processo de formação da decisão do Poder Público e,
consequentemente, no parâmetro de legitimidade que ele possui no meio social. Disso resulta,
evidentemente, o necessário enfrentamento dos dilemas relacionados ao consenso no processo
decisório numa ambiência democrática.
Naturalmente, a destacada relevância de algumas decisões administrativas854 fazem com
que o universo de participantes do processo decisório seja enorme e, no que é elementar,
apresente uma conflitante defesa dos interesses envolvidos. Nesse contexto, há uma via
operativa democrática no processo decisório cercada de dilemas, tensões e, muitas vezes,
854
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nessa ambiência conflitiva, a sobreposição de interesses se afigura inevitável. Agora, como
conceber tais sobreposições em face de uma sociedade pluralista e, o mais importante, como
legitimar uma posição assumida, mormente quando ela for contramajoritária. Afinal, não há
com infirmar sistematicamente as pretensões da minoria no Estado Democrático de Direito
que, aliás, pressupõe a limitação da vontade da maioria justamente para defesa dos direitos
fundamentais das minorias855.
A tentativa de desatar o nó górdio da questão é exposta em duas teorias da democracia
participativa ou deliberativa856, quais sejam, (a) a substancialista, que tem como seu expoente
John Rawls857; e (b) a procedimentalista, defendida por Jürgen Habermas858-859.
A primeira é entregue à observância de parâmetros de justiça predeterminados, de modo
que o processo de deliberação não se encontra livre para desencadear qualquer conteúdo
decisório, no que deve seguir a senda principiológica do texto constitucional, não se
olvidando, assim, uma exigência de justiça em face do princípio majoritário860. A segunda,
por sua vez, impõe à observância dos procedimentos definidos pelo sistema jurídico, porém
mantém aberto o resultado da deliberação, o que revela uma preocupação com as exigências
procedimentais relacionadas ao exercício da democracia861.
As posições teóricas tomadas, naturalmente, não explicam de que modo a
substancialização ou a procedimentalização vai promover a melhor decisão no caso concreto,
mas estabelece as diretrizes decisórias a serem observadas pela democracia participativa.
855
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Logo, não se vislumbra uma contextualização necessariamente diversa entre os
resultados obtidos em virtude do entendimento teórico adotado no processo de democracia
deliberativa, muito embora se reconheça um parâmetro mais restrito de hipóteses decisórias
na teoria substancialista, justamente pelo arquétipo decisional fechado defendido862.
Em todo caso, não se deseja adentrar nos permeios teóricos mencionados, mas, tãosomente divisar que o consenso ou dissenso decorrente da participação administrativa
processual exsurge: (a) tanto nos aportes argumentativos e contra-argumentativos ventilados
pela sociedade civil, conforme a diretriz procedimental estabelecida; (b) quanto na
contraposição dialógica de interesses pautados na consubstanciação dos valores e princípios
que norteiam a ordem constitucional vigente.
Assim sendo, é de todo interessante admitir que, qualquer que seja plano teórico
adotado de democracia deliberativa, há sempre a inquietante questão da legitimação do
processo decisório da autoridade administrativa. Então, o que se discute é justamente saber
como uma decisão pode alcançar os níveis desejáveis de legitimidade numa ambiência
evidentemente conflituosa e inevitavelmente não consensual. Daí, exsurge a questão do
consenso sobreposto (overlapping consensus) na teoria da justiça como equidade e do agir
comunicativo na teoria do discurso863.
No primeiro caso, tem-se uma pretensão de estabelecer um consenso sobreposto sobre
as doutrinas abrangentes864 com vista a criar uma estrutura básica na sociedade, de maneira a
evitar conflitos insolúveis, assim como operar princípios definidos, pois são publicamente
reconhecidos e entendidos865, “o que se procura são princípios ou normas que incorporam
interesses generalizáveis”

866

. Ademais, o consenso sobreposto não persegue a ideia de

verdade ou correção, o que é peculiar das doutrinas abrangentes, mas “faz uso da ideia do
politicamente razoável que afirma valores morais-políticos normativos a partir do critério de
reciprocidade”

862

867

. Donde se observa uma clara substituição da racionalidade pela

Só que o fechado não quer dizer restrito, mas apenas dentro dos limites, sempre elásticos, das contexturas
principiológicas dos textos constitucionais.
863
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razoabilidade na contextura política, haja vista a impossibilidade, ou mesmo indesejabilidade,
de alcançar posições últimas na ambiência política868.
Pois bem, ainda que se admita a existência do consenso sobreposto e, claro, dos seus
pressupostos869, como admitir a ideia de uma justiça política decorrente de uma concepção
pública compartilhada de princípios liberais num contexto de desejável estabilidade. Isso,
evidentemente, resulta imensamente difícil em sociedades complexas e, a despeito disso e
talvez por isso, extremamente desiguais, como é o caso da brasileira.
Observa-se que o consenso sobreposto exige um nicho operativo inalcançável para a
maioria das sociedades, porquanto pressupõe a ideia de pluralismo razoável (reasonable
pluralism) 870, que impõe uma predisposição das pessoas, também consideradas razoáveis, em
aceitar as consequências impostas pelos limites decorrentes do compartilhamento de valores
numa sociedade estabilizada. Acresça, ainda, a necessidade de uma democracia constitucional
bem-ordenada, fato que, evidentemente, ainda não se observa no Brasil.
Ora, ainda que desejável tal estado da arte, não há como cogitar a sua existência nas
democracias políticas ocidentais ou, pelo menos, na maior parte delas, o que inclui o caso
brasileiro. O consenso sobreposto parte de uma cadência contínua de eventos e
comportamentos que, idealisticamente, levam a uma teorização coerente e defensável, porém,
no campo operativo dos intensos e vivos conflitos das sociedades hodiernas se afigura
insustentável.
Dessa forma, no contexto da participação administrativa processual, a democracia
participativa não alçou os níveis desejáveis de pluralismo razoável, pois, infelizmente, e isso é
abordado no próximo tópico, ainda prepondera uma perspectiva de atuação da sociedade civil
em função dos imediatos interesses dos mais diversos segmentos sociais. Em todo caso, isso
não retira a utilidade da teoria rawlsiana, uma vez que o devir pode representar a contextura
necessária para a devida operacionalidade dos seus esteios.
Por sua vez, o agir comunicativo, no signo da democracia participativa, revela-se como
o entendimento intersubjetivo dos membros de uma sociedade política que prestigia a
racionalidade de suas decisões em função dos procedimentos adotados, não obstante os
participantes da comunicação tenham diante de si um horizonte de possibilidades irrestritas de
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entendimento871. Assim sendo, a democracia participativa ou deliberativa não depende de uma
cidadania voltada a uma atuação coletiva, mas da institucionalização de processos e
pressupostos comunicacionais capazes de formar uma opinião racional sobre as relevantes
matérias da sociedade872. “A teoria do discurso conta com a intersubjetividade de processos
de entendimento, situada num nível superior, os quais se realizam através de procedimentos
democráticos ou na rede comunicacional de esferas públicas políticas”

873

. Qual seria o nível

superior das imbricações intersubjetivas, o seu locus e os efetivos interlocutores dessa
relevante teia comunicacional?
A indagativa parece não encontrar uma resposta em Direito e Democracia. Porém,
seguindo a senda da teoria do discurso, defende-se que a compreensão do complexo
comunicacional avindo da opinião pública, e devidamente transformado em poder
comunicativo decorrente de processos democráticos, não domina o poder administrativo
representado na atividade decisória dos órgãos e entidades públicas, porém, de algum modo,
tende a direcioná-lo874. Dessa forma, Jürgen Habermas defende a configuração de uma
comunidade comunicacional ideal como um modelo de socialização comunicativa pura;
sendo, assim, “o meio do entendimento discursivo é o único mecanismo de auto-organização
que se encontra à disposição dessa comunidade. Por esse caminho, ela deve superar todos os
conflitos sem o emprego da violência” 875.
Porém, a dimensão material que encerra a democracia deliberativa876 não possui um
contexto de imbricações comunicacionais racionalmente aceitáveis em todos os casos, até
porque não há consenso racional sem exclusão877, e, o que é pior, nem mesmo se pode dizer
que as interações ou compreensões intersubjetivas permitem um avançar das precisas
inferências da opinião pública sobre as matérias de grande interesse da sociedade. Todavia,
não se deseja afirmar com isso uma imprestabilidade do modelo habermasiano, mas, tãosomente, a sua concreta impossibilidade em face do nível, ou mesmo da inexistência dele, em
871
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que se encontra o plano das discussões políticas no contexto brasileiro, que fica a mercê de
uma contextura ainda incipiente de participação efetiva dos cidadãos na restrita comunidade
política. Nesse contexto, “as estruturas comunicacionais periféricas, responsáveis pela
formação de opiniões e vontades críticas e contestadoras, assumem, com isso, uma tarefa de
suma importância para a regulação dos processos comunicativos”

878

, só que tudo depende, e

isso não pode ser olvidado, muito embora raramente ocorra, “de dinâmicas internas
espontâneas e independentes de redes comunicação institucionalizadas” 879.
Em face de tais dilemas, em que se circunstancia uma miríade de dificuldades
operativas para a consecução do consenso880, até mesmo pela variabilidade temporal dos
textos jurídicos881, o que decorre da crescente complexidade da vida em sociedade, exsurge-se
o dissenso consentido882, que é talhado na compreensão de que numa sociedade
hipercomplexa não há como precisar relações ótimas de consenso sobre relevantes questões
sociais decididas mediante a intervenção da sociedade civil883. Enfim, a compreensão da
complexa sociedade moderna centrada precipuamente na consensualidade decorrente de
relações intersubjetivas não se afigura plenamente defensável884, haja vista que a pretendida
racionalidade discursiva falece em face das evidentes limitações de consenso na vida em
sociedade, uma vez que “[...] uma diversidade incontrolável e contraditória de valores e
878

EFKEN, Karl Heinz. A Democracia Deliberativa: a institucionalização discursiva da unidade da razão na
multiplicidade das suas vozes. VERITAS - Revista Quadrimestral de Filosofia da PUCRS, Porto Alegre, vol.
56, nº 03, p. 125-144, set./dez. 2011, p. 142.
879
Karl Heinz Efken, op. cit., 2011, p. 142.
880
Como bem apregoa Marcelo Neves, nestes termos: “[...] toda a questão da racionalidade do mundo da vida
relaciona-se com a viabilização de situações consensuais. Essa interpretação do mundo da vida em conexão com
o conceito estrito de agir comunicativo, orientado para o consenso, reduz a capacidade analítica da contribuição
de Habermas para a compreensão da supercomplexa sociedade mundial hodierna e do Estado Democrático de
Direito” (Marcelo Neves, op. cit., 2008, p. 78).
881
Como bem ressalva Niklas Luhmann, nestes termos: “A disponibilidade temporal do direito possibilita [...]
um alto grau de detalhamento de normas jurídicas frente a circunstâncias rapidamente mutáveis e fortemente
diferenciadas. O direito torna-se cada vez mais um instrumento de mudança planificada da realidade em
inúmeros detalhes” (LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito II. Trad. Gustavo Bayer. Rio de Janeiro:
Edições Tempo Brasileiro, 1985, p. 11). Ademais, é da essência das disposições jurídicas uma abertura
compreensiva dos fenômenos regulamentados por elas em função dos diversos contextos circundantes, daí o
porquê da difícil tarefa de extrair uma norma jurídica precisa em face da realidade contextual de sua aplicação.
Nesse ponto, transcreve-se esta memorável passagem: “A textura aberta do direito significa que existem, de fato,
áreas do comportamento nas quais muita coisa deve ser decidida por autoridades administrativas ou judiciais que
busquem obter, em função das circunstâncias, um equilíbrio entre interesses conflitantes, cujo peso varia de caso
para caso. Entretanto, a vida do direito consiste em grande parte e orientar tanto as autoridades quanto os
indivíduos particulares através de normas precisas, que, diversamente das aplicações de padrões variáveis, não
lhes exijam uma nova decisão a cada caso” (HART, Herbert L. A. O Conceito de Direito. Trad. Antônio de
Oliveira Sette-Câmara. Revisão Marcelo Brandão Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 175).
882
Marcelo Neves, op. cit., 2008, p. 147.
883
Como reconhece Jürgen Habermas, só que sobre outros pressupostos, nessa passagem: “É verdade que a
eticidade substancial de um consenso de fundo, suposto como natural e não problemático, não se combina bem
com condições do pluralismo cultural e social, característico das sociedades modernas” (Jürgen Habermas, op.
cit., 2003, p. 346).
884
Marcelo Neves, op. cit., 2008, p. 125.

260

interesses, torna praticamente impossível uma reconstrução racional do mundo da vida a partir
da ação comunicativa em sentido estrito (orientada para o entendimento intersubjetivo)” 885.
Portanto, na sociedade contemporânea o que circunda as relações não é o consenso,
mas, sim, o dissenso intersubjetivo886, daí não se pode dizer que a democracia deliberativa vai
exsurgir de uma pretendida teia comunicacional ou de um consenso que se sobrepõe às
doutrinas abrangentes. Logo, a esfera pública887 é arena do dissenso888.
Notadamente, se se pressupõe o dissenso sobre as mais diversas temáticas nas relações
sociais, então o consenso só pode referir-se às vias usuais de conformação da
dissensualidade889.
Dessa forma, mantém-se uma linha procedimentalista, porém diversa da defendida por
Habermas, já que pautada sobre outros nortes, isto é, em que o consenso do conteúdo da
decisão não mais espraia a tônica da democracia deliberativa. Disso resulta a síntese de
Marcelo Neves: “O Estado Democrático de Direito legitima-se exatamente enquanto garante e
promove o acesso equânime dos mais diferentes valores e interesses nos seus procedimentos
jurídico-políticos”

890

. Naturalmente, o autor apenas ressalva os resultados que possam

impedir a continuidade da matriz pluralista da esfera pública e expõe, em seguida, o sentido
da teoria procedimentalista no contexto do dissenso consentido: “O consenso que se impõe é
sobre os procedimentos que absorvem o dissenso” 891.
À evidência, tal entendimento sobre a democracia participativa, de caráter nitidamente
procedimentalista, acaba por endossar as ideias conservadoras de Niklas Luhmann, porque
reaviva a questão da desnecessidade de consenso no procedimento892, imperando apenas a
necessidade de consenso quanto ao procedimento adotado. Ademais, “os procedimentos
encontram como que um reconhecimento generalizado, que é independente do valor do mérito
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de satisfazer a decisão isolada, e este reconhecimento arrasta consigo a aceitação e
consideração de decisões obrigatórias” 893-894.
Ora, tal entendimento ainda persegue a ideia de um consenso que vai definir o
procedimento adequado para a tomada de decisão no processo democrático. Notadamente, tal
consenso é bem menos difícil de ser alcançado, porque as forças antagônicas da sociedade,
que arvoram interesses diversos e conflitantes, tendem a confluir esforços para estabelecer as
regras do jogo democrático e exigir a observância delas, uma vez que nisso reside à
legitimidade do sistema democrático895.
Todavia, a sistemática procedimentalista causa um grave inconveniente: a potencial
viabilidade de correção material das decisões tomadas é reduzida consideravelmente, pois o
conteúdo aberto do processo decisório pode firmar posições, muitas vezes, destoantes dos
imperativos constitucionais protetivos das minorias no Estado Democrático Direito. Ademais,
como garantia de segurança do sistema, a via judicial, que também segue a senda
procedimentalista, não assegura necessariamente uma correção material às decisões ultimadas
na ambiência administrativa, pois os segmentos sociais mais fortes também atuam na seara
judicial, sem falar que a intervenção do Poder Judiciário representa um forte, porém
imprescindível nessas hipóteses, descompasso legitimador da atuação decisória do Estado,
uma vez que a temática sai da arena pública política para entrar no filtro corrosivo das
influências técnicas do processo judicial. Assim, sem ilusões e sem sonhos, é o que se observa
na contextura política da sociedade contemporânea.
Por outro lado, como lenitivo para esse cenário nada animador, assoma em importância
a cultura de um processo judicial participativo, mormente nas questões de alta relevância
social ou pública talhadas nos tribunais de cúpula que são, em tese, mais rigorosos no
cumprimento dos preceitos constitucionais, o que impõe o reconhecimento da ingerência
técnica dos diversos segmentos da sociedade civil, como que uma segunda chance dada pelo
sistema para prevalecer uma decisão materialmente aceitável e, portanto, menos onerosa
possível aos defensores da posição superada.
Porém, regressando ao impulso que move este trabalho, a participação administrativa no
contexto da democracia deliberativa de cunho procedimentalista pautado no dissenso
consentido, ainda que contemple possíveis riscos, se afigura inegavelmente mais operativo
893
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que a perspectiva substancialista rawlsiana ou procedimentalista habermasiana, pois estas
exigem uma série de pressupostos fatalmente inalcançáveis na sociedade hipermoderna.
No entanto, mais uma questão se impõe: há como aceitar tranquilamente a ideia de que
o mero consenso sobre o procedimento, por si só, já referencia a aceitação do conteúdo de
qualquer decisão. Bem, isso representa o preço da operatividade do próprio processo
decisório. Só que, algumas vezes, o preço é alto demais, então, o que fazer? Assumir a via
substancialista é admitir a inviabilidade material de alcançar efetivamente os seus
pressupostos e termos; aceitar a legitimidade do procedimento, mediante a intermediação do
dissenso conteudístico através do consenso procedimental896, é se convencer da inviabilidade
do consenso material na sociedade, porém, nesse caso, é também reconhecer uma efetiva
prossecução da atividade decisória do Estado.
Logo, a saída plausível é promover um constante aperfeiçoamento dos procedimentos já
consensualizados, de modo a contemplar um parâmetro decisório racional e materialmente
aceitável em face das contexturas fáticas conflitantes apresentadas na seara administrativa, de
forma que, nas excepcionais hipóteses de graves ofensas sistêmicas, admita-se uma revisão
judicial baseada em firmes critérios constitucionais, devidamente consolidados pela
ininterrupta evolução jurisprudencial. Dessa forma, arvora-se um mínimo de correção
material nas decisões decorrentes do regular processo de democracia participativa, mas sem
descurar de uma posição viável e, portanto, operativamente aplicável em face da sociedade
hipercomplexa.

6.2.3 Desvios da participação administrativa e a sua possível disciplina de controle

É possível uma Administração Pública democrática e uma efetiva participação
administrativa numa sociedade constituída por homens que não são anjos?897 Não se
olvidando, evidentemente, que dessa sociedade são cooptados os membros que atuam nos
Poderes da República; logo, isso bem demonstra que o maior dilema da participação não é
verificado na contextura jurídica, uma vez que o entrave político-cultural, que tanto sufoca a
896
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democracia participativa, encontra a sua matriz na própria sociedade, daí a razão dos
prognósticos constitucionais serem tão sofríveis do ponto de vista de sua concretização898.
Por ser a participação administrativa, sem medo de errar, um importante instrumento de
realização dos comandos constitucionais, se afigura preocupante o seu desvirtuamento em
prol de odiosos desígnios de determinados segmentos da sociedade civil.
Pois bem, antes de adentrar na questão dos desvios da participação administrativa,
impende reconhecer que a perspectiva ideológica da participação administrativa encontra
alguns claros obstáculos899, tais como: (a) a apatia cívica900-901; (b) a postura autocrática da
Administração Pública, na qual teima em aceitar os mecanismos de democracia
participativa902; e (c) a inobservância das fórmulas processuais, isto é, uma pretendida
incompreensão sobre o devido processo legal, porquanto isso atende aos interesses dos
agentes públicos afeitos a uma Administração Pública monológica. O primeiro deles, à
evidência, faz exsurgir a necessidade de um pressuposto subjetivo à participação
administrativa, qual a seja, a existência de motivação do cidadão para encampá-la ou,
simplesmente, atitude participativa903. Os demais obstáculos mencionados, por sua vez,
demonstram a necessidade de pressupostos objetivos à participação administrativa, a saber, a
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concreção das vias de admissão e a regularidade da participação ou, tão-somente,
institucionalização de formas de participação904.
Tais fatores, evidentemente, contribuem para a ocorrência de desvios na participação
administrativa, ou mesmo a sua inexistência, uma vez que as pretensões podem ser
orquestradas ou selecionadas sob o influxo da força política de determinado segmento social,
justamente pelo fato de os demais segmentos não conseguirem ultrapassar as barreiras
decorrentes dos entraves postos pelas circunstâncias imobilizadoras de cada processo
decisório.
Portanto, como todo instituto jurídico, a participação administrativa não é indene a
eventuais desvios no curso de sua realização, o que pode revelar nefastos efeitos na
prossecução do interesse público, especialmente porque os desvirtuamentos infirmam o seu
verdadeiro sentido, que é a aproximação do conteúdo da decisão do Poder Público com a
realidade vivenciada pelos destinatários da medida administrativa a ser executada, o que
impõe uma necessária e demorada análise da própria oportunidade da atuação administrativa,
pois a definição e a extensão das ações públicas são raramente pautadas apenas sob o influxo
da discricionariedade do gestor público905.
A questão se afigura ainda mais preocupante quando a participação constitua uma via
contínua e inquebrantável de defesa dos interesses de segmentos sociais mais fortes em
detrimento dos interesses gerais da sociedade civil, de maneira que o neocorporativismo906
pode impedir um efetivo controle social da atividade processual administrativa do Poder
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Público, e mesmo afirmar condutas não democráticas no processo decisório administrativo,
uma vez que ele assenta os interesses de determinados segmentos sociais numa posição de
destaque no operar das formas de participação administrativa, fazendo, assim, desvanecer ou
reduzir as ordinárias intervenções individuais nos processos administrativos, mormente nos
casos em que são encetadas as estratégicas destinadas a descortinar as realizações
administrativas de longo prazo907.
Desse modo, os desvios da participação administrativa podem decorrer da (a)
tergiversação política da colaboração da sociedade civil advinda de grupos sociais
habilidosos; ou (b) uma simulação de colaboração encobrindo os interesses escusos de
segmentos sociais sem maiores escrúpulos908. Nesses casos, há uma margem para
participação oculta909 decorrente dos lobbies910 dos grandes grupos econômicos orquestrados
num censurável sistema administrativo paralelo911, no que configura uma participação de fato
ilegítima912.
Desde já uma advertência é necessária: uma Administração Pública dialógica,
devidamente entregue a intensa relação comunicacional com a sociedade, e fundada numa
democracia administrativa seriamente comprometida com os imperativos da cidadania
participativa, não pode ser curvar aos limites das meras negociações neocorporativistas913.
Nesse contexto, é imprescindível que os movimentos sociais se organizem fortemente e,
assim, sejam capazes de romper as teias comunicacionais existentes, assim como criar outras,
nas quais possam expressar com pretensão de paridade ou de igualdade de chances suas
proposições914.
É dizer, para lidar com a intromissão excessiva dos interesses neocorporativistas no
processo decisório administrativo, por certo, é exigível uma atuação organizada dos
segmentos sociais mais fracos, de maneira que suas pretensões sejam ouvidas pela
Administração Pública. Para tanto, é necessário firmar o entendimento de que o Poder Público
deve ser a matriz das concreções dos meios participativos; logo, não se afigura produtivo ou
907
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aconselhável encetar esforços diretos contra segmentos sociais mais fortes, mas, sim, obter
um espaço aberto e contínuo de discussão com a Administração Pública, de modo que seja
aquilatado, com maior precisão, o atendimento do interesse público no caso concreto.
Pode-se cogitar: mas se a Administração Pública estiver envolvida inescrupulosamente
com os interesses dos grandes grupos econômicos, o que fazer? Bem, a participação
administrativa tem o grande mérito de exigir transparência dos atos da Administração
Pública915; logo, isso pode facilitar o adensamento da temática para o campo da
responsabilidade administrativa, civil, política e penal dos agentes públicos envolvidos.
Ora, contra a corrupção na ambiência administrativa não há outro meio que exigir os
instrumentos legais de controle, do que a participação é um bom exemplo, já que
corruptibilidade não é um problema em si do sistema de gestão ou do modelo jurídico
adotado, mas dos membros da sociedade civil que adentram ou circundam os pórticos da
Administração Pública. Afinal, o maior problema do serviço público é a deficiência de
caráter, uma vez que inexiste concurso público que alcance tal nível de seleção.
Porém, em que pensem os riscos salientados, “[...] os receios quanto às paixões que
possam dominar a um homem que domina o tempo e espaço, não pode ser motivo suficiente a
expungi-lo do processo de decisão de seus próprios destinos no âmbito da sociedade
organizada”

916

. E, no caso brasileiro, a maior paixão é identificada no pensamento egoístico

que move as relações do cidadão com o Poder Público. Então, é de todo relevante destacar a
operacionalidade das peias legais do sistema, já que o parâmetro moral e, mesmo ético, não
pode ser objeto de detida perfectibilidade nos quadros das relações interpessoais na ambiência
pública.
Os perigos do clientelismo público sobre determinados grupos sociais podem ser
reduzidos com a instituição de órgãos participativos de controle sobre os regulares processos
democráticos de relevante interesse social ou público, o que descortina um instrumento de
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democracia administrativa, e os membros desses órgãos devem possuir poder de inspeção e
serem cooptados dos mais diversos segmentos sociais917.
Urge, ainda, discutir a relação entre eficiência e participação administrativa918. Pois
bem. A Administração Pública deve perseguir, por imperativo constitucional, a eficiência na
prossecução do interesse público. Mas, e na mesma medida, deve atuar sob o signo da
democracia administrativa, isto é, promover expedientes concretos de participação
administrativa na consecução da atividade administrativa. Nesse contexto, impõe-se uma
indagação: em que sentido o princípio da eficiência pode ser afetado pela participação
administrativa e de que modo tal princípio pode permitir a supressão de mecanismos de
participação administrativa no decorrer das atividades do Poder Público?
Com relação à temática, Luísa Cristina Pinto e Netto apresenta uma série de possíveis
consequências da participação administrativa em detrimento do princípio da eficiência919: (a)
uma diminuição da racionalidade do processo decisional administrativo, em virtude de
procedimentos longos, onerosos, complicados e desproporcionais em função dos fins a serem
alcançados; (b) o surgimento de instruções probatórias despiciendas e demoradas; (c)
formalidade excessiva; e (d) engessamento da atividade administrativa por conta de
obstáculos à decisão da autoridade pública.
Obviamente, se a eficiência for concebida como celeridade na tomada de decisão do
Poder Público, tem-se um evidente contraponto com a participação administrativa, uma vez
que ela tende a criar procedimentos intervenção do particular que vão retardar o processo
decisório. Porém, trata-se de um entendimento equivocado, pois não se identifica um
verdadeiro retardamento, mas, sim, de cumprimento das fases do processo decisório numa
Administração Pública dialógica.
Ora, não há como admitir uma celeridade dilacerante das decisões autocráticas na
ordem constitucional vigente, ressalvadas as hipóteses de sua necessidade em função da
própria viabilidade da medida administrativa tomada, tal como ocorre nos casos de
emergência.
Portanto, se o dilema apresentado na seara administrativa permite sob uma perspectiva
temporal a promoção de um regular processo decisório participativo, por certo, o alcance da
desejada eficiência já parte do pressuposto de que devem ser observados os mecanismos de
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participação administrativa. É dizer, o gestor público já deve conceber a eficiência com o
regular atendimento do processo administrativo sob o influxo da participação da sociedade
civil.
Porém, o que se pode cogitar, tendo em vista a incomensurável diversidade de questões
a serem dirimidas pela Administração Pública, é a possibilidade de o processo administrativo
contemplar maior ou menor extensão de mecanismos participatórios. Em outras palavras, em
face de atuação mais expedita do Poder Público é defensável o entendimento de que os prazos
sejam mais exíguos e os meios de participação sejam condensados a determinados momentos.
Ademais, a eficiência administrativa não pode ser pensada ou defendida com base em
meros parâmetros matemáticos descortinados ao final da execução da medida administrativa.
Não mesmo. Os números não convencem sobre a pretendida eficiência em face das
particularidades não atendidas no processo decisório que, mais adiante, vai causar um
desconforto aos destinatários da atuação administrativa.
Veja-se que a participação administrativa reúne meios para consolidar uma eficiência
não apenas em termos absolutos920, no que se refere à mera quantificação de meios ou
recursos; mas, também, em termos relativos, em que é revelada a importância da qualidade da
medida administrativa empreendida, pois os destinatários da atuação administrativa possuem
todo o interesse numa prestação estatal que atendam efetivamente os seus anseios e tal
desiderato tende a ser alcançado com a participação administrativa.
Ademais, a eficiência não é empeçada pelos mecanismos de participação administrativa
porque ela só pode ser alcançada em face dos limites impostos pelo sistema jurídico e o nosso,
indiscutivelmente, impõe um processo administrativo participativo, mas necessariamente
dotado de racionalidade, o que implica dizer que a Administração Pública não pode cotejar
prolongamentos desnecessários do processo decisório. Logo, o gestor não pode alegar a
supressão da participação administrativa com o propósito de alcançar a eficiência
administrativa. “Além disso, não há fundamento que justifique a determinação apriorística da
prevalência do princípio da eficiência sobre os outros valores constitucionais” 921.
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Dessa forma, o agente público deve contemplar, e alguns casos superar, as restrições e
possíveis adversidades do sistema e, ainda assim, obter os resultados desejados pela ordem
jurídica. Naturalmente, caso a caso, a atuação administrativa vai empreender ou encontrar
meios e modos para atender ao princípio da eficiência, mas sem descurar da participação
administrativa.
Vale sempre lembrar que inexiste qualquer opção para o Poder Público: há um
verdadeiro dever de criar mecanismos que fomente e empreenda verdadeiramente uma
participação administrativa no seio da Administração Pública, pois não se trata de uma
alternativa entre uma Administração Pública autocrática ou Administração Pública
democrática, mas, sim entre uma Administração Pública despótica ou uma Administração
Pública de Direito922.
Agora, quais seriam esses mecanismos destinados à participação administrativa e,
também, a reduzir os riscos inerentes a todo envolvimento político?
Como foi dito no início do tópico, os riscos da participação administrativa encontram-se
invariavelmente na cultura vivenciada no meio social, já que ela projeta suas invirtuosas
pretensões para a ambiência pública. Donde ressai um jogo de interesses egoísticos pautados
por diretrizes que, muitas vezes, se contrapõem à disciplina do regime jurídico administrativo.
Vale gizar que a defesa ferrenha dos interesses de segmentos específicos por entidades
privadas não constitui qualquer ofensa à moralidade administrativa e, muito menos, aos
parâmetros legais que regem a atividade administrativa.
Assim sendo, a participação dentro das regras do jogo democrático não apenas é
permitida como, por certo, também deve ser fomentada. Então, e isso não pode ser olvidado,
os riscos da participação administrativa não advêm necessariamente da sua ocorrência; mas,
sim, (a) do desvio dos seus fins; ou (b) do excesso de ingerência do particular na consecução
das atividades administrativas. O que implica dizer que a participação administrativa
devidamente regrada não representa qualquer risco à prossecução do interesse público.
Dentre os mais notórios mecanismos de contenção dos desvios da participação
administrativa, destaca-se o dever de publicidade e transparência administrativas.
Notadamente, a publicidade da atividade administrativa representa um pressuposto
importante para o exercício da participação administrativa, porque possibilita uma ampla e
irrestrita teia comunicacional entre o Poder Público e a sociedade civil, o que não seria
possível se apenas determinados grupos sociais tivessem acesso às efetivas pretensões do
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Estado. Aliás, a mercancia de informações no setor público é uma evidente chaga da nossa
Administração Pública, pois se algo deve ser objeto de um circunstancial sigilo, mais adiante,
deve ser conhecido por todos e não apenas ou antecipadamente por determinados grupos
econômicos. Ademais, no seio de um processo administrativo, não há como consentir que
uma questão fosse tão secreta a ponto de se revelar oculta às próprias partes923 e, claro, à
sociedade civil, pois isso constituiria uma evidente negativa de uma regular atuação do Poder
Público, uma vez que impossibilitaria o devido controle ou fiscalização dos critérios adotados
pela autoridade administrativa para ventilar a decisão da Administração Pública.
Assim sendo, a publicidade é a primeira trincheira contra os desvios no processo
decisório da Administração Pública. E razão é simples: toda ideia de participação parte (a) da
devida compreensão da informação que encerra a atuação do Poder Público, no que revela a
necessária inteligibilidade dos dados públicos; ou (b) do efetivo conhecimento das realizações
ultimadas na seara administrativa que tenham repercussão para o processo decisório em curso.
O status constitucional do princípio da publicidade (art. 37, caput, da CF/88) não
decorre de mero conclave de ideais republicanos, mas, sim, de uma necessidade operacional
do sistema jurídico, em particular do sistema jurídico administrativo, pois uma atuação
administrativa sem publicidade é, acima de tudo, semeadora de conflitos ou de discórdia entre
o cidadão e o Estado, sem falar que representa a impossibilidade de controle da atuação
estatal.
Por conta disso, a participação imprescinde de uma ampla publicidade do Poder
Público, pois, só assim, é possível (a) divisar os interesses envolvidos no processo decisório;
(b) identificar as razões que ensejaram a demanda administrativa; (c) perquirir a modalidade
participatória mais aconselhável para o tratamento da questão, o que inclui a possibilidade de
alterar alguns parâmetros procedimentais no curso do processo administrativo; e (d) exigir
medidas preventivas ou cautelares para salvaguardar o interesse público, o que revela o
controle da atuação administrativa por meio da defesa dos interesses envolvidos.
E a transparência seria compreendida da mesma forma do dever de publicidade? A
negativa se impõe. Ela alcança outro estágio da ideia de publicidade. Aliás, a transparência é
uma expansão material da noção de publicidade, pois não se limita a cumprir os cânones das
presunções oficiais de conhecimento dos atos do Poder Público, uma vez que ela exige (a)
visibilidade; e (b) inteligibilidade deles, pouco importando se carecem efetivamente de
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publicação oficial ou mesmo se forem requeridas pelos cidadãos (art. 3º, inciso II, da Lei nº
12.527/2011).
Assim sendo, transparência é a publicidade crivada no apelo da compreensão popular
sobre os assuntos do Estado, especialmente porque eles são do interesse de toda a sociedade.
Logo, ela impõe a concreção de mecanismos que viabilize a maior informação possível sobre
a atuação estatal, o que se afigura plenamente viável em face das inovações tecnológicas do
nosso tempo, em especial o desenvolvimento de eficientes meios informativos no ambiente
web924 (art. 3º, inciso III, da Lei nº 12.527/2011).
Dessa forma, a transparência representa um verdadeiro antídoto contra a política de
segredo da Administração Pública (arcana praxis)

925

. É dizer, sem o devido acesso às

atividades governamentais, a sociedade civil não tem como avaliar as realizações do governo
no passado, muito menos impor responsabilidades sobre as suas atuações no presente e, claro,
impede discutir ou deliberar sobre as políticas do Estado no futuro926. O que implica dizer que
o segredo no Estado Democrático de Direito, mesmo quando for necessário, não pode ser tão
profundo que a sua existência seja desconhecida927, senão restaria inviabilizado o devido
controle social. Logo, a transparência apresenta-se com um mecanismo de controle para o
exercício do poder e, desse modo, contribui para a regularidade da participação
administrativa, especialmente porque se manifesta como uma fonte de responsabilidade do
Poder Público. Aliás, há uma inevitável relação entre a transparência administrativa e a
reponsabilidade do Poder Público; logo, quanto mais transparente for a atuação
administrativa, mais responsável é a Administração Pública.
Por outro lado, uma efetiva transparência administrativa, que representa uma vertente
do direito de informação dos cidadãos, acarreta o aumento dos custos da Administração
Pública928, pois, além dos custos necessários para promovê-la, potencializa os requerimentos
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poder; (b) transparência como democracia, em que se revela a pertinência do controle da atuação dos
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Mark Fenster, op. cit., 2010, p. 621.
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dos particulares nos mais diversos segmentos da máquina pública; porém, trata-se de um
custo necessário, uma vez que viabiliza o devido controle da atuação estatal.
Veja-se que o dever de informação dos cidadãos constitui a tônica dos Estados
democráticos, assim sendo, toda ambiência que cerca a atuação administrativa deve ser
objeto, contanto que não gere riscos à própria sociedade, de providencial exposição do Poder
Público, tal exigência é uma decorrência de uma Administração Pública dialógica e
necessariamente aberta com o mundo exterior929. Logo, um processo administrativo equitativo
é um processo administrativo comunicativamente (ou informativamente) justo930.
Aliás, não é por outra razão que o direito de acesso à informação administrativa
constitui um pressuposto para o regular exercício do direito de participação política, uma vez
que o preciso conhecimento sobre a atuação administrativa permite o exercício do regime de
colaboração do particular, devidamente decantado na participação administrativa processual;
daí a natureza nitidamente instrumental do direito à informação, pois somente a partir dele é
possível encetar o exercício de outros direitos, em particular a participação administrativa,
que é devidamente fomentada pela perspectiva crítica que só o conhecimento é capaz de
alimentar931.
Nessa ordem de ideais, há até quem destaque a possibilidade de anulação de ato
administrativo por ausência de cumprimento da Administração Pública do seu dever de
informar o administrado, o mesmo se diga quanto à sociedade civil conforme o caso, inclusive
com a possibilidade de responsabilização patrimonial do Estado, hajam vista os possíveis
prejuízos causados ao cidadão que sofrera o ônus da desinformação932. Tal entendimento, à
evidência, não se afigura despropositado à luz do art. 5º, inciso XXXIII, da CF/88, pois a
responsabilidade dos agentes públicos pressupõe a própria regularidade dos atos por eles
praticados.
Por outro lado, o cenário apresentado no processo decisório administrativo contempla
outra importante vertente destinada a limitar os desvios da participação administrativa; em
particular o dever de fundamentação das manifestações do Poder Público, já que de nada
adiantaria publicidade e transparência administrativas se a Administração Pública possuísse
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MIRANDA, Jorge. O Direito de Informação dos Administrados. In: SARAIVA, Paulo Lopo (Coord.).
Antologia Luso-Brasileira de Direito Constitucional. Brasília-DF: Editoria Brasília Jurídica, 1992, p. 207212, p. 207-208.
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José Joaquim Gomes Canotilho, op. cit., 2003, p. 513.
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SÁNCHEZ, Luis Alberto Pomed. El Derecho de Acceso de los Ciudadanos a los Archivos y Registros
Administrativos. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública, 1989, p. 96.
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uma faculdade quanto à promoção da justificação de suas escolhas, enfim de suas decisões no
ciclo inevitável e contínuo das realizações públicas.
No entanto, deve-se reconhecer que é justamente a publicidade e a transparência
administrativas que permitem uma melhor fundamentação das decisões do Poder Público,
porque a certeza do seu conhecimento, no que possibilita eventuais críticas e irresignações,
impõe uma posição mais segura da autoridade pública, isto é, uma motivação explícita, clara
e congruente, tal como prescreve o § 1º, do art. 50, da LGPAF.
Assim sendo, assoma em importância não apenas a exigência de fundamentação, mas a
qualidade em que ela é lavrada, já que exigir uma fundamentação não é demandar qualquer
expressão pretensamente fundamentadora, vai além, impõe-se uma consistente motivação
lastreada nos devidos arrimos fático-jurídicos. Desse modo, as posições tomadas na
prossecução do interesse público passam a gozar de maior respaldo na sociedade e, claro,
ensejam maior credibilidade às decisões exaradas, sem falar que criam uma ambiência de
imparcialidade mesmo quando as medidas tomadas sejam favoráveis a grupos ou segmentos
economicamente mais fortes.
Nesse ponto, destaca-se a importância dos argumentos e documentos apresentados pela
sociedade civil com vista a esclarecer a problemática que encerra a decisão administrativa,
muito embora, reconheça-se que os grupos economicamente mais fortes colhem excepcionais
trabalhos em defesa de sua causa; contudo, não se pode negar a importância dos arrazoados
dos segmentos mais fracos da sociedade, até porque, não raras vezes, eles são apresentados
por renomados professores e estudiosos sensibilizados com a peculiar situação dos interesses
discutidos na arena pública.
Em todo caso, a exigência de fundamentação933 agrega valor à decisão e, por inevitável,
expõe suas deficiências ou os eventuais desvios da autoridade pública, o que pode ensejar
levantes recursais administrativos, bem como demandas judiciais, destinados à reversão dos
fins que animaram a decisão encampada pelo Poder Público. Então, o dever de
fundamentação também é uma forma de controle da atuação administrativa, no que pode
revelar uma importante ferramenta para reduzir os riscos da participação administrativa.
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Urge mencionar que toda decisão administrativa, pouco importando a sua natureza, que represente uma
afetação positiva ou negativa aos interesses dos administrados, no que se atina ao controle da atuação estatal,
impõe uma cabal motivação da Administração Pública. É dizer, “na era do direito administrativo da
racionalidade aberta, o bom administrador público cumpre o dever de indicar, na prática dos atos vinculados e
discricionários, os fundamentos de fato e de direito, em face da inafastável margem de apreciação, presente no
mais vinculado dos atos” (FREITAS, Juarez. Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à
Boa Administração Pública. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 49, itálico no original).
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Ademais, tal imposição legal soma esforços no sentido de colher uma atuação imparcial
dos agentes públicos, uma vez que os parâmetros da fundamentação são talhados em
disposições legais que, em tese, não se afiguram inclinadas ao casuísmo demandado pelas
forças neocorporativistas.
Pois bem, tem-se que a imparcialidade também representa um importante instrumento
para consolidação de decisões administrativas exaradas unicamente em função do interesse
público na sua acepção plúrima. Agora, como exigir imparcialidade ou, no que se revela mais
difícil, como de fato aferi-la em face dos comportamentos dos agentes públicos.
Para início, deve-se ter consciência de que a imparcialidade só pode ser exigida sob uma
perspectiva objetiva, senão toda análise resulta numa elementar quimera. É dizer, ela apenas
se revela mediante os expedientes legais que traçam os proibitivos relativos aos impedimentos
e às suspeições dos agentes públicos, já que não há como afastar preconceitos ou préjulgamentos das pessoas com relação às coisas ou às outras pessoas. Logo, exigir
imparcialidade é, acima de tudo, impor o cumprimento dos comandos legais destinados a
permear os parâmetros mínimos de conduta livre de quaisquer implicações apriorísticas de
interesse ou de desabono com relação à questão tratada na ambiência pública.
Disso resulta que a participação administrativa fomenta a imparcialidade, já que
prescreve uma atuação da sociedade civil capaz de identificar os possíveis desvios legais dos
servidores; por outro lado, a imparcialidade é o canal necessário para suprimir as possíveis
fontes de riscos da participação administrativa, tem-se, portanto, entre elas uma inevitável
imbricação fortalecedora dos seus propósitos934, muito embora isso não implique dizer que
delas decorram necessariamente uma atuação administrativa indene de desvios, porém, estes
são consideravelmente reduzidos em função da vigilância da participação administrativa e da
ortodoxia da imparcialidade.
No entanto, em que medida a publicidade, a transparência, a fundamentação e a
imparcialidade administrativa podem contribuir para a racionalidade do processo decisório e
em que termos podem ser estabelecidos os parâmetros da racionalidade processual com o
objetivo de evitar os desvios da participação administrativa?
Porém, antes de encetar as possíveis respostas a essas indagações, impõe-se uma
elementar observação: os riscos ou desvios da participação administrativa só serão
efetivamente reduzidos se for respeitado o pluralismo nas suas mais diversas concepções, o
que é inerente a uma ambiência democrática, no que implica dizer que as posições de grupos
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menos organizados ou fragilmente representados não podem sucumbir em face dos segmentos
mais fortes pelos simples fato de não conseguirem um devido espaço para intervir no processo
decisório administrativo.
Então, as premissas acima apresentadas destinadas a assegurar à regularidade da
participação administrativa cumpre, à evidência, a importante função de salvaguardar o
necessário pluralismo que campeia na sociedade hipermoderna. Dessa forma, a racionalidade
processual a ser cotejada no decurso do processo administrativo deve prestigiar
necessariamente a máxima da necessária compreensão dos interesses das minorias no Estado
Democrático de Direito.
Nesse ponto, em que se aventa a importância da racionalidade processual para a
regularidade da participação administrativa, Luísa Cristina Pinto e Netto935 apresenta
relevantes aspectos a serem observados pela Administração Pública com vista a permear a
regularidade da participação processual administrativa.
Primeiramente, a possibilidade de coexistência de procedimento geral com
procedimentos especiais ou específicos. À evidência, não há como obter racionalidade
processual sem flexibilidade procedimental, logo, se afigura imprescindível à viabilidade de
procedimentos específicos (art. 69 da LGPAF)

936

, haja vista a diversidade de objetos ou

questões a serem devidamente dirimidas nos processos administrativos.
Ademais, como decorrência do ponto anterior, a previsão normativa não exaustiva dos
procedimentos, de modo a permitir a variação do grau de formalização deles em função (a)
dos direitos e interesses envolvidos; (b) da espécie, função e objeto do procedimento; (c) tipo
de decisão a ser exarada e seus efeitos; e (d) os custos envolvidos no procedimento. Ora, a
inexistência de um tratamento exaustivo é uma mera decorrência dos limites do tratamento
legal da matéria, pois os eventos fáticos vão delimitar qual o melhor procedimento a seguir,
justamente em função dos direitos e interesses envolvidos. Ademais, a variabilidade da
espécie, da função e do objeto do procedimento é uma elementar decorrência dos direitos e
interesses envolvidos, de modo que tudo pode limitar-se a afirmar que os procedimentos
devem contemplar as particularidades dos direitos ou interesses envolvidos.
935

Luísa Cristina Pinto e Netto, op. cit., 2009, p. 156. Cumpre lembrar que autora, já devidamente influenciada
pela doutrina portuguesa, utiliza a terminologia procedimento, muito embora tudo se aplique à noção de processo
administrativo já apresentada neste trabalho, vide item 4 supra, na qual a compreensão de processo absorve a
ideia de procedimento. Não se nega a realidade dos procedimentos, porém os vincula aos processos, tendo em
vista inevitável imbricação funcional entre eles.
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Só que a especificidade não deve girar em tornos de procedimentos decorrentes de disciplina legal, mas, sim,
em função das exigências demandas pela questão a ser solucionada no processo administrativo, contanto que não
afronte o devido processo legal. É dizer, que respeite as exigências mínimas da LGPAF e da Constituição
Federal de 1988.
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Com relação à variabilidade dos procedimentos em função das decisões exaradas e os
seus efeitos, impende mencionar que os procedimentos, por si só, não representam um
parâmetro indicador das decisões eventualmente tomadas pela autoridade pública; isto é, as
decisões não se vinculam aos procedimentos, mas, sim, aos direitos e interesses contemplados
no processo administrativo, pensar o contrário é por terra o entendimento de que a atividade
processual deve atender ao aspecto material ou substancial da questão envolvida e não
simplesmente seguir o vislumbre procedimental. Em todo caso, não se nega que os intensos e
contínuos conflitos de interesses na arena pública podem fazer com que o Poder Público se
limite a encadear decisões focadas no cômodo prospecto procedimental, muito embora, ainda
que tal perspectiva seja plenamente operável, pode representar um claro limite à correção
material das decisões, de modo que se afigura cada vez mais importante a existência de
procedimentos que se amoldem às particularidades dos eventos discutidos na seara
administrativa.
Notadamente, a questão dos custos envolvidos representa um dos mais claros traços da
racionalidade processual. É dizer, não há como admitir processos administrativos demorados
e onerosos para questões que não demandem maiores tergiversações para formação da decisão
administrativa. Ademais, mesmo nas hipóteses que exijam uma exauriente instrução
processual para decantar uma decisão pretensamente justa, impõe-se uma devida mensuração
dos mecanismos processuais para obter tal intento, evitando-se desdobramentos instrutórios
que não se afigurem produtivos na prossecução do interesse público.
Porém, cumpre fazer uma advertência: uma coisa são os procedimentos inevitáveis do
processo administrativo por disposição legal; outra, e bem diferente, é a promoção de outros
procedimentos colhidos pela diversidade e pela envergadura dos interesses pautados; por fim,
e imensamente diferente, assim como condenável, é a promoção de procedimentos
protelatórios, ineficazes e onerosos, de modo que coibir a existência deles representa uma
concreção da racionalidade processual.
Ademais, com relação à previsão de prazos e dever de decidir, não se afigura
propriamente um critério de racionalidade processual, muito embora possua uma relação
direta com a temática (arts. 48 a 50 da LGPAF), vai muito além de uma exigência processual.
Na verdade, a previsão de prazo e o dever de decidir representam um inegável substrato
normativo inerente ao próprio exercício do poder no Estado Democrático de Direito, porque
ele não pode ser exercido sob o signo da atemporalidade e da facultatividade da autoridade
pública no processo administrativo. Dessa forma, a racionalidade processual vai encontrar
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espeque na disciplina da mensuração do prazo dentro do processo administrativo e em qual
momento a decisão deve ser promovida.
Aliás, no que constitui um enorme complexo de reflexões no trato da disciplina jurídica
das leis processuais, a maior adversidade na concreção da atividade legiferante dedicada à
disciplina do processo administrativo reside em encontrar “[...] o ponto de equilíbrio entre as
exigências que veem sendo expostas, os fins visados com a disciplina e os fins do
procedimento, a extensão e intensidade de formalização procedimental” 937.
De fato, tal dificuldade faz com que se empreenda uma lei-quadro de processo
administrativo, tal como a LGPAF938, pois, só assim, é possível encetar a dinâmica dos
procedimentos, de modo a fincar uma devida sincronia com os interesses pautados no
processo administrativo. Obviamente, que a instrução e a definição do procedimento devem
seguir uma diretriz segura, devidamente talhada em consistentes fundamentações, que sejam
capazes de conjurar a regularidade da discricionariedade administrativa exercida pela
autoridade pública; curiosamente, um dos fundamentos da participação administrativa é
justamente controlar a discricionariedade administrativa939, porém, algumas vezes, o exercício
de uma competência discricionária é que possibilita a devida disciplina da participação
administrativa.
No que concerne ao vislumbre temporal no processo administrativo federal, além da
inexistência de prazo para a conclusão da instrução processual, destaca-se, ainda, um dos mais
evidentes problemas da LGPAF: a ausência de regulamentação do silêncio administrativo,
pois há apenas o dever de decidir (art. 48 da LGPAF)

940

, mas o que fazer se a decisão não

sair em um prazo razoável?
Na hipótese, tem-se, tão-somente, a inércia de um dever legal e, tendo em vista a
legislação vigente, não se pode extrair da inatividade formal do Estado: (a) uma concessão do
objeto do requerimento ainda pendente de decisão, o que seria o silêncio administrativo
positivo ou concessivo, que teria nítido efeito substantivo, uma vez que concedia o pleiteado
pelo cidadão; ou (b) a negação do requerimento, o que seria o caso de silêncio negativo ou
denegatório, que teria patente efeito processual, o que legitimaria o uso das vias recursais
administrativas e demandas judiciais, tendo em vista a inquestionável existência da pretensão
937
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resistida. Portanto, nem uma coisa e nem outra são defensáveis em face do vazio legislativo
sobre a temática941.
Em todo caso, os processos administrativos de maior relevância, tendo em vista a peleja
da sociedade civil no sentido de exigir uma atividade processual administrativa mais célere,
costumam ser finalizados sem maiores percalços, ainda que, por vezes, demore mais que o
razoavelmente aceitável. O dilema aumenta exponencialmente nos processos administrativos
sem maiores repercussões à sociedade, os quais ficam no limbo da indiferença estatal por
meses, quiçá anos942, e quando são ultimados de forma expedita, infelizmente, tende a
expressar supressões de garantias processuais inarredáveis. A mudança desse cenário exige,
acima de tudo, levar o processo administrativo brasileiro a sério, o que ainda não se observa
em face da persistente cultura administrativa supressiva de direitos fundamentais dos
cidadãos, mormente os de natureza processual.
Seguindo os critérios decantados por Luísa Cristina Pinto e Netto, arvora-se a indicação
clara dos responsáveis pela condução e conclusão do procedimento e sanções. Aqui,
evidentemente, trata-se de um critério que desponta a influência dos arts. 5º e 6º da Lei
Italiana nº 241/1990943, que prescrevem a figura do responsável pelo procedimento e isso,
evidentemente, representa um inegável fortalecimento das instâncias administrativas, uma vez
que pontua um claro parâmetro de competências dentro do processo administrativo, sem falar
que a carga de responsabilidade acarreta maior zelo na condução da atividade processual
administrativa.
Noutro prisma de análise, tem-se que a questão do responsável pelo procedimento é,
sem sombra de dúvida, importante para imprimir maior presteza dos agentes públicos na
condução dos processos administrativos; contudo, em alguns casos, pode tornar-se um
expediente de sérios conflitos entre os servidores e a Administração Pública, haja vista a
possibilidade fática, e que não se afigura raro, de um servidor ter que acompanhar diversos
processos administrativos, resultando, assim, na inviabilidade material de atender ao fim que
941

Para maiores considerações sobre a temática, vide: RIBEIRO LIMA, Raimundo Márcio. O Silêncio
Administrativo: A Inatividade Formal do Estado como uma Refinada Forma de Ilegalidade! Boletim de Direito
Administrativo (BDA), São Paulo, ano XXVII, nº 04, p. 403-423, abr. 2011.
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[ZÉFIRO, Gabriel de Oliveira. O Direito à Razoável Duração da Demanda. In: ANDRADE, André (Org.). A
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anima a ideia de um responsável pelo processo administrativo: maior tempo e desprendimento
no acompanhamento dele.
Quanto à questão das sanções aplicadas ao agente público em virtude do
descumprimento de imperativos legais ou constitucionais durante o trâmite do processo
administrativo, insta mencionar que, nem de longe, a LGPAF toca no assunto, em que pese à
relevância da questão para a regularidade do processo administrativo, pois as eventuais
penalidades poderiam limitar os desvios funcionais resultantes de uma discricionariedade
administrativa viciada com o propósito de defender os interesses dos segmentos sociais
economicamente mais fortes.
Por fim, tem-se a previsão de deveres de boa-fé e colaboração para os particulares,
assim como de sanções. A boa-fé no processo administrativo é uma imperiosa exigência para
a regularidade da função administrativa decisória. Na verdade, o princípio da boa-fé adorna
todo o sistema jurídico e, assim, se espraia por todas as relações jurídicas, de maneira que não
há como consentir a relação jurídica administrativa sem o necessário desvelo de tão caro
princípio geral do Direito.
Nesse ponto, a LGPAF foi bem profícua ao estabelecer no art. 4º, inciso II, o dever de o
administrado proceder com boa-fé e, a rigor, todos os demais incisos do artigo possuem uma
relação direta com o princípio da boa-fé, pois (a) “só expor os fatos conforme a verdade”
(inciso I) é incompatível com a ausência de boa-fé; (b) “não agir de modo temerário” (inciso
III) implica sopesar os efeitos processuais da demanda criada, o que faz inferir a necessidade
de boa-fé em função de eventuais prejuízos causados às partes; e (d) “prestar as informações
que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos” (inciso IV) impõe uma
necessária boa-fé na relevante tarefa de carrear informações no processo administrativo; logo,
em qualquer caso, o cidadão-administrado deve “[...] ater-se às balizas de lealdade durante as
suas postulações perante a Administração” 944.
Ademais, tais prescrições não se justificam apenas em função do inarredável dever de
lealdade, mas, também, da necessária concepção processual que represente uma ótica
impositiva de uma estrutura cooperativa na relação jurídica administrativa945. Desse modo, o
processo como estrutura cooperativa bem se alinha aos propósitos da participação
administrativa, uma vez que prestigia a racionalidade processual mediante o confluir de

944
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esforços do cidadão e da Administração Pública sob o signo da ética na ambiência das
relações publicísticas.
Além disso, o regime de colaboração do particular no processo administrativo se assenta
justamente no ideário de que a prossecução do interesse púbico prestigia, dentre outros pontos
relevantes, a cabal responsabilidade dos particulares em virtude de eventuais atos lesivos
causados à Administração Pública ou a terceiros, daí se afigura plenamente razoável a
estipulação de sanções aos titulares das intervenções que se revelaram perniciosas à atividade
processual administrativa.
Todavia, a LGPAF não apresenta nenhuma sanção ao particular que descumpre o deve
de agir com boa-fé946, o que configura, pelo menos, uma coerência com a sua forma capenga
de proibir abusos na seara processual administrativa, já que também não estipulou sanções
para os agentes públicos por eventuais desvios cometidos no processo administrativo. De
qualquer forma, como elementar prescrição exigida pelo nosso Estado Democrático de
Direito, a LGPAF também estabeleceu o dever de a Administração Pública atuar com boa-fé
(art. 2º, inciso IV).
Pois bem, numa perspectiva realista sobre a participação administrativa, destaca-se a
importância dos critérios acima delineados, todavia, não se tem a pretensão de fantasiá-los, de
modo a reconhecer neles uma autossuficiência para assegurar um regular exercício da
democracia participativa na ambiência processual administrativa; porém, não há como negar,
é o que o sistema sugere, e mesmo impõe, para coibir eventuais abusos da sociedade civil e,
claro, da própria Administração Pública.

6.3 DIREITO FUNDAMENTAL DE PETIÇÃO

A ideia que anima o tópico é a seguinte: como tornar o direito de petição um direito
fundamental que não assuma apenas uma perspectiva processual meramente instauradora de
levantes administrativos? Que releituras são necessárias para empreender uma dimensão
política efetiva ao direito de petição?

946

Isso fica ainda mais evidente com as disposições do art. 40, uma vez que prescreve o único ônus suportado
pelo particular, a saber, o arquivamento da demanda administrativa em virtude de não colaborar com a instrução
processual.
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Hoje, não há como negar isso: o direito de petição representa um direito por excelência
do cidadão. Aliás, durante muito tempo, era a única forma de efetiva participação
administrativa. Mas qual o devido significado do direito de petição na sua origem? Quais
mudanças foram operadas no seu conceito? E o mais importante, por que tal direito não tem
alcançado uma perspectiva coletiva de defesa de direitos na seara administrativa?
Numa perspectiva histórica do instituto, observa-se que, conforme exposição nas linhas
vindouras, o direito de petição não se assentou, inicialmente, na ideia de participação política,
pelo menos no sentido em que ela é considerada atualmente.
Ademais, não se admite que o direito de petição seja um direito natural do cidadão e
nem mesmo que, na sua origem, tenha sido um direito voltado para a cidadania.
Naturalmente, a historicidade foi dando contorno ao instituto e, assim, foi consolidando os
modelos pretensamente democráticos de exercício do poder. Não há como aventar também a
quimera de um direito inerente a um regime democrático, no sentido de que o cidadão sempre
teve o direito de perquirir sobre a regularidade dos direitos947 na ambiência do poder central
nas democracias modernas. Não mesmo. A consolidação do regime democrático é que
possibilitou a via do direito de petição, mormente quando a práxis do direito é que evidencia o
seu verdadeiro significado.
Por outro lado, não se deseja com isso afirmar que o direito de petição é uma
decorrência da democracia e nem mesmo do constitucionalismo moderno, uma vez que ele o
antecede948. Mas afirmar que o direito de petição decorreu de uma inevitável necessidade de
criar mecanismos de comunicação entre os atores do poder em determinada época e que, ao
longo dos séculos, com a extensão dos imperativos que animam as conquistas históricas, tal
teia comunicacional foi conquistada pelo povo.
Uma evidente prova disso é que no Petition of Rights de 1628 não constava o direito de
petição, quiçá na sua perspectiva germinal, uma vez que tratava apenas de uma ampla via de
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A regularidade dos direitos compreende, evidentemente, a defesa dos direitos subjetivos, na sua perspectiva
ativa ou passiva, assim como a salvaguarda da aplicação devida dos direitos pelos gestores públicos. No último
caso, assoma em importância a perspectiva política do direito fundamental de petição. Disso resulta uma notória
ambivalência do direito de petição, pois pode revelar-se como (a) um instrumento de defesa dos direitos do
cidadão como, também, (b) como um mecanismo de defesa da Constituição, das leis, enfim da ordem jurídica
como um todo (José Joaquim Gomes Canotilho, op. cit., 2003, p. 512).
948
MIRANDA, Jorge. Manual de Direito Constitucional. Direitos Fundamentais. Tomo IV. 2 ed. Coimbra:
Coimbra Editora, 1998, p. 250. Em sentido contrário: BONIFÁCIO, Artur Cortez. Direito de Petição. Garantia
Constitucional. São Paulo: Editora Método, 2004, p. 80. Nesse ponto, é pertinente mencionar que a dimensão
política do direito de petição não é um fato antigo e nem remonta ao constitucionalismo inglês. Defende-se que
ela surge efetivamente a partir do final do século XIX, quando despontaram as constituições modernas e já
restaram consolidadas as diversas expressões dos direitos fundamentais, isto é, a sua contextura em direitos civis
e políticos.
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postulações do Parlamento em face da Coroa inglesa949. Disso resulta, evidentemente, que não
se considera como nascedouro do direito de petição a Magna Carta de 1215, mas, sim, o Bill
of Rights de 1689, cujo advento ocorre justamente durante a Revolução Gloriosa, tudo em
função da elementar necessidade de conter os poderes do rei950; sendo, por certo, o direito de
petição apenas um desses mecanismos destinados a romper a trajetória monárquica
absolutista.
Considerando os prenúncios acima, antes de adentrar na contextura do direito de petição
no ordenamento jurídico pátrio, impõe-se uma ligeira exposição histórica identificadora do
instituto, de forma a revelar a dinâmica que encerra tão importante direito para a
efervescência dos comportamentos e movimentos democráticos na ambiência pública.
Primeiramente, cumpre mencionar que o direito de petição como uma expressão de
súplica ou de pedido ao rei remonta aos séculos VI e VII, uma vez que a divindade real era
considerada a instância judicial suprema, no que se compreendia um dever moral e religioso
de ser piedoso e condescendente com os súditos; logo, se tratava de uma praxis mais de
natureza moral que jurídica, até porque no mundo medieval não existia uma diferenciação
fundamental entre moral, direito e costume951. Ora, pedir ou rogar sobre algo a alguém sempre
foi uma ordinária atividade humana, especialmente quando vivem as pessoas sob o jugo de
autoridades monárquicas, donde vem à decantada ideia de súplicas reais; todavia, a questão
que se discute é a existência do direito de petição, ou simplesmente petição, sob uma
perspectiva estritamente jurídica; é dizer: quando surgiu tal direito numa contextura jurídica.
Pois bem. Artur Cortez Bonifácio salienta que o primeiro documento indicativo do
direito de petição foi a Magna Carta de 1215, mais precisamente na sua cláusula nº 40952, no
qual dispõe: “Não venderemos e nem recusaremos a nenhum homem justiça ou direito” 953-954.
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DALLARI, Adilson Abreu; e FERRAZ, Sérgio. Processo Administrativo. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2007,
119.
950
Não se olvidando que os liberais (whigs) e os conservadores (tories) promoveram uma verdadeira batalha
politica e religiosa para retirar do trono inglês Jaime II, que era uma expressão do absolutismo monárquico
católico (COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7 ed. São Paulo:
Editora Saraiva, 2010, p. 104-105).
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CUADRADO, Antonio García. El Derecho de Petición. Revista de Derecho Político (RDP), Madrid, nº 32,
p. 119-169, 1991, p. 128.
952
Artur Cortez Bonifácio, op. cit., 2004, p. 76.
953
Tradução livre do autor.
954
No original, têm-se os seguintes termos da cláusula: “We will sell to no man, we will not deny to any man,
either justice or right” (CREASY, Edward Shepherd. The Text-Book the Constitution. Magna Charta, the
Petition of Rights, and the Bill of Rights. With historical comments, and remarks on the present political
emergencies. London: Richard Bentley Publisher in Ordinary to the Majesty, 1848, p. 11). Curiosamente, o texto
da cláusula nº 40 foi sofrendo algumas modificações textuais sem perder, contudo, o seu sentido originário, é o
que se pode perceber nesta transcrição: “To no man will we sell, to none will we delay, to none will we deny
right or justice” (FULTON, John. Free Government in England and America: containing The Greater Charter,
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Nesse ponto, o autor foi preciso em assinalar a ideia de vestígio do direito de petição,
uma vez que não há elementos claros identificadores do núcleo essencial de um direito de
expressão política dos cidadãos. Em todo caso, não há como negar a importância do
dispositivo para o povo inglês e, tão-somente, para eles e, ainda assim, nos limites dos
interesses dos barões ingleses. Diante de tamanha restrição, não há como encetar o
entendimento de que o direito de petição tenha nascido da Carta Magna do Rei João sem
Terra955.
Ademais, na doutrina espanhola, Antonio García Cuadrado recobra o entendimento de
que desde as Cortes de Madrid de 1329 já era assentado o direito de petição na Espanha e,
mais precisamente no século XV, adveio o Ordenamento de Montalvo ou Ordenanças Reais
de Castilha de 1484, no qual determinava que o rei devesse ouvir as petições e querelas de
todos que chegam a sua corte pedindo justiça956. Não há como negar a importância das
considerações apresentadas, todavia ainda persiste a ideia de mera súplica real no exercício de
tal direito, uma vez que não se amparava numa perspectiva política e nem cotejava juízos
jurídicos na análise das petições.
Ademais, cumpre lembrar que o direito de petição foi expressamente assegurado, pela
primeira vez, no art. 3º, da Constituição espanhola de 1837, no qual concebia que todo
espanhol tinha o direito de apresentar petições por escrito ao rei, conforme determinavam as
leis957.
Noutro quadrante, tem-se o Petition of Rights, de 07 de junho de 1628, assinada pelo
Rei Carlos I da dinastia dos Stuarts, que, como já salientado acima, apenas deu maior
amplitude às vias de comunicação e de postulação do Parlamento inglês em face do Rei, de
modo que não se pode admitir que isso constituísse uma forma de expressão política do
cidadão inglês.

The Petition of Rights, The Bill of Rights, The Federal Constitution. New York: Carleton Publisher, 1864, p.
197).
955
Destaca-se, ainda, a Grande Carta de Henry III, de 11 de fevereiro de 1225, na qual, em grande medida,
apenas endossava e reforçava os termos da Magna Carta de 1215 (Edward Shepherd Creasy, op. cit., 1848, p. 1519). Ademais, menciona-se a Confirmatio Chartarum de Edward I, de 05 de novembro de 1297, na qual
assegurava a propriedade privada de eventual espoliação real e, dessa forma, se encontrava sobre a salvaguarda
de um grande conselho de todo o reino (Edward Shepherd Creasy, op. cit., 1848, p. 19).
956
Antonio García Cuadrado, op. cit., 1991, p. 134.
957
Antonio García Cuadrado, op. cit., 1991, p. 142. Evidentemente, o direito de petição foi consagrado nas
constituições posteriores: (a) art. 3º da Constituição de 1845; (b) art. 4º da Constituição de 1856; (c) art. 17 da
Constituição de 1869; (d) art. 13 da Constituição de 1876; (e) art. 35 da Constituição de 1931; e (f) art. 29 da
Constituição de 1978.
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Reconhecidamente, o direito de petição só adveio com o Bill of Rights de 1689958; aliás,
ela é considerada como uma das mais importantes declarações modernas, inclusive a mais
importante sob a perspectiva do Direito inglês959. O art. 5º da Bill of Rights foi enfático no
reconhecimento de os cidadãos ingleses promoverem requerimentos ao rei, assim como
impedia possíveis embaraços a esse propósito, tal como se pode observar dos seus termos960:
“Que constitui direito dos súditos peticionar perante o rei e que são consideradas ilegais todas
as prisões e processos por conta do seu exercício” 961. Dessa forma, observa-se no dispositivo
a consagração do status libertatis, ou seja, de não ser perseguido pelo simples fato de
exercitar o direito de petição; assim como do status activus civitatis, isto é, de encetar petições
em defesa da regularidade dos atos públicos, muito embora esse entendimento não seja
expressamente grafado na Declaração.
Tem-se, portanto, na Bill of Rights uma precisa expressão do direito de petição, a saber,
a possibilidade de qualquer cidadão interferir diretamente, na defesa dos seus direitos ou da
coletividade, nos assuntos do Estado, pois a sua projeção no Direito inglês se destinava
justamente ao poder das autoridades. Veja-se que o direito de petição decorreu de um longo
processo histórico de maturação das relações entre o poder régio e o parlamento inglês,
fazendo com que, em virtude das convergências político-sociais favoráveis à limitação do
poder monárquico, novos instrumentos ou mecanismos legais fossem criados e estendidos não
apenas aos barões ingleses, mas, também, espraiando-se por toda a comunidade política e,
mais que isso, a todos os súditos do reino.
Todavia, o direito de petição não se tornou um instrumento popular na Inglaterra, até
mesmo porque entre a previsão legal e o seu efetivo exercício havia uma enorme resistência
por parte das elites inglesas; em todo caso, não se podia negar o privilégio do povo inglês de
ostentar um direito com matizes tão democráticos, no qual a humanidade jamais pode
esquecê-lo como instrumento contra a arbitrariedade dos governantes962.
Nos Estados Unidos, por sua vez, o direito de petição não teve guarida no texto original
da Constituição de 1787963, porém com a First Amendment de 1789 o direito de petição foi
958

Artur Cortez Bonifácio, op. cit., 2004, p. 77.
Edward Shepherd Creasy, op. cit., 1848, p. 43.
960
O dispositivo, no original, assim prescreve: “5. That it is the right of the subjects to Petition the king, and all
commitments and prosecutions for such petitioning are illegal” (Edward Shepherd Creasy, op. cit., 1848, p. 44).
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Tradução livre do autor.
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WALPOLE, Robert. A Letter to a Leading Great Man, Concerning the Rights of the People to Petition
and the Reasonableness of Complying with Such Petitions. London: Printed J. Peele, 1721, p. 18.
963
Vale lembrar que a Declaração de Delaware (1776), a Declaração da Pensilvânia (1776) e a Declaração de
Vermont (1777) tinham adotado expressamente o direito de petição (MARK, Gregory A. The Vestigial
Constitution: the history and significance of the right to petition. Fordham Law Review - FLR, New York, vol.
66, nº 05, p. 2.153-2.231, 1998, p. 2.201).
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incorporado no texto constitucional964. Em todo caso, antes mesmo da emenda, os norteamericanos já haviam incorporado e adaptado o direito de petição inglês965. Urge mencionar
que o direito de petição não teve o mesmo desenvolvimento que o direito de expressão ou de
imprensa nos Estados Unidos, muito embora tenha alcançado particular importância histórica,
e, hoje, não mais se observa a mesma relevância na cultura jurídica norte-americana966. Na
verdade, no início da República americana, o exercício do direito de petição era transmutado
para açambarcar as pretensões da liberdade de expressão numa contextura política e, dessa
forma, possuía um claro matiz de participação política, estendendo-se, evidentemente, do seu
ordinário uso na Grande Ilha967.
Saindo da América do Norte rumo ao continente europeu, observa-se que a Declaração
dos Direitos do Homem e do Cidadão não contemplou expressamente o direito de petição968.
Não obstante isso, os direitos consagrados na Declaração Francesa consubstanciariam meios
para o exercício do controle do poder estatal, muito embora com notórias dificuldades969;
porém, isso deve ficar claro, o direito de petição inexistia antes da Declaração de 1789 e,
mesmo após a Revolução Francesa, o seu desenvolvimento foi lento e gradual970.
De qualquer forma, tal omissão foi superada pela primeira Constituição francesa de
1791, o mesmo se diga quanto à Constituição de 1814 e à Constituição de 1875, de forma que,
a partir daí, o direito de petição passaria a ter tratamento secundário no Direito francês971,
ganhando apenas novo destaque com a revisão constitucional de 2003, na qual
constitucionalizou o direito de petição em face das assembleias locais972.
Urge mencionar que o advento do constitucionalismo fez arrefecer o direito de petição
na Europa continental por diversos fatores: (a) o desenvolvimento de partidos políticos; (b) os
meios institucionais de controle do Poder Executivo; e (c) a existência de um sistema de
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Gregory A. Mark, op. cit., 1998, p. 2.154. Transcreve-se o texto completo da Emenda Constitucional: “O
Congresso não fará nenhuma lei sobre o estabelecimento de religião, ou proibição do seu livre exercício; ou
cerceamento da liberdade de expressão, ou do direito do povo de se reunir pacificamente, e de peticionar perante
o Governo para reparação de injustiças” (Tradução livre do autor). No original, tem-se: “Congress shall make no
law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of
speech, or of the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of
grievances” (Gregory A. Mark, op. cit., 1998, p. 2.153).
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Gregory A. Mark, op. cit., 1998, p. 2.161.
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Gregory A. Mark, op. cit., 1998, p. 2.158. A rigor, o autor acentua uma mudança dramática nas suas
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970
Perrine Preuvot, op. cit., 2010, 76.
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Artur Cortez Bonifácio, op. cit., 2004, p. 78.
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Perrine Preuvot, op. cit., 2010, p. 75.
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garantias e recursos jurisdicionais, especialmente no contencioso-administrativo973. Ademais,
não se pode negar que o aspecto moral do direito de petição, tão forte nos prenúncios do
instituto, se afigura de difícil juridificação no contexto do constitucionalismo moderno974, o
que denuncia um novo significado do direito de petição: da matriz moral e de súplica real para
a convergência estritamente jurídica, donde vai ressair uma perspectiva de defesa dos
interesses coletivos e difusos.
No Brasil, o direito de petição sempre gozou de status constitucional. Pois bem, na
Constituição de 1924 a matéria foi tratada no art. 179, inciso XXX, no qual reluziam os
seguintes termos: “Todo o Cidadão poderá apresentar por escrito ao Poder Legislativo, e ao
Executivo reclamações, queixas, ou petições, e até expor qualquer infração da Constituição,
requerendo perante a competente Autoridade a efetiva responsabilidade dos infratores”.
Observa-se, sem maiores esforços, que o direito de petição era uma figura autônoma em
relação às queixas e às reclamações. Ademais, tinha-se o cuidado de impor uma formalidade:
petição por escrito. Ela era necessária porque, à época, a oralidade não representava segurança
na perfectibilização das declarações, pelo menos na ambiência pública, tal como ocorre
hodiernamente mediante os mais variados mecanismos de áudio e vídeo disponíveis no
mercado. Sobremais, não se pode negar que tal direito, acima como ocorrera nos Estados
Unidos, possuía uma clara expressão do direito de expressão e de imprensa, no que aventava
um claro instrumento de participação administrativa975.
Já na Constituição de 1891, a primeira da República, o direito de petição encontrava-se
assentado no art. 72, § 9º, nestes termos: “É permitido a quem quer que seja representar,
mediante petição, aos Poderes Públicos, denunciar abusos das autoridades e promover a
responsabilidade de culpados”. A redação, à evidência, dava a mais ampla legitimidade para
exercer o direito de petição, inclusive aos estrangeiros residentes no país. Ademais, o
dispositivo já expressava nitidamente a ambivalência do direito de petição: a defesa de
direitos individuais e coletivos.
Por sua vez, a Constituição de 1934, no art. 113, nº 10, praticamente repetiu os termos
da Constituição anterior, até porque não eram necessários maiores desdobramentos
redacionais, mormente quando a plêiade de direitos fundamentais declarados no artigo já
conjurava uma inegável salvaguarda dos interesses dos cidadãos. Aliás, essa Carta
Fundamental foi marcada pelas relevantes conquistas de direitos fundamentais, mormente por
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encampar os direitos econômicos, sociais e culturais. Aliás, “o pensamento constituinte
convergia para linhas de renovação que contrastavam fortemente com o imobilismo da teoria
constitucional do Estado liberal, impregnada de um individualismo habituado a arredar o
Estado do campo social” 976.
A Constituição de 1937, malgrado os propósitos que a alimentaram, estabeleceu o
direito de petição no art. 122, nº 7, nestes termos: “o direito de representação ou petição
perante as autoridades, em defesa de direitos ou do interesse geral”. Na Constituição
outorgada, advinda do golpe de 10 de novembro de 1937977, destacava-se uma distinção entre
representação e petição, muito embora tal diferenciação fosse apenas superficial e se consistia
numa clara especificidade dos fins que animavam o manejo delas, já que, na essência, tratavase do elementar exercício do direito de petição.
Com a superação dos movimentos nazifascistas na conjuntura mundial, exsurge-se a
Constituição de 1946, devidamente marcada pela sua inegável expressão democrática; porém,
o seu art. 141, § 37, assentou uma redação que restringiu o direito de petição ao mero direito
de representação, nestes termos: “É assegurado a quem quer que seja o direito de representar,
mediante petição dirigida aos Poderes Públicos, contra abusos de autoridades, e promover a
responsabilidade delas”. Isto é, a evidente ambivalência do direito de petição não é
devidamente expressada, porque o dispositivo só cogitou o direito de promover a defesa dos
interesses coletivos mediante o requerimento das corrigendas dos atos do Poder Público,
assim como a promoção da responsabilidade das autoridades. Em todo caso, e isso se afigura
de fácil percepção, os termos do art. 141, § 4º, ao assegurar a defesa dos direitos individuais
em sede judicial, encampou o exercício do direito de petição na sua particular perspectiva de
direito de ação978. Ademais, não há como cogitar a inexistência do direito de petição na
perspectiva individual na ambiência administrativa, já que isso infirmaria a própria lógica
consagradora dos direitos fundamentais na Carta Política, já que todos os Poderes da
República encontravam-se vinculados à promoção dos direitos dos cidadãos.
A Constituição de 1967, caracterizada pela instabilidade do regime autoritário,
assegurou o direito de petição no art. 150, § 30, nestes termos: “É assegurado a qualquer
pessoa o direito de representação e de petição aos Poderes Públicos, em defesa de direitos ou
contra abusos de autoridade”. Nesse sentido, tal como a Constituição de 1937, destaca uma
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O art. 187 das disposições transitórias, na intenção de imprimir legitimidade ao texto constitucional ou
mesmo servir de subterfúgio para esse propósito, previa a sujeição da Carta Política a um plebiscito; todavia, ele
nunca ocorrera.
978
Artur Cortez Bonifácio, op. cit., 2004, p. 93.
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diferenciação entre direito de representação e direito de petição, porém, como já afirmado,
isso apenas constitui uma especificidade identificativa do próprio direito de petição, que
açambarca a representação, a reclamação etc.
Voltando-se para a Constituição de 1988, que foi antecedido por um doloroso processo
de transição democrática979 e que se sustentou numa constituinte que não se convocou980, o
direito de petição encontra-se insculpido no art. 5º, inciso XXXIV, alínea a, donde condensa
um amplo espectro de atuação do instituto981.
Em face da previsão constitucional e do conteúdo material do direito de petição, revelase evidente a sua fundamentalidade formal e material na nossa ordem constitucional; logo, o
direito de petição é direito fundamental e, mais que isso, constitui uma verdadeira garantia
constitucional, haja vista o vislumbre assecuratório que anima o seu uso em face do Poder
Público. Ademais, a titularidade desse direito não se limita aos nacionais, tal como faz o art.
29 da Constituição espanhola de 1978, mas a todos que aqui residam, haja vista o disposto no
art. 5º, caput, o que não quer dizer que o exercício do direito de petição em sentido amplo seja
possível, em todos os casos, aos estrangeiros, tendo em vista eventuais especificidades do
nosso sistema jurídico, mormente na seara legislativa, tal como a inciativa popular que exige a
qualidade de cidadão.
Numa contextura mais pragmática sobre o assunto, observa-se que a prática
administrativa consagrou o direito de petição na sua perspectiva de defesa dos interesses
individuais, isto é, no sentido de direito-queixa, com clara função defensiva982; todavia, ainda
não se observa, pelo menos sob um parâmetro desejável, uma precisa assimilação popular do
direito de petição sob um vislumbre político, ou seja, no sentido de petição-direito, com
destacada função participativa983; isto é, voltada à promoção dos interesses coletivos.
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Portanto, inexiste uma devida consagração material da ambivalência do direito de
petição na Administração Pública. Verifica-se, aqui, um dos maiores dilemas da participação
política no Direito Administrativo brasileiro: uma má compreensão e, consequentemente,
imprecisa aplicação da tutela coletiva de direitos, via direito de petição, na Administração
Pública, o que demanda uma releitura do instituto e, claro, da forma de concebê-lo no
processo administrativo com vista a imprimir uma salvaguarda coletiva dos petitórios dos
administrados984.
Restando ultimada uma ligeira exposição histórica do direito de petição, dedica-se,
agora, de forma mais específica, sobre a sua natureza jurídica e, nesse ponto, destacam-se
duas claras vias de entendimento985: (a) que se trata de um direito natural, aliás, tal
compreensão já foi rechaçada no texto; ou (b) que representa um direito político, no que
revela uma posição mais consentânea com a inegável pertinência política da origem e do
desenvolvimento histórico desse direito.
Pelas considerações já apresentadas no texto, uma coisa é certa: não se pode negar que
se trata de um direito básico ou elementar nos ordenamentos jurídicos modernos986 e, mais
que isso, aponta-se como um direito público subjetivo987, de consonância individual ou
coletiva988, hajam vista as suas características e os seus propósitos, donde se destaca a uma
clara relação entre o cidadão e o Estado989.
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David Duarte considera o direito de petição como um mecanismo de participação
política990 e tal entendimento não merece qualquer reparo, pois parte de uma noção
instrumental elementar, já que não se pode retirar do instituto a sua atual matriz política;
todavia isso nada contribui para aquilatar a amplitude do seu devido significado; pois, a rigor,
o direito de petição não só representa uma forma de participação política como também
veicula pretensões de natureza individual (status libertatis), donde ressai uma inafastável
ambivalência desse direito.
Então, não se afigura correto afirmar que todo exercício do direito de petição constitui
uma expressão do direito de participação política (status activus civitatis). Logo, dizer que o
direito de petição é um direito de participação política não absorve plenamente o seu
verdadeiro sentido. Dessa forma, a compreensão analítica do conceito de direito de petição
empreende, necessariamente, cotejá-lo como: (a) direito fundamental; (b) garantia
constitucional; e (c) direito de participação política.
Assim sendo, o direito petição constitui um direito fundamental destinado a
salvaguardar os interesses do cidadão numa perspectiva individual ou coletiva em face do
Poder Público; assumindo, ainda, o status de garantia constitucional, revelando-se, também,
no que se refere a sua matriz republicana, uma expressão do direito de participação política991.
Giza-se, ainda, que o direito de petição possui, como instituição política, três claros
componentes, a saber, (a) jurídico; (b) ético-político; e (c) psicológico992.
Pois bem. O componente jurídico se revela no reconhecimento de um direito público
subjetivo ou, numa compreensão mais adequada e atual, de um direito fundamental ou
constitucional de petição, donde se infere sua incontestável normatividade jurídica. O
componente ético-político, por sua vez, representa uma necessária confiança mútua na relação
entre os governantes e os governados, o que inspira uma clara perspectiva de reciprocidade
comunicativa, portanto, eminentemente participativa entre o Estado e a sociedade civil, uma
vez que a confiança decorre de um longo processo de consolidação das vias dialógicas na
prossecução do interesse público. Já o componente psicológico, como elementar decorrência
do elemento anterior, revela-se na atitude do governante e na convicção do governado. Com a
relação ao primeiro, impõe-se a necessidade de o Poder Público ter uma predisposição para
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ouvir as posições ou argumentos dos administrados e, no que concerne ao segundo, ter a
certeza que o gestor público vai ouvi-lo e tratar as suas petições com a devida atenção993.
Dessa forma, dentro da contextura da Administração Pública dialógica, o direito
fundamental de petição é condensado graficamente abaixo, nestes moldes:
Diagrama 5 – Direito Fundamental de Petição na Administração Pública Dialógica

Ademais, não se deve olvidar que os requerimentos promovidos, na perspectiva
individual ou coletiva, podem revelar uma clara conexão funcional, uma vez que há
possivelmente interferências positivas ou negativas nos petitórios formulados em função das
manifestações administrativas destinadas a dirimir as questões levantadas nos requerimentos
individualmente considerados.
Cumpre mencionar que alguns requerimentos administrativos possuem uma
terminologia determinada em função do seu objeto; logo, exsurgem os requerimentos de
aposentadoria, de licença, de concessão, de permissão, de alvará etc. Por outro lado, há
formas de exercício de direito de petição que possuem disciplinas jurídicas próprias, haja vista
a destacada importância que elas assumem no sistema jurídico, quais sejam, (a) a
representação; (b) a denúncia; e (c) a reclamação.
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Ademais, o direito de petição em sentido amplo compreende todas as formas de atuação
do cidadão em face do Poder Público, o que incluem as vias legislativas ou judiciais, de forma
que, nessas searas, ele assume as especificidades exigidas para o seu exercício, conforme a
disciplina divisada de ordem legislativa ou judicial.
Disso resulta, evidentemente, que o direito de demandar em juízo expressa apenas a
particularidade do exercício do direito de petição em face do Poder Judiciário, mormente
quando se concebe que a demanda corre contra o Estado, justamente para que ele preste a
devida tutela jurisdicional994. Aliás, isso decorre da necessária substitutividade da atividade
judicial, uma vez que os cidadãos não podem agir pessoalmente, excetuados alguns eventos
estabelecidos por lei, para alcançarem as pretensões que considerem justas ou legítimas,
inclusive tal atuação pode até ganhar matiz penal (art. 345 do CP).
Em outras palavras, as demandas judiciais, que alcançaram um desenvolvimento
doutrinário invejável, não passam de uma forma particular de exercício do direito de petição,
porquanto expressam, com as particularidades do seu regime ou da sua disciplina, a defesa de
direitos individuais, coletivos ou difusos em face do Estado.
De igual modo, a iniciativa popular apenas representa uma necessária especificidade
para o exercício do direito de petição em face do Poder Legislativo. Desse modo, há apenas
um regime de especialidade em função dos fins alcançados em determinados órgãos ou
Poderes da República. Portanto, considerando os posicionamentos acima, o direito
fundamental de petição sob uma perspectiva ampla é condensado graficamente abaixo, nestes
moldes:
Diagrama 6 – Direito Fundamental de Petição em Sentido Amplo
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Pode-se questionar sobre a necessidade de delimitação do objeto do direito de
petição995, o que se afigura compreensível, já que há a necessidade de identificar um objeto
constitucionalmente definido; contudo, tal tarefa é devidamente empreendida com a
decantação evolutiva do instituto mediante uma ordinária praxis jurídica, de modo que
posições mais restritivas ou ampliativas do seu objeto tende a encontrar apoio, tão-somente,
na conjectura em que se assenta a análise encampada e não necessariamente na ambiência
operacional do direito de petição. É dizer, a extensão e a compreensão do direito de petição
gira em função da maior ou menor possibilidade de intervenção do cidadão nas questões de
interesses individuais, coletivos e difusos em determinada ordem jurídica.
Importa, ainda, em evidente contextualidade com as exigências fático-jurídicas do nosso
tempo, afirmar que o direito de petição deve ser exercido sob uma perspectiva substantiva;
isto é, não há como admiti-lo como mera via instauradora de um requerimento em face da
Administração Pública. Ora, um direito fundamental não pode prestar-se a um fim tão
pequeno. Cotejando-se o exercício do direito de petição, verdadeiramente, exige-se uma
posição precisa, e logicamente fundamentada, do Poder Público quanto ao conteúdo do
requerimento apresentado à autoridade competente. Porém, isso ainda não é tudo, e nem
poderia ser, o direito de petição vai mais adiante: pois, além de uma decisão precisa e
fundamentada, exige-se uma atuação expedita da Administração Pública. É dizer, a atividade
administrativa não pode cair no cômodo subterfúgio de alongar suas conclusões e, assim,
fomentar desnecessariamente uma judicialização antecipada da questão encampada pelo
cidadão em virtude de sua inércia.
Nessa ordem de ideias, há uma clara conexão entre o direito de petição e o devido
processo legal, pois não faz o menor sentido que a exigência de uma posição precisa,
fundamentada e expedita ocorra sem a observância das fórmulas processuais decantadas pelo
sistema jurídico.
Portanto, encetar seriamente o direito fundamental de petição é reconhecer a
necessidade de encampar essas providenciais exigências, senão ele não vai passar de uma
mera e desprezível forma de açular relações conflituosas e inexitosas entre o cidadão e a
Administração Pública.
O exercício do direito de petição não pode transmutar-se num mero queixume dos
particulares em face da Administração Pública, impõe-se o reconhecimento de sua
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importância na ordem jurídica vigente, o que exige o devido acolhimento dos seus propósitos
em função da vinculação da atuação da Administração Pública aos permeios ou conteúdos que
encerram o seu exercício.
Por fim, o direito de petição constitui um instituto polivalente de participação
política996, isto é, cadencia em seus esteios várias formas de atuação do cidadão para
regularidade dos direitos na Administração Pública, com especial destaque para as formas
destinadas a desencadear uma atuação repressiva contra eventuais desvios de conduta dos
agentes públicos ou dos órgãos a que se vinculam.
Então, como evidentes desdobramentos do direito de petição na seara administrativa,
compreendem-se nos

limites da mencionada polivalência997: (a) a representação

administrativa; (b) a denúncia administrativa; e (c) a reclamação administrativa.
Portanto, tendo em vista a particularidade que encerra o direito de petição, viu-se a
necessidade de considerá-lo sob uma perspectiva analítica e, como decorrência, expô-lo de
modo a identificar a sua diretriz política numa ambiência processual. Assim sendo, nos
tópicos vindouros, promove-se uma exposição das três mais evidentes formas de insurgência
dos administrados contra os atos indevidos das autoridades públicas.

6.3.1 Representação administrativa

O direito de petição se destina, dentre outros fins, a reprimir a ilegalidade e o abuso de
poder (art. 5º, inciso XXXIV, alínea a, in fine). Assim sendo, tratando-se de abuso de
autoridade na ambiência administrativa, a ordem jurídica disponibiliza um instrumento capaz,
em tese, de reprimir condutas ou comportamentos indevidos dos agentes públicos, conforme a
gravidade dos atos perpetrados, a saber, a representação administrativa.
Trata-se, então, de vetusto instrumento de participação política e, infelizmente, pouco
prestigiado no meio jurídico; aliás, tal instituto expressa tecnicamente uma demanda
administrativa de controle da atividade administrativa, uma vez que desencadeia eventual
996
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atuação repressiva da autoridade competente; inclusive, em considerável número de casos,
não para imprimir a regularidade do serviço público por meio da responsabilização dos
agentes públicos causadores de atos indevidos, mas, sim, para servir de instrumento de
vinditas no seio da Administração Pública.
Portanto, em face dessas preliminares considerações sobre a representação
administrativa, impende registrar uma elementar ressalva, até mesmo para manter uma linha
de entendimento defendida neste trabalho: se o controle da atividade administrativa é exercido
diretamente em face da Administração Pública decisória ou prestadora, então, há participação
administrativa; senão impera uma forma de expressão da participação popular via controle
social.
No plano constitucional, a representação administrativa possui status constitucional,
todavia, o dispositivo constitucional impõe a edição de lei ordinária federal; assim sendo,
pode-se cogitar da existência de norma de eficácia limitada998, já que há apenas um relevante
imperativo determinando “a disciplina da representação contra o exercício negligente ou
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública” (inciso III, § 3º, do art. 37, da
CF/88). Porém, em que medida isso limita o direito de representação? Em nenhuma medida.
Defende-se que inexiste qualquer limitação ao direito de representação, mas apenas a
ausência de regramento específico para os fins da futura lei, uma vez que o direito de
representação, e o mesmo se diga quanto à denúncia e à reclamação, é uma expressão do
direito de petição, que, à evidência, possui eficácia imediata, tal como preceitua o art. 5º, § 1º,
da CF/88.
Por outro lado, e sob uma perspectiva mais específica, mas igualmente importante, a
representação administrativa encontra substrato normativo na Lei nº 4.898, de 09 de
dezembro de 1965, que disciplina o direito de representação em virtude de abuso de
autoridade, prescrevendo nos arts. 3º e 4º uma série de condutas ou comportamentos
caracterizadores de abuso de autoridade, de maneira que há uma evidente tipicidade das
hipóteses de abuso de autoridade na nossa ordem jurídica. Tal afirmação pode parecer
equivocada, pois poderia criar uma insustentável restrição ao amplo universo de
possibilidades configuradoras de abuso de autoridade, o que impediria uma efetiva
punibilidade de natureza administrativa. Contudo, como a lei dispõe sobre questões
administrativas e penais sob uma perspectiva pretensamente sistêmica, o plano administrativo
deve sofrer as inferências restritivas de ordem penal. Porém, uma elementar leitura dos
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dispositivos mencionados afasta esse entendimento, pois a ideia de qualquer atentado aos
valores encartados no art. 3º, por si só, já apresenta uma enorme amplitude de
comportamentos ou condutas dos agentes públicos configuradores de abuso de autoridade;
inclusive, pode-se até mesmo sustentar que os tipos penais da lei são ofensivos ao princípio da
taxatividade999.
Volvendo-se à temática estritamente administrativa, o art. 2º preceitua que o direito de
representação deve ser exercido mediante petição, o que já assegura uma necessária
condensação gráfica do conteúdo da representação, o que não quer dizer, nos nossos dias, que
a petição seja necessariamente condensada em papel, já que há meios eletrônicos que assegure
a incolumidade e a autenticidade dos documentos enviados aos órgãos públicos.
Aqui, impõe-se a mais ordinária limitação ao direito de petição1000, a saber, a vedação
do anonimato (art. 5º, inciso IV, da CF/88), de modo que a petição deve constar a precisa
identificação de sua autoria. Desse modo, a carta anônima não é uma petição e, certamente,
não possui a mesma pertinência atributiva de atuação repressiva da autoridade administrativa
em face dos pretensos desvios de conduta de um agente público. Portanto, documento
apócrifo ou anônimo, além de possibilitar uma ofensa direta a direitos fundamentais (art. 5º,
inciso X, da CF/88), tem o condão de causar balbúrdia na ambiência administrativa, o que
desprestigia a regularidade dos serviços públicos e, assim, malfere o princípio da eficiência
com o dispêndio de labor administrativo com declarações despropositadas ou não
fundamentadas.
Por outro lado, a autoridade administrativa deve ser parcimoniosa na análise de um
documento apócrifo, pois, não raras vezes, há nele fundamentos, inclusive com prova material
ou indicativo de sua fonte, pertinentes à ocorrência de eventual abuso de autoridade; logo,
nessa hipótese, é possível emprestar uma devida análise do caso, contanto que não exponha
qualquer agente público sem elementos identificadores do necessário exercício da autotutela
administrativa.
Aqui, reside um dos maiores dilemas: como estabelecer parâmetros para a admissão de
documento apócrifo, pois a ideia de substancialidade dos documentos apresentados é bastante
vaga e vai depender, caso a caso, da ponderação da autoridade administrativa, causando,
assim, instabilidade na definição dos levantes administrativos de caráter repressivo, pois
podem ser toados ao sabor dos contextos políticos e das análises subjetivas das autoridades
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públicas. Por isso, há necessidade de estabelecer uma linha clara de atuação do direito de
petição no que concerne aos requerimentos promovidos sem a identificação da autoria1001.
Deve-se gizar que qualquer pessoa pode promover a representação administrativa, ainda
que não possua qualquer relação com os eventos ilegais perpetrados pelo agente público, uma
vez que esse o mecanismo de participação política se destina justamente a permear ou
restaurar a indenidade da ordem jurídica e, nesse sentido, a legitimidade para agir é estendida
a todos da sociedade. A petição da representação é endereçada à autoridade pertinente, a que
possui competência para aplicar eventual sanção, em duas vias e deve constar uma precisa
exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade, a qualificação do representado, assim
como, se possível, uma relação de, no máximo, 03 (três) testemunhas do evento (art. 2º, alínea
a; § único, da Lei nº 4.898/65). Ademais, se a petição for endereçada à autoridade
incompetente, o que não é difícil de ocorrer, por certo, ela deve ser redirecionada ou enviada à
autoridade competente, não se permitindo negação de seguimento da representação
administrativa por conta de circunstâncias tão ordinárias. Ademais, se a petição for
apresentada em apenas um via não constitui nenhum obstáculo ao prosseguimento da
representação, hipótese em que se promove a reprodução da peça apresentada.
Observando-se a regularidade formal da representação, isto é, condensada graficamente
e devidamente identificada a sua autoria, promove-se as ordinárias vias de instrução
processual para apurar a responsabilidade do servidor público federal envolvido na
representação administrativa, tudo nos termos do art. 7º, § 1º, da Lei nº 4.898/65 c/c art. 143
da Lei nº 8.112/90, no vai desaguar na instauração de uma sindicância ou de um Processo
Administrativo Disciplinar (PAD).
A representação administrativa é também cotejada na Lei nº 8.249, de 02 de junho de
1992, popularmente conhecida como Lei de Improbidade Administrativa (LIA). O art. 14 da
LIA possibilita a qualquer pessoa promover representação endereçada à autoridade
competente com o escopo de instaurar uma investigação destinada a apurar a ocorrência de
ato de improbidade (arts. 9º a 11 da LIA).
A representação deve observar algumas formalidades (§ 1º do art. 14 da LIA), tais
como: (a) ser escrita ou reduzida a termo e assinada, muito embora, tendo em vista o
progresso dos sistemas eletrônicos de comunicação e de registro de dados, nada impede que a
1001

Tal temática não constitui o objeto deste trabalho, todavia, cumpre advertir que a adoção de critérios
principiológicos sem uma robusta construção dogmática, é fato, nada contribui para o desenlace da questão,
porque apenas transfere a ambiência do problema, que sai do decisionismo calcado na arbitrariedade dos jugos
subjetivos da autoridade para o decisionismo pautado na má formulação conceitual de aplicação dos princípios
no caso concreto.
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representação seja promovida em ambiente web e com o uso de assinatura eletrônica, contanto
que o órgão recebedor da representação possua suporte técnico para tanto; (b) apresentar a
devida qualificação do representante, tudo em consonância com a vedação do anonimato; (c)
informar os fatos em que se assentam os possíveis atos de improbidade e a sua autoria; e (d)
indicar as provas possíveis e cabíveis.
Ademais, a autoridade administrativa, em despacho fundamentado, só poderá rejeitar a
representação em função da inobservância das formalidades acima elencada (art. 14, § 2º da
LIA) 1002; logo, o atendimento delas implica a instauração de PAD para os servidores federais,
tudo nos termos do art. 14, § 3º, da LIA, no que excetua apenas quanto aos militares, os quais
se aplicam os regulamentos disciplinares específicos. Percebe-se que inexiste qualquer
margem para arquivamento liminar da representação devidamente formalizada, de modo que
eventual juízo de valor sobre a questão só pode ser analisada na fase instrutória do PAD1003.
E, por expressar uma atuação mais profícua dos órgãos de controle, a autoridade
administrativa deve oficiar o Ministério Público e o Tribunal de Contas sobre a existência do
PAD, sendo membro do Ministério Público pode ser designado para acompanhar o PAD (art.
15 da LIA).
Sobremais, na hipótese de fundados indícios de responsabilidade, a trinca processante
deve solicitar o sequestro dos bens do agente público ao Ministério Público ou à Procuradoria
responsável pela representação judicial do órgão ou da entidade pública; que, em face da
solicitação apresentada, pode promover a demanda judicial pertinente (art. 16 da LIA), uma
vez que é exigido o devido processo legal, não apenas administrativo, mas judicial, por se
tratar de matéria reservada ao Poder Judiciário.
Por fim, Celso Antonio Bandeira de Mello menciona uma particular forma de atuação
participativa numa ambiência processual, a saber, a representação prevista no art. 109, inciso
II, da LLCA, que se caracteriza por veicular uma insurgência do administrado que não tenha a
natureza de recurso ou pedido de reconsideração1004. À evidência, tal levante administrativo
constitui uma clara expressão do direito de petição consagrado a todos os cidadãos que
vislumbrem possíveis eventos lesivos à Administração Pública nas decisões exaradas nos
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Evidentemente, a rejeição da representação não obsta eventual atuação do órgão ministerial (art. 14, § 2º, in
fine).
1003
Tal entendimento é o que se pode extrair do art. 14, § 3º, primeira parte, da LIA, muito embora não seja o
mais acertado, pois representações despropositadas podem, tranquilamente, atender aos requisitos formais e, por
certo, não deveriam ensejar o constrangimento a um servidor decorrente da instauração e o seu eventual
seguimento de uma PAD.
1004
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 24 ed. São Paulo: Malheiros,
2007, p. 144.
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processos administrativos licitatórios e nos contratos administrativos1005. A representação
deve ser promovida no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão exarada pela
autoridade administrativa, contanto que não caiba recurso hierárquico.
Veja-se que a representação, em qualquer caso, prende-se ao controle dos atos do Poder
Público numa perspectiva repressiva e, consequentemente, preocupa-se com a manutenção ou
com a restauração da regularidade atuação da Administração Pública1006.

6.3.2 Denúncia administrativa

O direito de petição possui múltiplos matizes e formas de expressão na nossa ordem
jurídica, o que facilita o exercício da cidadania mediante o uso de mecanismos simples, e
possivelmente eficazes, para promover o controle da Administração Pública.
Nesse sentido, exsurge a denúncia administrativa. Porém, antes tudo, urge indagar o
seguinte: qual a diferença entre a representação e a denúncia na Administração Pública?
Existem elementos concretos que sejam identificadores da disparidade entre elas? A doutrina
pátria não tem se ocupado com isso.
No Direito argentino, Roberto Dromi salienta que a denúncia é um meio de tutela
administrativa e que se destina a impugnação de atos, fatos ou omissões administrativas,
assim como se promove a defesa de interesses1007. Por evidente, tal entendimento não se
ajusta ao Direito brasileiro, pois a denúncia aqui possui sentido diverso, inclusive com
destacada expressão de técnica processual penal.
Com efeito, não há como admitir, a não ser como evidente corruptela, a figura da
denúncia administrativa, uma vez que o termo denúncia é devidamente consagrado à peça
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JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 892.
1006
Aliás, mesmo não se tratando de uma forma de participação administrativa, cumpre mencionar que a
representação pode ser encabeçada inclusive por servidor público, já que, nessa qualidade, pode ser instado a
fazê-la, tal como a hipótese prevista no art. 12 do Decreto nº 70.235/72 e no art. 116, XII e § único, da Lei nº
8.112/90. Até mesmo um órgão pode ter o dever legal de representar por conta de irregularidade ou abusos
perpetrados por autoridades públicas e demais gestores de recursos públicos, nesse sentido, veja-se o art. 1º,
inciso VIII, da Lei nº 8.443/92, que impõe tal tarefa ao TCU. Cogita-se, ainda, de representação ao TCU,
promovida por Câmaras Municipais, em virtude de descumprimento do dever de os órgãos ou as entidades da
administração federal direta e indiretade notificar o repasse de recursos públicos aos Municípios, haja vista o
disposto no art. 3º, da Lei nº 9.452/1997.
1007
DROMI, Roberto. El Procedimiento Administrativo. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública
– INAP, 1986, p. 42.

300

inaugural da demanda penal pública1008, conforme preceitua o art. 24 do Decreto-Lei nº
3.689/1941 (Código de Processo Penal - CPP). Então, se não há como alterar o costume e
nem eventual palavra dele decorrente ou imanente, pelo menos é exigível a compreensão do
seu verdadeiro sentido nas relações jurídicas, de modo a evitar equívocos no tratamento dos
regimes dos institutos jurídicos.
Em todo caso, mesmo não se olvidando da evidente atecnia, a denúncia administrativa
poder ser compreendida como uma manifestação do cidadão para avisar ou advertir a
autoridade pública competente quanto à ocorrência de qualquer “conduta administrativa
apresentada como censurável”

1009

. Disso resulta que a denuncia administrativa possui um

âmbito de aplicação muito mais extenso que a representação e, também, que ela é mais
informal, porque não assume as exigências da representação, porém não há como prescindir
da limitação da vedação do anonimato, muito embora a denúncia possa ter um caráter
reservado ou sigiloso (art. 53, § 3º, da Lei nº 8.443/92).
A própria Constituição de 1988 ventila, expressamente, uma hipótese de denúncia
administrativa, precisamente no art. 74, § 2º, nestes termos: “Qualquer cidadão, partido
político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar
irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União”.
À evidência, a atecnia dominou até os constituintes de 1987/1988, mas tal fato não
retira, de modo algum, a devida compreensão dos fins que animaram redação do dispositivo
constitucional: viabilizar a devida vigilância dos atos do Poder Público sem maiores
embaraços ou formalidades e o verbo denunciar bem atende a esse propósito, pois
corresponde à máxima expressão da advertência e da vigilância sobre a ocorrência de algo.
Desse modo, a denúncia administrativa não passa de um mero noticiar de eventual
irregularidade ou ilegalidade na condução da coisa pública, mormente no que concerne à
gestão dos recursos públicos, o que impõe a devida corrigenda da conduta considerada lesiva
ao interesse público.
Nesse sentido, o Tribunal de Contas da União (TCU) cumpre importante trabalho para a
consolidação do direito de petição, uma vez que deve decidir sobre a pertinência de eventual
denúncia encaminhada por qualquer cidadão, partido político ou sindicato, tudo nos termos do
art. 1º, inciso XVI, da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União –
1008

A rigor, toda ação penal é pública, o que pode adquirir uma consonância privada é a sua iniciativa e, mesmo
assim, com a devida vigilância e possível atuação do órgão ministerial. Na verdade a ação penal privada não
mais se sustenta no nosso sistema jurídico, pois não passa de um expediente de vindita privada com o uso do
aparelho repressivo estatal.
1009
Celso Antonio Bandeira de Mello, op. cit., 2007, p. 144.
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LOTCU). A denúncia apresentada pela sociedade civil encontra-se minimamente
regulamentada nos arts. 53 a 55 da referida lei.
Assim sendo, a denúncia dirigida ao TCU é devidamente apurada mediante sigilo, até
que se comprove a sua efetiva procedência, e somente poderá ser arquivada mediante
despacho devidamente fundamentado da autoridade pública pertinente, a saber, a responsável
pela condução dos procedimentos relacionados à denúncia promovida (art. 53, § 3º, da
LOTCU).
Naturalmente, observada a existência de atos de irregularidade ou ilegalidade, resta
imperiosa a publicidade dos demais atos do processo, no qual é assegurado o exercício da
ampla defesa e do contraditório (art. 53, § 4º, da LOTCU), no que atende a uma elementar e
fundamental exigência constitucional (art. 5º, inciso LV, da CF/88).
Ademais, com o propósito de salvaguardar os direitos e garantias fundamentais do
denunciado, o TCU deve manter em sigilo as denúncias formuladas até decisão definitiva
sobre a temática (art. 55, caput). Sobremais, o denunciante não pode sujeitar-se a qualquer
sanção em virtude do exercício do direito de petição, no que se observa a salvaguarda do seu
status libertatis ou liberdade negativa, salvo age quando comprovadamente de má-fé (art. 55,
§ 2º, da LOTCU).
Cumpre, ainda, registrar que o art. 55, § 1º, da LOTCU, que prescreve a possibilidade
de o TCU manter ou não o sigilo do objeto ou da autoria da denúncia já apurada e decidida,
teve parte de sua redação suspensa pela Resolução do Senado nº 16, de 14 de março de 2006,
no que seguiu a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo pelo STF no Mandado de
Segurança nº 24.405-4/DF1010, por ofensa aos incisos V, X, XXXIII e XXXV, do art. 5º, da
CF/88. Na hipótese, não há falar em ofensa à vedação do anonimato1011, mas em eventual
inviabilidade de reparação por dano à imagem do agente público denunciado e investigado,
haja vista que ele poderia não saber a quem endereçar demanda judicial pertinente. Contudo,
esse entrave seria de fácil deslinde, pois os direitos fundamentais vinculam todos os órgãos
públicos e eventual dano à imagem seria atribuído, sob uma perspectiva reparatória, ao
próprio TCU; afinal, ele representa a corporificação da atuação estatal que causou um dano à
imagem de outrem.

1010

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. Mandado de Segurança nº 24.405-4/DF. Impetrante:
Euclides Duncan Janot de Matos. Impetrado: Presidente do Tribunal de Contas da União. Relator: Ministro
Carlos Veloso. Brasília-DF. Julgamento 03 dez. 2003, Diário de Justiça, 23 abr. 2004, p. 09.
1011
Transcreve-se o dispositivo com a redação parcialmente suspensa em itálico: “Ao decidir, caberá ao Tribunal
manter ou não o sigilo quanto ao objeto e à autoria da denúncia” (§ 1º, do art. 55 da LOTCU).
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Como se pode observar, a denúncia, assim como a representação, constitui um claro
mecanismo de controle dos atos do Poder Público e, dessa forma, apresenta-se como um
importante mecanismo de participação política, uma vez que comporta a salvaguarda de
interesses de toda a coletividade. Todavia, ela possui um nicho operativo mais amplo que a
representação, pois não se assenta necessariamente na plúrima noção de abuso de poder, mas
no cometimento de qualquer irregularidade na ambiência pública devidamente decantada nos
atos administrativos, tudo nos termos do art. 2º, da Lei nº 4.717/651012.

6.3.3 Reclamação administrativa

Dentre as formas de insurgência do administrado em face da Administração Pública, a
reclamação administrativa é que possui maior destaque no texto constitucional, mormente
após a Emenda Constitucional nº 19/1998, na qual determinou nova redação ao § 3º, do art.
37, da CF/88, que estabeleceu uma importante missão ao Congresso Nacional: regulamentar
mecanismos ou formas de participação do usuário na Administração Pública direta e indireta.
Passados quase 15 (quinze) anos da imposição constitucional, tal lei ainda não foi
editada, e nem se vislumbra perspectivas concretas para isso, o que demonstra uma omissão
do Poder Legislativo brasileiro que, a despeito da sua particular posição jurídica e política no
Estado Democrático de Direito, e de possuir em tese um elevado grau de legitimidade
democrática1013, se rende aos conchavos políticos imobilizantes das importantes reformas
infraconstitucionais; tornando, assim, a nossa Carta Política um catálogo aberto de normas
ausentes.
Em todo caso, não há razões para empeçar o direito de reclamação previsto no art. 37, §
3º, inciso I, da CF/88, por duas razões: (a) por se tratar de uma expressão do direito de
petição, a reclamação administrativa possui eficácia imediata (art. 5º, § 1º, da CF/88); e (b) a
LGPAF, como norma geral, pode tranquilamente encampar os permeios desejados pelo
constituinte1014, inclusive, no que concerne ao efetivo exercício do direito de participação
1012

Lei de Ação Popular (LAP).
VILLAVERDE, Ignacio Menéndez. La inconstitucionalidad por omisión. Un nuevo reto para la justicia
Constitucional. In: CARBONELL, Miguel (Coord.). En Busca de las Normas Ausentes. Ensayos sobre la
inconstitucionalidad por omisión. México-DF: Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, 2007, p.
49-73, p. 49-50.
1014
SCHIER, Adriana da Costa Ricardo. A Participação Popular na Administração Pública: o Direito de
Reclamação. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 229.
1013
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política, com destacada importância processual, hajam vista os instrumentos de participação
administrativa decantados na fase instrutória do processo administrativo, tais como: a consulta
pública e a audiência pública, que são objeto de análise no próximo capítulo.
Tal lei, quando editada, dentre outros pormenores, deve disciplinar: “as reclamações
relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de
atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços”
(art. 37, § 3º, inciso I, da CF/88). Portanto, a futura lei possui a inevitável tarefa de criar
mecanismos para possibilitar o direito de participação política na contextura dos serviços
públicos diretamente pela Administração Pública ou mediante regime de concessão ou de
permissão.
Destarte, a perspectiva do cidadão administrativo, que se notabiliza por um vislumbre
mais político que jurídico na contextura dos serviços públicos prestados, evidencia uma nova
forma de conceber as relações entre os usuários e os gestores públicos, de forma a admitir
uma possível coautoria na formação e definição das decisões administrativas1015.
Nesse sentido, a reclamação1016 administrativa possui uma delimitação normativa mais
precisa que as demais formas de exercício do direito de petição anteriormente mencionadas,
sem falar no seu acentuado assento constitucional, donde revela a sua notória importância
para a regular consecução dos serviços prestados diretamente pelo Poder Público ou mediante
concessão ou permissão. Porém, a reclamação não se restringe a isso, a sua amplitude vai
além da mera relação entre o prestador de serviço público e seus usuários, conforme
demonstrado nas linhas vindouras.
No que se refere à relação entre usuário e prestador de serviço público1017,
especialmente após a reforma administrativa encampada na década de noventa do século
passado1018e considerando a necessidade de estimular um maior controle privado sobre os
1015

THOMAS, Julien. Une étude générationnalle des relations du public acec l’administration.
JURISDOCTORIA – Revue doctorale de droit public comparé et de théorie juridique, Paris, nº 4, p. 51-72,
avril 2010, p. 69-70.
1016
Roberto Dromi, com a realidade do Direito argentino, conceitua a reclamação como um mecanismo utilizado
pelo cidadão com vista a solicitar da autoridade pública a promoção de uma faculdade de revogar ou alterar um
ato administrativo (Op. cit., 1986, p. 42). Naturalmente, não é esta a linha conceitual do instituto no Direito
brasileiro.
1017
A relação jurídica é identificada pela contratualidade entre os sujeitos de direitos, pouco importando se a
prestação é promovida pelo Estado ou por um concessionário, contanto que o serviço seja prestado sob o signo
do exercício de uma faculdade do seu contratante Tratando-se de um serviço de recepção obrigatória,
evidentemente, não há qualquer natureza contratual, mas, sim, uma imposição legal ou regulamentar (LINARES,
Juan Francisco. Derecho Administrativo. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2007, p. 525-526).
1018
Aliás, tal fenômeno ocorrera em outros países sul-americanos, em maior ou menor medida, a depender do
país, como uma exigência da modernização do aparelho estatal para suplantar a crise do Estado Social. Desse
movimento reformista, despontou-se um processo de privatização das empresas públicas, o que custou uma
decisão política amplamente modificadora dos princípios estruturais ou substanciais do modelo anterior
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serviços públicos prestados, exsurgiram novos perfis de usuários de serviços públicos, pelo
menos sob uma ótica idealística, quais sejam; (a) o usuário protagonista que promove uma
ingerência no andamento do serviço, daí a sua íntima relação com a temática da participação
administrativa; (b) o usuário parceiro que se põe numa posição de diálogo com o serviço, o
que denota uma ligação com a transparência administrativa; e (c) usuário cliente que busca a
satisfação no serviço prestado, portanto, se relaciona com a temática da qualidade do
serviço1019.
Cumpre lembrar que a dimensão política que encerra a reclamação administrativa não se
coaduna com a perspectiva contratualista da relação usuário-prestador, uma vez que a gestão
administrativa, no que se compreende a devida fiscalização dos diversos contratos de
concessões com vista a assegurar a qualidade dos servidos prestados, é objeto de permanente
intervenção e fiscalização dos cidadãos, de maneira que a qualidade de usuário de um serviço
público não constitui um pressuposto de legitimidade para o uso da reclamação
administrativa, uma vez que é imprescindível apenas, e tão-somente, residir no território
nacional.
Ademais, não se pode negar a existência do usuário indireto que, embora não possua
uma relação contratual com o prestador de serviços públicos, sofre as inferências positivas ou
negativas do serviço prestado e, nessa qualidade, pode ser agraciado ou prejudicado com o
parâmetro adotado pelos concessionários na consecução dos serviços disponibilizados à
sociedade civil, de modo que ele se encontra legitimado a promover as devidas reclamações
na ambiência administrativa e, claro, conforme o caso, a encetar as medidas judiciais cabíveis.
Obviamente, não se deseja dizer com isso que a qualidade de usuário não seja relevante,
mormente na perspectiva individual, mas, sim, destacar que a dimensão política do direito de
petição não se circunscreve nos limites da ciranda contratual, mormente quando esta, por
decorrer de uma mera adesão e, portanto, de caráter impositivo, pode estabelecer mecanismos
que mutilem as formas concretas de evolução na mutabilidade e na qualidade dos serviços
prestados. Ora, são justamente os cidadãos que não gozam dos serviços públicos prestados
que mais tem legitimidade de questionar a modicidade das tarifas1020.

(DROMI, Roberto; e MENEM, Carlos. El Estado Hoy. Integración. Participación. Solidaridad. Buenos Aires:
Ediciones Ciudad Argentina, 1997, p. 201).
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CHEVALLIER, Jacques. A reforma do Estado e a concepção francesa do serviço público. Revista do
Serviço Público (RSP), Brasília, ano 47, vol. 120, nº 3, p. 34-57, set./dez. 1996, p. 42. Os perfis aventados
podem revelar situações ou posições absolutamente equívocas, já que a participação pode inexistir
materialmente, a parceria não passe de um engodo e a clientela seja efetivamente manipulada pelos prestadores
de serviços (Jacques Chevallier, op. cit., p. 42).
1020
Adriana da Costa Ricardo Schier, op. cit., 2002, p. 233.
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Observa-se, portanto, uma ampla margem de atuação para a participação administrativa
na prestação dos serviços públicos, pois os canais de informação são claros e imperativos com
vista a promover uma melhoria da qualidade das atividades desenvolvidas pela Administração
Pública e dos seus concessionários; inclusive, eles são obrigados pela própria Lei de
Concessão de Serviço Público a prestar as devidas informações aos usuários para a defesa dos
seus interesses individuais e coletivos (art. 7º, inciso II, da Lei nº 8.887/95). Por outro lado, há
ainda um dever legal e cívico de os usuários comunicarem às autoridades públicas eventuais
atos ilícitos praticados pelos concessionários, o que ventila um claro regime de colaboração
dos particulares com a Administração Pública (art. 7º, inciso IV, da Lei nº 8.887/95).
Cogita-se, ainda, na legislação infraconstitucional a reclamação administrativa no
Decreto nº 20.910, de 06 de janeiro de 1932, que regula a prescrição quinquenal a favor da
Fazenda Pública. Pois bem, o art. 6º do Decreto em apreço preceitua que o cidadão, que goza
de crédito em face da Administração Pública, possui o prazo de 01 (um) ano, caso inexista
outro prazo legal, para promover o direito de reclamação administrativa da data do ato ou do
fato do qual se originar.
Trata-se, evidentemente, de uma norma esdrúxula, anacrônica e chega ao limiar da
estultice, se não for o caso de ultrapassá-la. Ora, vive-se um momento de parcimônia na
relação entre o Estado e o cidadão, contextualiza-se a consensualidade na solução de
pendências e conflitos entre os sujeitos da relação jurídica administrativa; porém,
inadvertidamente, ainda se mantém em vigor uma norma que disciplina uma restrição
temporal de o administrado reivindicar um direito na via administrativa, o que apenas
estimula uma judicialização desnecessária sobre questões de menor monta. Portanto, é uma
norma que tenta ceifar a atividade processual administrativa destinada à cobrança de um
crédito devido pelo Poder Público, pois determina a decadência do direito de usar a
reclamação administrativa e não do próprio direito que ela poderia postular1021.
Ademais, a medida, além de estulta, ainda é inócua, pois, (a) não representa a extinção
do direito de demandar judicialmente a Administração Pública; (b) a toda evidência, não
impede o uso das outras expressões do direito de petição consagrado na Carta Fundamental
(art. 5º, inciso XXIV, alínea a); e (c) não impede o reconhecimento por parte da
1021

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, p. 1.115.
Em sentido contrário, sustentando a existência de prescrição: Celso Antônio Bandeira de Mello, op. cit., 2007, p.
145. A situação empreende, de fato, um prazo decadencial, pois o administrado possui um direito potestativo de
fazer uso da reclamação administrativa e, por razões diversas, mas estritamente pessoais, não a promove no
exíguo prazo ofertado pela esdrúxula disposição legal (AMORIM FILHO, Agnelo. Critério científico para
distinguir a prescrição da decadência e para identificar as ações imprescritíveis. Revista dos Tribunais, São
Paulo, ano 49, vol. 300, p. 07-37, out. 1960, p. 23).
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Administração Pública do direito assinalado pelo administrado. Portanto, disposição em nada
contribui para a racionalidade da atividade administrativa. Por isso, evidencia-se uma
disposição normativa absolutamente insustentável hodiernamente, uma vez que se pretende
justamente o contrário: solucionar na ambiência administrativa os conflitos de interesses
existentes entre o Estado e do cidadão.
Cumpre esclarecer que a LGPAF aplica-se subsidiariamente (art. 69), porque não dizer
totalmente, à disciplina processual da reclamação administrativa, haja vista que o malfadado
art. 6º apenas estabelece o prazo pretensamente prescricional. Nem mesmo o artigo 4º do
decreto se aplica à disciplina da reclamação administrativa1022, uma vez que tal regramento da
suspensão se aplica ao direito relativo ao crédito em desfavor da Fazenda Pública e não
relativo ao prazo decadencial do artigo 6º. Ademais, não se pode ordinariamente cogitar de
impedimento, suspensão e interrupção de prazo decadencial (art. 207 da Lei nº 10.406/2002 –
Código Civil).
Assim sendo, em face das particularidades que encerram a reclamação administrativa
encartada no Decreto Federal nº 20.910/32, não há como considera-lo como a via mais
aconselhada para o exercício do direito de petição. Em todo caso, quando utilizada no prazo
legal, a LGPAF empreende todas as vias processuais possíveis para o exercício de tal direito
de petição, haja vista a sua indiscutível flexibilidade no tratamento dos permeios processuais
e, claro, a sua centralidade normativa na disciplina da atividade processual administrativa da
Administração Pública federal.
Após essa breve exposição, é plenamente defensável o entendimento de que o direito de
petição na ordem jurídica pátria se reveste de muitos instrumentos, de maneira que todos eles
podem expressar o direito de participação política e, assim, encampar a defesa da sociedade
em face dos eventuais atos lesivos do Poder Público.
No capítulo vindouro, discutem-se as formas de participação administrativa processual
previstas na LGPAF e que são capazes de contribuir efetivamente na preparação e na
formação da decisão da Administração Pública, tudo em conexão discursiva com os direitos
fundamentais dos cidadãos.

1022

Em sentido contrário: FRANÇA, Vladimir da Rocha. Regime jurídico da reclamação administrativa na
Administração Pública federal. Interesse Público (IP), Belo Horizonte, ano 11, nº 58, p. 145-164, nov./dez.
2009, p. 153.
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7 PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA E EXERCÍCIO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO:
INSTRUMENTOSDAADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIALÓGICA

Aqui, procura-se discutir a operacionalidade de determinados instrumentos, ainda não
devidamente trabalhados ou precisamente observados no seio do processo administrativo, que
permitem o exercício de uma efetiva participação administrativa na Administração Pública
dialógica.
Porém, impende indagar: seria possível uma atuação ou envolvimento político, que
revele civismo e seja capaz de transformar as relações entre o Poder Público e a sociedade,
com os cidadãos nada virtuosos que a nossa sociedade possui?
A indagação sugere, no mínimo, a necessidade de empreender esforços institucionais
para aperfeiçoar as vias de participação administrativa, o que incluem, evidentemente, os
procedimentos e processos administrativos destinados a acolher a intervenção da sociedade
civil nas decisões do Poder Público, assim como os demais mecanismos de intervenção com
natureza de participação política na Administração Pública. É dizer, tal aperfeiçoamento se
destina a impor racionalidade processual e, consequentemente, reduzir os riscos de uma
participação administrativa marcada pelos expedientes não formais de pressão e de decisão
ponderada ou partejada estritamente no seio da Administração Pública.
Desde já, e isso não pode ser olvidado, cumpre mencionar que a ideia de participação
cidadã na Administração Pública decorre, em grande medida, da autossuficiência
legitimatória dos atos do Poder Público em função do mero cumprimento das atividades
inerentes às competências legalmente estabelecidas. É dizer: o parâmetro de legalidade como
fator determinante de legitimidade da atuação administrativa não mais se sustenta em face da
sociedade hipermoderna e dos cânones do Estado Democrático de Direito.
Logo, ainda que a participação administrativa envolva os seus riscos ou mesmo não
desperte uma devida atenção dos cidadãos, não há como prescindir dos instrumentos de
democracia administrativa na prossecução do interesse público, o que exige uma nova
postura do Poder Público, qual seja: da abertura dos pórticos das entidades e dos órgãos
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estatais à sociedade civil e da viabilização do exercício democrático dos poderes
administrativos mediante a promoção de mecanismos ou institutos administrativos
permeadores da atuação do particular na senda administrativa.
Nos tópicos vindouros são apresentados os fundamentos de uma atuação administrativa
negociada com a sociedade civil, tudo de modo a desenvolver uma preparação, definição e
execução das políticas públicas numa democracia administrativa e, para tanto, é necessária à
adoção das formas de participação administrativa processual previstas na LGPAF, uma vez
que elas vão permitir o devido cotejo da execução das políticas públicas com a providencial
legitimação da atuação estatal, uma vez que atenda, dentro dos limites objetivamente
exigíveis, aos anseios da sociedade civil e, claro, sem descurar dos direitos fundamentais dos
cidadãos numa perspectiva geral e, também, individual.

7.1 PREPARAÇÃO, DEFINIÇÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Notadamente, a República Federativa do Brasil deve perseguir, através dos seus
inumeráveis entes políticos1023, os objetivos fundamentais elencados no art. 3º da Carta
Política e, para tanto, é necessário empreender uma série de políticas públicas para promover
o cumprimento desses comandos constitucionais. Logo, as políticas públicas são sempre
instrumentais e finalísticas, uma vez que elas decorrem da necessidade de superar os empeços
ou problemas relacionados à consolidação dos comandos político-jurídicos insculpidos na
Constituição Federal de 1988, que, evidentemente, não se resumem às prestações ou
realizações de caráter social.
Por outro lado, uma conceituação1024 de políticas públicas como ações do Estado
destinadas a atender às demandas da sociedade seria tão vaga quanto equivocada, uma vez
1023

É o que preceitua o art. 18, caput, da CF/88, que apresenta uma atecnia inolvidável, a saber, considerar os
Municípios como membros da Federação brasileira, em que pesem às inúmeras limitações por eles suportadas,
ainda que justificáveis na maioria dos casos, no sistema constitucional pátrio. Na verdade, a autonomia dos
Municípios não passa de uma via política necessária para perpetuar os favores e o clientelismo das odiáveis
práticas de antanho na gestão da coisa pública. A rigor, a veia municipalista no corpo constitucional brasileiro é
permanentemente rompida e faz sangrar a maior parte da força vital do Estado. Em termos mais claros, a
proliferação dos Municípios brasileiros, como uma praga de gafanhotos no solo da organização política
brasileira, não representa um mecanismo para promover o desenvolvimento econômico e social brasileiro, mas,
tão-somente, para manter as mazelas políticas do patrimonialismo que ainda reina incólume nos mais diversos
rincões do território nacional.
1024
Ademais, trata-se de tarefa infrutífera apresentar uma conceituação jurídica de política pública, uma vez que
representa uma realidade multidisciplinar; logo, se afigura mais importante imprimir meios e modos de operar
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que é necessariamente a problemática econômica, social ou cultural que corporifica a tônica
das realizações estatais e, desse modo, as políticas públicas representam apenas um
antecedente fático ou normativo, pretensamente orquestrado ou planejado, em função das
inevitáveis correntes de interesses divergentes no seio da sociedade e, assim, elas podem,
infelizmente, refletir uma dinâmica diversa da ordinária compreensão de uma atuação do
Estado em benefício da coletividade sob uma perspectiva sistêmica.
É dizer, a ideia de política pública não se coaduna com os limites de uma conceituação
precisa e acabada, haja vista a sua inevitável alteração em virtude da viabilidade das
demandas consideradas prioritárias pela atuação governamental em determinada época. Isto é,
se parâmetros constitucionais a serem perseguidos são, de certo modo, claros e definidos em
função de suas diretrizes gerais, o mesmo não se pode dizer das políticas públicas, já que
congregam uma inegável multidisciplinariedade e uma inevitável confluência de interesses
divergentes, fazendo com que sofram um constante movimento em função das contexturas
políticas, econômicas e sociais.
Logo, mesmo que se considere, sob uma perspectiva meramente conceitual, que as “[...]
políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios à
disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente
relevantes e politicamente determinados”

1025

, não há como arvorar, nessa ligeira síntese

conceitual, uma precisa dimensão do quanto o processo de preparação, de definição e da
execução das políticas públicas é extremamente complexo e contempla diversas variáveis
econômicas, sociais e culturais que são capazes de criar obstáculos ao preciso atendimento
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.
Assim sendo, não há como negar que o nó górdio da atuação estatal relativa à
consecução das prestações econômicas, sociais e culturais encontra-se justamente no árduo e
conflitivo processo de preparação, de definição e de execução das políticas públicas em
harmonia com os imperativos constitucionais, com particular relevo na observância dos
direitos fundamentais dos cidadãos.
Com efeito, a execução das políticas públicas, no que se compreende a sua preparação e
definição, encerra o conjugar de esforços de diversos setores da sociedade civil, já que todos

uma análise jurídica do fenômeno em cotejo com outras searas do saber, especialmente a ciência política, a
ciência da administração e a economia (BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia de análise de
políticas públicas. Fórum Administrativo (FA), Belo Horizonte, ano 09, nº 104, p. 20-34, out. 2009, p. 22).
1025
BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. 1 ed. 2ª tiragem. São Paulo:
Editora Saraiva, 2006, p. 241.
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eles possuem interesses concretos em face da atuação estatal, sendo a temática
particularmente relevante para o setor responsável pela tomada de decisão: o público.
Evidentemente, a Administração Pública, por si só, não atende às exigências de uma
atuação estatal capaz de assegurar os mais importantes valores da sociedade, daí a
necessidade de convolar as experiências dos destinatários da atuação administrativa; pois, só
assim, é possível cotejar as políticas públicas com maior abrangência e eficácia.
Tudo isso demonstra que a questão das políticas públicas é centrada numa perspectiva
extremamente conflitiva, porque partejada numa consonância sistêmica de interesses, fazendo
com que o Poder Público1026 assuma uma posição de conhecedor (função cognitiva) e,
concomitantemente, de gestor (função gerencial) das inevitáveis divergências de interesses;
portanto, ele assume a posição de observador e de participante de todo o processo, haja vista a
sua gigantesca estrutura de órgãos e entidades que participam ou observam o trâmite das
políticas públicas. Logo, nessa árdua tarefa, se afigura extremamente importante a precisa
compreensão do componente jurídico, econômico, político ou social em se assentam as
decisões viabilizadoras das políticas públicas.
Assim sendo, a preparação das políticas públicas deve ser objeto de análise não apenas
dos agentes administrativos, economistas, sociológicos etc., mas também por profissionais da
área jurídica, uma vez que tal fase tende a revelar as razões determinantes da impropriedade
de muitas medidas administrativas tomadas sob uma perspectiva estritamente econômica ou
sociológica.
Curiosamente, a doutrina pátria tem se ocupado, quase que essencialmente, com o
terreno inóspito do controle das políticas públicas1027, e ainda sob uma perspectiva claramente
1026

Aliás, vale lembrar que há certa dualidade na tessitura das políticas públicas em função de um verdadeiro
engendro conflitivo originário, a saber, a política cria as políticas públicas ou estas definem a política, porque
não se pode negar que o perfil técnico, e pretensamente racional, da Administração Pública representa apenas um
dos aportes da configuração das políticas públicas, porquanto a política propriamente dita constitui um
importante fator de imbricação recíproca na consecução das políticas públicas, já que elas podem ser
vislumbradas ou projetadas em função de uma incontestável chicana política, mormente no caso brasileiro
(MENY, Yves; e THOENIG, Jean-Claude. Las Políticas Públicas. Versión española a cargo de Francisco
Morata. Barcelona: Editorial Ariel, 1992, p. 26-27).
1027
Dentre tantos trabalhos, e sem que isso constitua qualquer demérito às publicações, mencionam-se os
seguintes: (a) BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle das
políticas públicas. Cadernos da Escola de Direitos e Relações Internacionais da Unibrasil, Curitiba, nº 05, p.
125-146, jan./dez. 2005; (b) BARCELLOS, Ana Paula de. Constitucionalização das Políticas Públicas em
Matéria de Direitos Fundamentais: O Controle Político-Social e Controle Jurídico no Espaço Democrático.
Revista de Direito do Estado (RDE), Rio de Janeiro, ano 01, nº 3, p. 17-54, jul./set. 2006; (c) NOBRE
JÚNIOR, Edilson Pereira. O Controle de Políticas Púbicas: Um Desafio à Jurisdição Constitucional. Boletim de
Direito Administrativo (BDA), São Paulo, ano XXI, nº 11, p. 1.243-1263, nov. 2006; (d) SOUTO, Marcos
Juruena Villela. Neoconstitucionalismo e controle de políticas públicas. Revista de Direito Público da
Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 05, nº 17, p. 143-163, jan./mar. 2007; (e) FIGUEIREDO, Marcelo. O
Controle das Políticas Públicas pelo Poder Judiciário no Brasil – Uma Visão Geral. Revista de Direito do
Estado (RDE), Rio de Janeiro, ano 02, nº 7, p. 217-253, jul./set. 2007; (f) SANTOS, Fernando. A efetividade
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jurídica e sob o império da tutela judicial nitidamente casuística, olvidando-se que a temática
possui o seu maior relevo na senda administrativa, isto é, no processo decisório das políticas
públicas.
Aqui, parte-se de uma posição diversa, a saber, que os instrumentos de participação
administrativa numa ambiência processual representam os meios necessários para ventilar a
existência de uma atuação estatal mais legítima e, também, a definição de políticas públicas
mais consentâneas com as realidades/necessidades da sociedade civil, o quem imprime
eficácia ao conjunto de medidas tomadas pelo Poder Público.
Enfim, as particularidades que encerram as políticas públicas não podem ser
precisamente identificadas, e nem mesmo satisfatoriamente consideradas, numa ambiência
judicial de claros contextos particularizantes, de maneira que os esforços da doutrina devem
voltar-se para a seara administrativa, muito embora sem olvidar a seara judicial.
Nesse sentido, urge apregoar uma nova forma de conceber as políticas públicas, de
modo a reconhecer que a complexidade que envolve os seus fins não se insere nas meras e
pré-determinadas fórmulas processuais marcadas pela simplória e ineficiente sistemática de
resolução de conflitos sob uma perspectiva individual.
Ora, se a formação, a definição e a execução das políticas públicas é, na sua essência,
um processo multidisciplinar, como cotejar que decisões judiciais, arrimadas com as restritas
perícias que encerram a dinâmica processual, sejam capazes de sobrepor, em eficiência e
racionalidade, os demorados processos decisórios decantados numa ambiência processual
marcada pela participação da sociedade civil? E mais: como conceber que tão enormado
encargo seja endereçado justamente ao Poder Judiciário, que se especializou para dirimir
questões complexas, mas inegavelmente diversas? Afigura-se razoável transpor da via
administrativa a ampla discussão pública de qualquer temática para os esteios das
intervenções de terceiros no processo judicial, precipuamente mediante o mecanismo do
dos direitos fundamentais sociais e o controle das políticas públicas à luz da teoria dos princípios. Revista de
Informação Legislativa (RIL), Brasília, ano 44, nº 175, p. 219-232, jul./set. 2007; (g) BARROSO, Luís
Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de
medicamento e parâmetros apara a atuação judicial. Interesse Público (IP), Belo Horizonte, ano 09, nº 46, p.
31-61, nov./dez. 2007; (h) GRINOVER, Ada Pellegrini. O Controle de Políticas Públicas pelo Poder Judiciário.
Revista de Processo (REPRO), São Paulo, nº 164, p. 09-28, out. 2008; (i) GARCIA, Rafael Barreto. O Poder
Judiciário e as Políticas Públicas no Brasil: Análise Doutrinária e Evolução Casuística. Revista dos Tribunais
(RT), vol. 879, p. 62-101, jan. 2009; (j) BORGES, Alice Gonzalez. Reflexões sobre a judicialização de políticas
públicas. Revista Brasileira de Direito Público (RBDP), Belo Horizonte, ano 07, nº 25, p. 09-44, abr./jun.
2009; (k) ZAVASCKI, Liane Tabarelli. Interpretação constitucional e o controle judicial das políticas públicas
de promoção dos direitos fundamentais. Interesse Público (IP), Belo Horizonte, ano 12, nº 64, p. 277-311,
nov./dez. 2010; (l) SODRÉ, Habacuque Wellington. A judicialização da política, ativismo judicial, políticas
públicas sociais e grupos de interesses: a análise dessa relação a partir do estudo do caso da judicialização da
política púbica de saúde no Supremo Tribunal Federal. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais
(RBEC), Belo Horizonte, ano 04, nº 16, p. 93-118, nov./dez. 2010.
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amicus curiae, no que ventila a ideia de um amigo do tribunal e, assim, de um cidadão
participante da jurisdição, uma vez que ele carreia memoriais ou promove sustentações
orais?1028
A resposta só pode ser negativa. O amicus curiae possui um nicho operativo que não se
compatibiliza com as questões administrativas cotidianas e nem mesmo sobre todas as
maiores questões do Poder Público, hajam vista os limites da contenda processual judicial,
que raramente se afigura participativo, até porque ainda não há uma cultura de tratamento
objetivo dos processos judiciais e, evidentemente, de análise ou resolução dos conflitos de
natureza coletiva ou difusa.
Admite-se, ainda que com consideráveis reservas, a ingerência do Poder Judiciário, com
possíveis resultados satisfatórios, em face de decisões administrativas autocráticas e
manifestamente conflitivas com os valores, princípios e regras do nosso texto constitucional;
todavia, não há como cotejar uma sobreposição das decisões judiciais em face de uma ampla
discussão da sociedade civil sobre determinadas políticas públicas, na qual prevaleceu, dentre
tantas outras, uma posição que congregou maiores benefícios à sociedade sob uma contextura
sistêmica; haja vista que o processo democrático, por mais que tenha que salvaguardar a
diversidade de interesses e a proteção dos grupos sociais minoritários, não abre mão da
racionalidade e da operabilidade das conclusões do processo decisório sobre as políticas
públicas e, assim, impede decisões casuísticas e fundadas unicamente em um decisionismo
destituído de quaisquer parâmetros objetivamente defensáveis ou sustentáveis em face da
complexidade imanente da nossa sociedade hipermoderna.
A toda evidência, considerando os pontos já declinados, defende-se que o controle das
políticas públicas pelo Poder Judiciário não se afigura adequado; todavia isso não quer dizer
que, excepcionalmente, ele não possa ocorrer em face de peculiares circunstâncias do caso
concreto, mas, tão-somente, gizar que ele não deve ser corrente e nem mesmo ser, por maior
razão, a primeira trincheira para a certificação da racionalidade das atuações estatais, pois o
universo de participantes e o fluxo de interesses que cercam as demandas econômicas, sociais
e culturais exigem tal entendimento na definição das políticas públicas, já que propósitos ou
fins dos arranjos institucionais complexos1029 inerentes às políticas públicas não são
precisamente aferidos numa ambiência judicial.

1028

SILVA, Paulo Maycon Costa da. Do Amicus Curiae ao Método da Sociedade Aberta dos Intérpretes.
Revista CEJ (RCEJ), Brasília, ano XII, nº 43, p. 22-30, out./dez. 2008, p. 25-26. Naturalmente, a abordagem do
articulista se prende aos precisos limites da senda judicial.
1029
Maria Paula Dallari Bucci, op. cit., 2009, p. 28.
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É dizer, não há como admitir o controle judicial sobre as medidas administrativas
concretizadas sem que, anteriormente e sob o signo da devida funcionalidade específica dos
órgãos ou entidades estatais, seja objeto de consideração o próprio critério adotado pelo Poder
Público em função do atendimento dos interesses prevalecentes num amplo processo de
discussão pública da demanda administrativa pelos mais diversos segmentos da sociedade
civil; donde, eventual e singularmente, possa exsurgir uma afronta aos valores, princípios e
regras do nosso sistema jurídico.
Dessa forma, a eventual defesa da perspectiva contramajoritária pelo Poder Judiciário
não quer dizer, de modo algum, que a medida administrativa encampada seja destituída de
qualquer critério legítimo ou racional, mas, apenas, destacar que ela pode, no caso concreto, e
em função dos direitos fundamentais, apresentar-se extremamente onerosa a determinado
cidadão. Logo, a casuística que encerra a atuação judicial bem revela que o seu fim não é
promover um amplo controle das políticas públicas, até porque não seria possível, porém,
aquilatar eventuais e específicas situações merecedoras de uma singular proteção jurídica que,
contudo, não pode fazer com que o amplo e demorado processo decisório encampado na via
administrativa sucumba em função de uma inexpressiva e pretensamente generalizante
relação jurídica protetiva criada para atender a um infinitesimal aspecto da ambiência que
encerra toda uma torrente de realizações da Administração Pública.
Disso resultam duas coisas bem evidentes: (a) o controle da observância do dever de
juridicidade administrativa (b) não se confunde com o controle dos parâmetros da pretendida
racionalidade ou legitimidade da medida administrativa concretizada. No primeiro caso, há,
sem maiores reservas, a dimensão normativa que impõe uma irrestrita atuação judicial; no
segundo, tem-se a singularidade de um evento que, em face de um contexto geral
inegavelmente legítimo e regular, pode demandar uma atuação corretivo-reativa do Poder
Judiciário, porém não tem o condão de inquinar os substratos legitimadores do processo
decisório administrativo, senão tudo se limitaria a substituir a discricionariedade
administrativa pela discricionariedade judicial.
Urge mencionar que a razão que justifica tal entendimento não se assenta na ideia ou
convicção de qualquer limitação à atuação judicial, longe disso; mas na precisa configuração
dos seus fins eventualmente relacionados ao processo democrático de preparação, definição e
execução das políticas públicas, pois estas exigem o reconhecimento da sua legitimidade e
racionalidade para firmar-se sobre as eventuais contraposições que não tenham o condão de
revelar uma alternativa mais precisa para, numa perspectiva sistêmica, solucionar os entraves
pertinentes à consolidação dos direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos. Em
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outras palavras, considerando que a decisão governamental deve ser a pedra de toque das
políticas públicas1030, e que ela deve ser promovida numa ambiência democrática, não se
afigura razoável imprimir uma pretensa superioridade racional e legitimadora de eventual
análise do Poder Judiciário, uma vez que a tessitura das políticas públicas não se circunscreve
nos elementares prospectos da contenda processual1031.
Em outras palavras, o fluxo das análises sobre as políticas públicas deve voltar-se para o
seu complexo processo de elaboração, que congrega uma atuação própria da Administração
Pública talhada na participação administrativa, e sempre em contínuo desenvolvimento, para
só então, e a partir das posições definidas pela ambiência administrativa, discutir sobre a
pertinência ou a viabilidade da ingerência do Poder Judiciário e demais entidades destinadas
ao controle dos atos do Poder Público1032.
Naturalmente, se as políticas públicas não foram decantadas num amplo processo de
participação política, o que atenda contra a eficiência das políticas públicas destinadas a
consolidar os direitos fundamentais dos cidadãos e faz persistir o já superado paradigma
burocrático-legal de claras nuances autocráticas no seio da Administração Pública1033, tem-se
que o refúgio da atuação judicial é manifestamente legítimo e se consubstancia como uma via,
ainda que anômala, para discussão da temática que encerra um relevante conflito de
interesses. Nesse sentido, a via judicial compreende uma sede bem particular, e certamente a
última, para salvaguardar uma maior discussão da medida administrativa contestada, uma vez
que a decisão judicial, pelo menos em tese, vai lastrear-se nos argumentos apresentados pela
sociedade civil mediante os mecanismos processuais de intervenção de terceiros ou de
interessados.
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Agora, passadas essas primeiras impressões sobre a temática, são apresentadas
importantes considerações sobre a preparação, a definição e a execução das políticas públicas
em conexão discursiva com a participação política dos cidadãos, tudo de modo a evidenciar as
dificuldades que encerram o controle da atuação estatal através da participação popular, o que
não tem o condão de demover a necessidade de criar, desenvolver e aperfeiçoar os
mecanismos de participação administrativa na Administração Pública.
Pois bem. Um ponto, ainda que evidente, deve ser mencionado: quanto maior se
afigurar a amplitude da ingerência dos cidadãos no processo de elaboração das políticas
públicas1034, por certo, maiores são os custos imediatos da medida administrativa, uma vez
que o processo decisório tende a ser mais demorado e, por conta disso e não apenas por isso,
também se revela mais onerosa. Tem-se, portanto, um inevitável, suportável e até mesmo
desejável custo da ambiência democrática, que os ranços da cultura autoritária tendem a
condená-lo em função de uma pretendida eficiência autocrática.
Todavia, isso não quer dizer que o processo de elaboração das políticas públicas numa
democracia administrativa já traz ínsito o desgaste inevitável e insuperável de maior
onerosidade da função administrativa decisória. Não mesmo, pois, conforme item 08 infra,
defende-se que a participação administrativa processual reduz os custos administrativos
mediatos do Poder Público, uma vez que, dentre outros fatores, diminui as atuações
administrativas fragmentadas e repetitivas que, além de não alcançar os seus devidos fins,
mantém um ciclo insustentável de atendimentos circunstanciais e inexitosos, justamente
porque não considera os pontos determinantes de uma atuação administrativa eficiente, que,
evidentemente, só pode ser alcançados ou vislumbrados com o devido aporte dos
fundamentos dos destinatários da medida administrativa, já que eles são, em tese, os melhores
visionários das medidas mais adequadas à prossecução do interesse público.
Ademais, a dinâmica das políticas públicas congrega um diversificado universo de
sujeitos ou agentes, que vai desde os simples cidadãos até os Poderes da República, e,
naturalmente, cada um deles cumpre um papel significativo na densificação e compreensão
das problemáticas que envolvem as demandas sociais; logo, tais participantes defendem os
interesses do segmento a que pertencem, fazendo com que impere uma inevitável
predisposição dialética entre os atores do processo de elaboração das políticas públicas1035 e
1034
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isso, por si só, já é um fator relevante para uma maior onerosidade de todo processo decisório,
executivo e avaliativo das políticas públicas.
Insta mencionar que, numa democracia administrativa, o processo de elaboração das
políticas públicas deve prestigiar a maior participação possível dos cidadãos na formação da
decisão administrativa e, por outro lado, deve atender a um mínimo de racionalidade na
condução dos seus procedimentos, tudo de modo a modo a alcançar os resultados
determinados abstratamente pela ordem jurídica, senão o imperativo democrático,
devidamente expressado na participação administrativa, pode fazer sucumbir o imperativo da
inteligência

ou

racionalidade,

devidamente

consagrado

na eficiência da

atuação

administrativa.
Nesse ponto, a participação administrativa constitui uma via legítima para tentar
identificar os critérios políticos da decisão administrativa e não apenas contribuir para os
objetivos já decantados pelo Poder Público; logo, a racionalidade do processo de políticas
públicas impõe, acima de tudo, o compartilhar de informações e não uma atuação induzida
dos agentes da sociedade civil, uma vez que isso poria por terra a concepção política de uma
atuação emancipadora dos particulares no processo decisório e isso, inevitavelmente,
impediria o exercício de qualquer controle popular sobre as políticas públicas.
Naturalmente, tem-se uma desconfiança que o processo de elaboração das políticas
pública numa ambiência democrática tende a desaguar numa possível perda da racionalidade
do processo decisório; todavia, um conflito entre a razão, a análise e a ciência, por um lado, e
a política e a democracia1036, por outro, deve ser concebido como uma necessária tensão
dialética dos componentes ideológicos do processo de elaboração das políticas públicas, haja
vista o fim que anima cada um desses componentes.
As implicações práticas dessa tensão são devidamente identificadas na fase de avaliação
das políticas públicas. Aliás, trata-se de tarefa das mais árduas porque as políticas almejam,
muitas vezes, propósitos que não dependem apenas da atuação estatal e, nem mesmo, a
escorreita prossecução do interesse público assegura, por si só, um preciso atendimento das
medidas decorrentes de análises e decisões de um demorado processo de políticas públicas,
uma vez que toda análise encontra limites intrínsecos à própria contextura que encerra as
prestações sociais.
legislativa em face das medidas tomadas; (e) a efetiva execução das decisões administrativas ou políticas por
parte dos agentes públicos; e (f) a avaliação das políticas públicas (LINDBLOM, Charles E. El Proceso de
elaboración de Políticas Públicas. Trad. Eduardo Zapico Goñi. Madrid: Instituto Nacional de Administración
Pública – INAP, 1991, p. 11).
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Tudo isso, evidentemente, demonstra que as dificuldades em avaliar as políticas
públicas, tendo em vista suas diversas variáveis, refletem na má percepção da efetiva redução
dos custos administrativos através da participação administrativa, donde pode advir o
entendimento de que, quando muito, ela cumpre um papel meramente ideológico de uma
atuação estatal democrática, já que, nesse sentido, é pretensamente legítima, porque gestada
com a sociedade civil.
O amparo técnico das políticas públicas, embora nem sempre cotejadas no caso
concreto1037, pode criar mecanismos ou critérios de concreção ou de aferição das políticas
públicas em função de números ou dados que não refletem necessariamente o sucesso ou o
malogro da atuação administrativa, justamente porque as manobras práticas ou políticas do
processo de execução das políticas públicas omitem ou negam a importância das informações
prestadas pelos destinatários das medidas administrativas durante o regular processo decisório
das políticas públicas, acarretando, assim, uma má compreensão da importância da
participação administrativa na promoção de uma gestão pública democrática e eficiente.
Por outro lado, não há como negar que a participação administrativa pode acarretar um
enorme fluxo de informações em qualquer processo administrativo, o que exige uma
ponderada, fundamentada e preliminar atividade decisória das autoridades administrativas
destinada a filtrar o material acostado aos autos, tudo de modo a condensar ou a coligir os
possíveis documentos relevantes para o processo de elaboração das políticas públicas, uma
vez que a qualidade da informação é mais relevante que a sua eventual quantidade.
Aliás, a expressividade dos documentos apresentados tende a dificultar a ocorrência de
uma atuação mais expedita do Poder Público, uma vez que ele deve alcançar uma visão mais
precisa possível sobre todo o conteúdo dos argumentos ventilados pela sociedade civil e, na
impossibilidade de cumprir tal desiderato, contenta-se com a amostragem dos dados
coligidos, especialmente quando se verifica uma enorme incidência de argumentos que
sustentam a mesma linha de pensamento.
De outro modo, há casos em que a informação não é excessiva, mas, sim, insuficiente;
logo, nessas hipóteses, a Administração Pública assume uma posição bem particular, uma vez
que, a despeito dos parcos limites da divergência argumentativa, ela detém maior proximidade
com os cidadãos e plena compreensão dos dados apresentados, de maneira que pode
empreender uma análise irrestrita das informações prestadas e, desse modo, promover uma
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decisão tão legítima quanto uma decorrente de uma ampla cadeia de informações,
precipuamente quando os poucos documentos apresentados forem de inegável qualidade.
Sobremais, as informações apresentadas demandam uma análise técnica que possa
expressar parâmetros pretensamente seguros para uma solução racional das políticas públicas;
todavia, a despeito dos esforços dos mais diversos profissionais de uma formidável equipe
multidisciplinar, toda racionalidade é limitada em função das intrigantes variáveis da
ambiência social, hajam vista os limites sobre a capacidade intelectual humana e sobre o
universo de informações disponíveis para absorver os complexos problemas da realidade1038,
especialmente quando os decisores públicos, por ignorância ou por questão de valores
políticos, desprezam as importantes diretrizes de um demorado substrato técnico levantado
pelos agentes administrativos ou pela sociedade civil1039.
Tais considerações apenas demonstram que o dissenso consentido depende ou necessita
mais da intervenção política do que propriamente da análise técnica sobre as políticas
públicas1040. Ademais, não há como negar um dissenso entre as instituições no tratamento das
questões públicas e na promoção da justiça social, sem falar que numa democracia pluralista a
divergência conflitiva de interesses não só se afigura legítima, ou aceitável, como também
bem-vinda1041.
Todavia isso não retira a importância dos parâmetros técnicos, mas apenas destaca que
eles são devidamente complementados pelos aportes políticos encravados na demanda, de
maneira que o acentuar técnico cede espaço para a dinâmica política, porém sem abrir mão do
domínio da racionalidade do procedimento, revelando-se, assim, como um verdadeiro
indicativo das políticas públicas. Em outras palavras, a análise representa uma diretriz a ser
observada, contudo, não tem o condão de firmar uma decisão antecipada sobre as políticas
públicas, haja vista a inegável dificuldade de açambarcar o confluir sistêmico das possíveis
conjecturas demandadas no caso concreto apenas em função dos pretensos acertos dos
critérios da cientificidade.
Ademais, a realidade dos contextos sociais, estes sempre tão intensos e numerosos,
jungida aos mais diversos expedientes de persuasão promovidos durante o processo decisório,
pode fazer com que a elaboração da politicas públicas ocorra sem o devido emprego de juízos
críticos sobre os seus propósitos ou objetivos; logo, para evitar tal desvio, a análise deve
1038
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admitir os possíveis efeitos negativos do sectarismo/partidarismo numa ambiência
democrática e, posteriormente, criar mecanismos para que a disputa ideológica não
represente, ao fim e ao cabo, uma decisão irrompida sob o signo de uma questionável
funcionalidade em face do caso concreto, justamente por não congregar uma precisa
compreensão do problema, mas apenas seguir os limites da análise de um específico segmento
da sociedade civil.
Outro dado pertinente, por expressar um pressuposto operacional à concreção da
participação administrativa, é a simplificação dos parâmetros da análise das políticas
públicas1042, pois, só assim, o universo de participantes do processo decisório aumenta
consideravelmente, uma vez que a razoável compreensão sobre a demanda tende a fomentar
discussões mais consistentes e, assim, capazes de contribuir efetivamente para a definição da
medida administrativa.
Notadamente, quando há uma análise técnica, sob o signo de uma contextura sistêmica
do processo decisório, observa-se uma visão científica das políticas públicas, no que acentua
uma perspectiva burocrática no seu processo de elaboração; por outro lado, quando há uma
preocupação com a flexibilidade, a diversidade, o improviso e o conflito, tem-se uma visão
estratégica das políticas públicas, no que revela uma perspectiva pluralista no seu processo
de elaboração, até mesmo para evitar uma excessiva burocratização para a solução dos
problemas relacionados às políticas públicas1043. Naturalmente, não se tratam de visões
excludentes, uma vez que se complementam para assumir uma tônica racional a todo o
processo de elaboração as políticas públicas.
Cumpre mencionar que, muito embora isso não se afigure de difícil pressuposição, a
elaboração das políticas públicas, tal como preceituado no início do tópico, deve atender aos
fundamentos da República Federativa do Brasil e, dessa forma, possui importância ímpar na
consolidação das políticas públicas a atuação do Poder Legislativo, uma vez que ele vai
descortinar os prognósticos necessários à satisfação dos direitos econômicos, sociais e
culturais dos cidadãos. Pois bem. Nesse ponto, tem-se o perigo de a configuração normativa
revelar, tão-somente, uma estatuição dos interesses dos segmentos mais fortes da sociedade
civil, já que a riqueza descansa nas normas1044, fazendo com que a observância dos textos
legais acarrete, invariavelmente, o mero cumprimento dos desígnios anteriormente decantados
pelo jogo do poder político e econômico.
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Nesse contexto, a participação administrativa pode revelar-se numa mera massa de
manobra legitimante de uma ciranda de interesses predeterminada, uma vez que o
cumprimento das regras do jogo é uma elementar advertência do próprio processo decisório,
daí assoma em importância a insurgência emancipadora, porque problematizadora, dos
cidadãos na elaboração das políticas públicas, constituindo-se, assim, num núcleo de
resistência aos imperativos legais que destoam dos próprios fundamentos arqueados no art. 3º
da Constituição Federal de 1988, porque viciados e visivelmente atentatórios à regularidade
de atuação estatal.
Com efeito, o Poder Legislativo se esforça para incorporar temas básicos já
consolidados na cultura política do país, todavia, e a depender das forças econômicas e
políticas convergentes, certas temáticas refogem claramente das evidências de uma possível
homogeneidade no seio da comunidade política1045, muito embora o legislador faça com que
elas pareçam gozar desse status, justamente para agregar sub-repticiamente as
particularidades do jogo de poder, tudo em evidente benefício a determinadas categorias
econômicas ou políticas. Dessa forma, a resistência dos grupos de interesses mais fracos é
revelada na tentativa de denunciar a heterogeneidade da temática e da necessidade de impor
limites ao poder de decisão da maioria.
Ademais, o processo de execução das políticas públicas pressupõe um regular processo
decisório, o que exige os devidos cuidados quanto à perfectibilização de decisões que
corporificam as meras imposições do jogo político-econômico na sociedade civil, assim como
o providencial aporte orçamentário para tanto, conforme o avançar das políticas públicas
encampadas pelo Poder Público que, por sua vez, como que um ciclo inevitável, acarreta
novas políticas públicas para contemplar as também novas demandas1046.
Urge mencionar que a difícil tarefa do controle popular das políticas públicas1047 não se
resume à tentativa de contribuir para a preparação e a formação da decisão administrativa,
especialmente porque ela se afigura ainda mais importante na execução delas, uma vez que
prestigia a regularidade da concreção das decisões tomadas ou tenta, conforme o caso, reduzir
os possíveis prejuízos delas em face dos interesses dos grupos de interesses mais fracos ou
não organizados, tudo de modo a permitir levantes populares para coibir possíveis abusos do
Poder Público.
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Sobremais, e já num vislumbre avaliativo das políticas públicas, a questão do
custo/benefício das políticas públicas, ou simplesmente a sua inequívoca utilidade, possui a
sua matriz na compreensão econômica do fenômeno das políticas públicas, então as possíveis
vertentes jurídicas disciplinadoras da atuação administrativa não podem conceber ou
identificar, pelo menos com desejável precisão, as particularidades e adversidades que a senda
extrajurídica revela através da concreção das medidas administrativas, justamente porque a
questão da eficiência das políticas públicas é um dado econômico e o seu controle jurídico
deve partir dessa premissa, senão pode imperar correlações ou implicações com base em
fundamentos diversos e, possivelmente, inviabilizadores de qualquer atendimento dos
parâmetros jurídicos por parte dos gestores públicos.
É dizer, a simples disposição econômica sobre os fins das políticas públicas não tem o
condão de aferir, sob uma perspectiva jurídica, a inutilidade ou ineficiência da atuação estatal
e, muito menos, a sua irregularidade, uma vez que os parâmetros econômicos podem revelar
posições ou entendimentos que juridicamente não são aceitáveis e vice-versa, especialmente
porque a eficiência deve ser cotejada em função da legalidade dos atos do Poder Público1048.
É dizer, não se admite o que o controle jurídico das políticas públicas, mediante
intervenção judicial, invalidade ato administrativo por exclusivo cotejo desfavorável da
eficiência da medida administrativa tomada, isto é, da realização material do ato, pois isso
implicaria adentrar no juízo de oportunidade exercido pela autoridade administrativa1049.
Por outro lado, quando a análise do princípio da eficiência for empreendida em sintonia
com outros princípios jurídicos, especialmente o da moralidade e o da proporcionalidade, é
possível adentrar na juridicidade da discricionariedade administrativa, uma vez que a questão
não se resume a mero vislumbre subjetivo da autoridade judicial quanto à eficiência da ação
administrativa defendida pelo Poder Público1050.
Portanto, o vislumbre jurídico sobre as políticas públicas, diversamente do cotejado pela
senda econômica, não se satisfaz baseado numa imperiosa relação de custo-benefício, mas,
sim, na escorreita aplicação das disposições legais1051, o que afasta, evidentemente, uma
acrítica análise dos comandos jurídicos.
Ademais, pautar a atuação estatal apenas permeada no paradigma da eficiência, de matiz
notadamente mercadológico, faz sucumbir, em certa medida, a prevalência dos interesses
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sociais, uma vez que a análises são encetas numa perspectiva econômica, que são geralmente
desconhecedoras das conflitantes, onerosas e inquietantes particularidades da senda social1052.
Portanto, a correlação entre parâmetro jurídico e parâmetro econômico não é linear e
nem gozam da mesma compreensão sobre os fatos, de maneira que exigir a eficiência sob o
ponto de vista jurídico não é o mesmo que exigi-la sob o prisma econômico, até porque, a
rigor, eficiência não é um dado jurídico, donde é melhor aquilatar a ideia do dever de boa
administração na prossecução das políticas públicas em função das possibilidades fáticojurídicas observadas em cada caso.
Urge mencionar que a avaliação das políticas públicas cumpre o importante papel para
ponderar o modo em que vão operar suas possíveis mudanças, de modo a evitar os graves
erros observados nas últimas medidas administrativas tomadas1053; aliás, trata-se de uma
antiga e elementar recomendação às políticas públicas: a variabilidade delas como mecanismo
para tentar evitar erros ou mesmo não os repetir.
Outro dado relevante é que a avaliação não pode partir apenas de critérios meramente
orçamentários, isto é, não pode ser vislumbrados somente em função dos custos da atividade
administrativa, pois, ainda que desejável o maior alcance possível das políticas públicas com
o menor custo aferível, as prestações econômicas, sociais e culturais devem contemplar outras
variáveis, tais como: (a) o nível de participação dos beneficiários na definição do objeto da
atuação do Poder Público, no que prestigia a legitimidade do processo de definição das
políticas públicas; (b) o grau de satisfação desses beneficiários com a medida encampada pelo
Estado, no que comprova a precisão da medida adotada durante a sua efetiva execução; (c) a
adesão social à atuação da Administração Pública ou, simplesmente, o prestígio da
consensualidade em função da abertura dialogal do processo decisório administrativo; e (d) a
qualidade das prestações ofertadas pelo Poder Público, no que vai representar a devida
observância do princípio da eficiência em função dos resultados auferidos a médio e longo
prazo.
Por tudo acima aventado, tem-se que o processo de elaboração das políticas públicas é
extremamente trabalhoso e oscila entre os ingredientes técnicos e políticos na formação da
decisão do Estado, de maneira que os vários atores participantes do processo decisório, uns
mais e outros menos, contribuem sob uma perspectiva partidarista ou técnico-científica na
materialização da atuação estatal com vista a atender aos objetivos fundamentais da nossa
República.
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7.2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS

As relações entre direitos fundamentais e políticas públicas são tão intensas quanto
inquietantes, porém não há, aqui, uma pretensão de galgar grandes tergiversações sobre a
ambiência concreta que cerca tais relações, mas, tão-somente, demonstrar que elas não se
desenvolvem e nem se aperfeiçoam em função de interesses ou perspectivas de análises
particulares, por maior que seja a envergadura ou o apelo que envolve o direito perseguido,
pois é o relevo da contextura sistêmica, no que tenta absorver um eminente complexo de
prestações estatais, quem define verdadeiramente o sentido e operatividade das políticas
públicas.
Sabe-se que toda Constituição possui um projeto ambicioso e sempre inacabado, uma
vez que seu texto segue um eterno construir de possibilidades devidamente identificadas e
concretizadas, certo ou tarde, pela mão do Estado e suas entidades, melhor dizer pela mão da
sociedade civil sob as diretrizes estatais que, em tese, são delineadas pela própria sociedade
através dos institutos ou mecanismos de participação política.
Logo, é perfeitamente inteligível, muito embora não seja desejável ou aceitável1054, que
normas constitucionais determinadoras de prestações positivas demorem, ou até mesmo
excepcionalmente sucumbam, para serem concretizadas em face de algumas evidentes
adversidades, tais como, (a) a ausência de normas que viabilizem a prossecução da atuação
estatal em diversos segmentos da sociedade ou, conforme o caso, que defina o conteúdo de
alguns comandos constitucionais1055-1056, isto é, o complexo compreensivo de direitos sociais
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Afinal, “[...] as normas jurídicas não são conselhos, opinamentos, sugestões. São determinações. O traço
característico do Direito é precisamente o de ser disciplina obrigatória de condutas. Daí que por meio das regras
jurídicas não se pede, não se exorta, não se alvitra. A feição específica da prescrição jurídica é a imposição, a
exigência” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos
Sociais. 1 ed. 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 11.
1055
Nesse ponto, acresçam-se as seguintes considerações: “Se as normas constitucionais consagradoras de
direitos, liberdades e garantias são dotadas de aplicabilidade direta (o que não significa ser a mediação legislativa
desnecessária ou irrelevante), então é porque os direitos por elas reconhecidos são dotados de densidade
normativa suficiente para serem feitos valer na ausência de lei ou mesmo contra a lei” (CANOTILHO, José
Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Edições Almedina, 2003, p.
400).
1056
É dizer, a definição dos meios ou mecanismos para consolidar os direitos econômicos, sociais e culturais
exige uma contribuição legislativa e, claro, uma atuação concreta e interventiva da Administração Pública.
Logo, não se afigura correto afirmar que a consolidação das políticas públicas é uma tarefa exclusiva do Poder
Executivo, uma vez que, sem a definição e a positivação dos critérios consagrados na conformação legislativa, o
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como direitos subjetivos; (b) a definição de uma estrutura organizacional para empreender as
devidas exigências legais ou simplesmente as normas de organização que definam as
competências para exarar medidas relacionadas aos direitos econômicos, sociais e
culturais1057; e (c) o aporte material necessário para fazer curso às exigências ou demandas
observadas na sociedade, donde desponta a questão da gradualidade como uma necessária
lógica na consolidação dos direitos econômicos, sociais e culturais1058, devidamente
observada na liberdade de conformação legislativa na disciplina da necessária política de
concretização de tais direitos.
Pois bem. Observa-se que a singular posição normativa dos direitos fundamentais no
constitucionalismo moderno1059, mormente no que se refere a sua materialidade1060, exige o
preciso cumprimento dos seus termos; logo, revela-se evidente que o Estado não pode
descurar-se de tal tarefa. Todavia, a confluência conflitiva dos direitos fundamentais no caso
concreto e as diversas formas de compreender ou empreender determinados comandos
constitucionais acabam por potencializar as dificuldades para levar a cabo a imperativa
observância deles na nossa ordem jurídica. E isso é particularmente sentido na questão da
definição das políticas públicas, mormente quando conflito de interesses contemplam
pretensões igualmente legítimas de alguns segmentos da sociedade civil.
Dessa forma, uma elementar preocupação anima o tópico: de que modo os direitos
fundamentais impõem e limitam as políticas públicas? A indagação levanta a problemática, de
intensos conflitos por sinal, entre a imposição constitucional de consolidação dos direitos
fundamentais e as possíveis limitações das políticas públicas em virtude de eventual
necessidade de salvaguardar interesses das minorias no seio da comunidade política.
Somam-se, ainda, como importante dado de relevantes implicações fático-jurídicas, os
limites orçamentários do Poder Público para promover, da forma mais ampla possível e com
considerável padrão de qualidade, o cumprimento dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil (art. 3º da CF/88), uma vez que, numa perspectiva pragmática, só

Poder Público encontra-se no vazio de imposições normativas mais concretas, o que dificulta a promoção de
uma atuação baseada em comandos impessoais e, portanto, pretensamente mais racionais e legítimos.
1057
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Tomemos en serio los derechos económicos, sociales y culturales.
Revista del Centro de Estudios Constitucionales (RCEC), Madrid, nº 01, p. 239-260, sept./dic. 1988, p. 240.
1058
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Metodología “Fuzzy” y “Camaleones Normativos” en la Problemática
Actual de los Derechos Económicos, Sociales e Culturales. Trad. Francisco J. Astudillo Polo. Derecho y
Libertades (DyL), Madrid, nº 06, p. 35-49, 1998, p. 44.
1059
NETTO, Luísa Cristina Pinto e. Os Direitos Sociais como Limites Materiais à Revisão Constitucional.
Salvador: Editora JusPodivm, 2009, p. 19.
1060
GUASTINI, Riccardo. Normas Supremas. Trad. Jordi Ferrer. DOXA - Cuadernos de Filosofía del
Derecho, Alicante, ano 16, nº 17-18, p. 257-270, 1995, p. 264.
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existem realmente direitos quando, na mesma medida, houver recursos orçamentários para
efetivá-los1061.
Os direitos fundamentais, como direitos subjetivos, impulsionam as políticas públicas,
inclusive isso é facilmente compreendido, mormente quando elas representam os meios da
ação governamental com o objetivo de concretizar, conforme uma linha prioritária1062 de
atuação pretensamente desenhada no texto constitucional, o projeto econômico, social e
cultural do Estado.
Primeiramente, urge gizar que a temática ganha particular densidade com o processo de
aferição da atuação governamental prioritária insculpida na Carta Fundamental; pois, a
despeito de os direitos fundamentais sociais1063 possuírem aplicação imediata (art. 5º, § 1º, da
CF/88), uma inevitável prioridade das políticas públicas não é, muitas vezes, devidamente
dessumida do texto constitucional, mas caprichosamente determinada pelos mandatários ou
representantes do povo1064.
Aliás, isso já denota toda a inferência de desvios habitualmente sentida na noção de
representação política, especialmente no caso brasileiro. Diante desse fato, sem maiores
dificuldades, podem resultar os primeiros embates, inclusive institucionais, para definir o
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HOLMES, Stephen; e SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: why liberty depends on taxes. New York:
W. W. Norton & Company, 2000, p. 19. É dizer, mesmo os clássicos direitos-autonomia demandam custos
orçamentários, pois, ainda que as despesas não sejam individualizadas em função de um titular, o que faz com
que elas tenham permanecido na penumbra, há um dispêndio de recursos do Estado destinado a criar meios para
o exercício de tais direitos pelos cidadãos em função das suas possibilidades e do seu envolvimento na
comunidade política (NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os deveres e os custos dos
direitos. Revista do Direito Público da Economia (RDPE), Belo Horizonte, ano 05, nº 20, p. 153-181, dez.
2007, p. 165).
1062
Ora, como inexistem recursos para fazer cumprir fielmente o domínio normativo das prescrições
constitucionais claramente exigíveis, então, se afigura bem razoável estabelecer uma linha prioritária de atuação.
Nesse contexto, não se observa propriamente a existência de uma discricionariedade estrutural do legislador,
uma vez que boa parte dos direitos fundamentais sociais não se insere no contexto das normas constitucionais
que não expressam obrigações e nem proibições ao Poder Público. Desse modo, a discricionariedade para
definir objetivos, a discricionariedade para escolher meios e a discricionariedade para sopesar encontram-se
mais restritas, hajam vista as evidentes prescrições constitucionais, de caráter proibitivo ou obrigatório, que
contemplam satisfatoriamente os parâmetros necessários para o seu cumprimento. Notadamente, à medida que as
prescrições ganhem uma contextura mais vaga, ou mesmo imprecisa, tais discricionariedades passam a gozar de
maior espaço na diretriz conformativa da atividade legiferante (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos
Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 584-585).
1063
Apenas para citar uma área de particular destaque nas prestações do Estado.
1064
Num vislumbre mais preciso, muito embora não plenamente observado no contexto nacional, transcreve-se:
“Constituição em geral não aponta de forma específica que políticas públicas devem ser implementadas em cada
caso. Assim, a questão acaba sendo remetida para a interpretação constitucional de forma ampla, isso é: aquela
levada a cabo pelos agentes públicos em geral e pela sociedade com um todo, tendo em conta sua compreensão
política, ideológica ou filosófica do que significa o texto constitucional” (BARCELLOS, Ana Paula de.
Constitucionalização das Políticas Públicas em Matéria de Direitos Fundamentais: O Controle Político-Social e
Controle Jurídico no Espaço Democrático. Revista de Direito do Estado - RDE, Rio de Janeiro, ano 01, nº 3, p.
17-54, jul./set. 2006, p. 24).
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universo das políticas públicas a serem efetivamente promovidas em função da
disponibilidade financeira do Estado.
Ademais,

a

compreensão

dos

direitos

fundamentais

sob

uma

perspectiva

individualista1065, o que revela um apanágio da concepção moderna desses direitos e, portanto,
não comunitária1066, tem o condão de imprimir uma compreensão das políticas públicas sob
uma perspectiva estritamente individual, o que dificulta o atendimento das importantes pautas
sociais, que são ou pelo menos dever ser baseadas numa perspectiva comunitária; logo, dentro
de um complexo compreensivo que salvaguarda a cidadania numa ambiência democrática, a
saber, que contemple as possibilidades de todo um universo de cidadãos, ainda que, para isso,
não possam, em determinados casos, atender prioritariamente a uma demanda particular.
Ocorre que o não atendimento de uma demanda particular1067 pode ensejar justamente o
descumprimento de um direito fundamental e, não raras vezes, vinculado a valores superiores
do nosso sistema jurídico (art. 5º, caput, da CF/88). Eis o inevitável dilema do decisor
administrativo ou judicial: como decidir, numa contextura tão adversa e com expectativa de
certeza jurídica, sem perder a esteira da correção material e da racionalidade e, assim, infirmar
a senda da arbitrariedade que leva à imprevisibilidade da decisão do Poder Público1068.
A problemática é condensada nos seguintes termos: se, de um lado, há a exigência de
atender às demandas consideradas prioritárias em função de claros objetivos a serem
alcançados pelo Poder Público; por outro, tem-se a vertente de uma particular demanda,
geralmente bem onerosa e baseada em um direito fundamental, que pode comprometer o
regular atendimento dos ordinários e desejáveis prognósticos da Administração Pública.
O conflito no processo decisório, nessa hipótese, é inevitável e, mais que isso,
assombrosamente embaraçoso à autoridade administrativa, uma vez que as variáveis não são
estritamente jurídicas, sem falar que os limites materiais são geralmente supressivos de meios
ou possibilidades para uma atuação administrativa que açambarque as duas realidades
mencionadas. Logo, uma intervenção judicial, que é declaradamente casuística, pode atender
a qualquer demanda particular com o argumento da necessária salvaguarda de um direito
1065

E na ideia de que existe um núcleo de direitos absolutamente intangíveis, de viés nitidamente paternalista,
como que uma expressão de um catálogo de verdades auto-evidentes e defensáveis em face de quaisquer
circunstâncias (GIL, Ernesto J. Vidal. Justificación de la democracia y límites a la decisión por mayorías. DOXA
- Cuadernos de Filosofía del Derecho, Alicante, ano 15, nº 15-16, p. 227-241, 1994, p. 237).
1066
FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías. La ley del más débil. Introducción de Perfecto Andrés Ibáñez.
Trad. Perfecto Andrés Ibáñez e Andrea Greppi. 4 ed. Madrid: Editorial Trotta, 2004, p. 100.
1067
Considera-se demanda particular a que exige um invulgar feixe de fatores fático-jurídicos, muito embora
não seja de difícil ocorrência em face da dinâmica de uma sociedade hipermoderna.
1068
AARNIO, Aulis. Lo Racional como Razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica. Trad. Ernesto
Garzón Valdés. Rev. Ernesto Garzón Valdés e Ruth Zimmerling. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales,
1991, p. 26-27.
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fundamental; contudo, e paradoxalmente, pode acarretar o descumprimento de várias
demandas, concebidas numa perspectiva sistêmica e igualmente importantes, por contemplar
direitos fundamentais, em função dos limites materiais do Estado1069.
No caso, não se cogita e nem mesmo se arvora o entendimento de que a demanda
particular seja mais ou menos importante; porém, no plano das considerações gerais que
antecedem as realizações públicas, ela se afigura um verdadeiro obstáculo ao atendimento de
um complexo de pretensões igualmente exigíveis e, claro, arrimada com a mesma
fundamentalidade dos seus direitos. A sensibilidade excessiva com que são tratadas essas
causas particulares reflete uma má compreensão no dimensionamento das políticas públicas,
uma vez que limita o raio de atuação do Poder Público e, consequentemente, restringe o
próprio cumprimento dos direitos fundamentais numa perspectiva sistêmica, que,
evidentemente, congrega um universo bem maior de cidadãos. Desponta-se, portanto, a dura
realidade da razão. “É uma lição difícil mas necessária ter que aprender que não estamos
autorizados a nada só porque nós somos nós e que os nossos seres amados não são especiais
só porque são nossos”

1070

. É dizer, quando se arvora uma matriz absoluta ao direito

perseguido1071, infelizmente, olvida-se de que a racionalidade das políticas públicas pode ser
seriamente comprometida.
A cômoda e hipócrita afirmação de que o Estado deve salvaguardar todos os direitos
fundamentais dos cidadãos esconde uma evidente falácia, e pouco observada, a saber, que a
consolidação ou a observância de todos os direitos fundamentais deve ser a tônica da atuação
1069

Há uma preocupação neste trabalho, e isso já deve ter sido notado por um leitor mais atento, em não
considerar os casos concretos para descortinar as análises que propiciam as conclusões condensadas no texto,
justamente para não absorver pré-compreensões sobre situações que possam, inadvertidamente, infirmar uma
perspectiva de estudo que seja a mais ampla possível e, a partir daí, assentar os seus inevitáveis limites ou suas
evidentes objeções. Todavia, como mera representação ao dilema apresentado, e ainda sob uma mera enunciação
abstrata, mas plenamente observável nos rincões deste país, pode-se cogitar a realidade de uma cidade
interiorana que possui uma escassa reserva de recursos na área da saúde e que, por conta de uma demanda
judicial, a metade de seus valores é destinada a atender a uma intervenção cirúrgica e, posteriormente, um
tratamento de um munícipe, em que pese à discutível viabilidade do procedimento cirúrgico e da potencial
capacidade de ofertar uma esperada sobrevida ao jurisdicionado. Por outro lado, e já em virtude da redução dos
recursos destinados às políticas públicas de saúde, a gestão municipal empreende uma inexpressiva atuação de
combate à dengue, fato que, infelizmente, não conteve um surto epidemiológico da doença, acarretando, assim, o
falecimento de vários munícipes. E, para ganhar ares dos dramas de Almodóvar, o jurisdicionado, por também
ter sido vítima da dengue, teve o seu óbito antecipado em função de complicações decorrentes da doença dos
trópicos. Nesse contexto, qual a racionalidade que lastreia o atendimento da demanda particular?
1070
RAZ, Joseph. Valor, Respeito e Apego. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 14-15.
1071
A rigor, numa sociedade hipermoderna e, portanto, complexa e pluralista, não há como cotejar a existência
de uma irresistível ou inabalável pretensão em função de um suposto caráter absoluto de um direito, ainda que
fundamental, justamente porque há um pluralismo de valores que relativiza as imposições numa ambiência
extremamente conflituosa de interesses, no que também revela uma intensa teia de conflitos de natureza
axiológica. Daí que, de absoluto mesmo, há apenas o reconhecimento da existência de um pluralismo de valores,
no que revela a complexa questão de salvaguardá-los, donde exsurge o fundado compromisso de criar
mecanismos procedimentais ou processuais para tal fim (ZAGREBELSKY, Gustavo. El Derecho Dúctil. Ley,
derechos, justicia. 9 ed. Madrid: Editorial Trotta, 2009, p. 14-15).
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estatal em qualquer caso. Isso é, em per si, impossível material e juridicamente, pois, além
dos limites evidentes dos direitos fundamentais entre si, há o cotejo das possibilidades fáticas,
sem falar, ainda, nos empeços interpretativos em virtude da semântica que encerra a aplicação
de todo texto constitucional e infraconstitucional numa ambiência irrestrita de analises sobre
valores, princípios e regras.
Para início, e longe de maiores questionamentos relativos aos conflitos de direitos
fundamentais1072, é sabido que os direitos sociais, donde despontam os mais infensos
obstáculos às políticas públicas, comportam uma série de circunstâncias limitantes, pois o seu
vislumbre prestacional sempre demanda a existência de fatores extrajurídicos e, mesmo sobre
relevantes fatores precipuamente jurídicos, tais como a definição de uma estrutura orgânica
para comportar a atividade administrativa e a disciplina de um procedimento relacionado às
prestações positivas do Estado, persistem os entraves, geralmente burocráticos, que empeçam
a concreção dos comandos legais. Aliás, não é por outra razão que os direitos sociais, assim
como os direitos de liberdade, são considerados direitos-expectativa, claro que expectativa
positiva1073 e expectativa negativa1074 respectivamente1075.
De par com isso, tem-se que o processo de consolidação dos direitos sociais padece
especialmente de problemas de ordem econômica e política, haja vista o elevado custo para
executá-los e, no caso brasileiro, o uso eleitoreiro das demandas sociais. Soma-se, ainda, uma
complexa e onerosa mediação política e burocrática1076 que, por gozar de expressivos espaços
de discricionariedade e se render muitas vezes ao fisiologismo político, não atende, a
contento, ao programa desenvolvido para o cumprimento das metas sociais, justamente por
inexistirem adequados mecanismos de garantias para consolidar os direitos sociais. Eis a
importância da participação administrativa: possibilita um salto qualitativo na formação das
políticas públicas e exerce o devido controle social sobre a execução delas, reduzindo, assim,
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Até porque não uma questão a ser dedicada neste trabalho, sem falar que tal temática demanda demorado
estudo em separado.
1073
Ademais, insta mencionar que não há como considerar todos os direitos sociais como direitos subjetivos
numa perspectiva de sua imediata aplicabilidade ou efetividade, pois há diversos direitos sociais que não
possuem uma precisa acionabilidade judicial em virtude da dificuldade de identificar os precisos e concretos
parâmetros da relação jurídica com vista a exigir, em qualquer caso ou mesmo na maioria deles, uma prestação
concreta do Estado (José Joaquim Gomes Canotilho, op. cit., 1988, p. 258). Assim sendo, o direito fundamental
social à moradia (art. 6º da CF/88) não tem o condão impor a um ente político o dever de disponibilizar uma casa
para todos os munícipes que vivam sem teto.
1074
A ideia de direitos de liberdade não quer dizer, de modo algum, que o Estado não tenha custo na observância
deles, pois um direito dessa natureza para ser efetivamente exercido não basta à mera inércia estatal, pois mesmo
uma não intervenção demanda o dispêndio de recursos nos caso concreto, uma vez que, na maioria dos casos,
demanda uma atuação processual administrativa.
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Luigi Ferrajoli, op. cit., 2004, p. 104.
1076
Luigi Ferrajoli, op. cit., 2004, p. 110.
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os males de uma Administração Pública que ainda não se mostra adequada ou afeita aos
novos e exigíveis rumos da gestão pública.
Por outro lado, as adversidades mencionadas, longe de constituírem obstáculos
intransponíveis à consolidação dos direitos sociais, apenas revelam que o maior dilema das
políticas públicas não é, em per si, a ausência de recursos para suportar os enormes custos das
demandas sociais, ainda que a limitação orçamentária seja um fato inegável muitas vezes,
mas, sim, uma adequada gestão das possibilidades orçamentárias do Estado.
Logo, a sociedade civil, que é beneficiária direta das políticas públicas, tem o direito de
participação política em todas as fases do longo e complexo processo de consolidação dos
direitos fundamentais econômicos, sociais e culturais e tal intervenção não vislumbra apenas
imprimir uma necessária concreção ao imperativo constitucional da publicidade ou da
transparência administrativa, mas, e principalmente, uma devida ingerência na definição das
ações prioritárias do Estado. Eis, portanto, o porquê de um dos mais importantes deveres do
Estado para uma efetiva gestão democrática numa Administração Pública dialógica: criar
parâmetros organizacionais, no que também são compreendidas as normas processuais ou
procedimentais1077, para o efetivo exercício do direito de participação política dos cidadãos na
defesa dos seus direitos em face do Poder Público1078.
Aqui, adentra-se na questão do atendimento das demandas dos segmentos sociais
considerados minoritários1079 numa democracia centrada eminentemente no apelo das
imposições majoritárias1080. É dizer, como qualquer prioridade implica sempre, em maior ou
menor extensão, uma exclusão, ainda que temporária, de determinadas pessoas, questões ou
1077

BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas. Limites e
Possibilidades da Constituição Brasileira. 9 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 94.
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José Joaquim Gomes Canotilho, op. cit., 1988, p. 247.
1079
A rigor, não há como considerar preciso o termo minoritário, pois o universo que compreende essas
pretensas minorias é bem expressivo, tais como, (a) pessoas com deficiências, (b) homossexuais; (c)
afrodescendentes; (d) índios; (e) imigrantes etc. Logo, a noção de segmento minoritário é cotejada em função
dele simplesmente não ser majoritário, portanto, é um conceito qualitativo e não quantitativo. Aliás, há uma
estreita relação entre minoria e diferença justamente em função do aspecto qualitativo em que assenta
determinado grupo ou segmento social, podendo, inclusive, tal diferenciação positiva ensejar um tratamento
singular por parte de determinadas políticas públicas, contanto que as discriminações sejam “[...] compatíveis
com a cláusula igualitária apenas e tão-somente quando existe um vínculo de correlação lógica entre a
peculiaridade diferencial acolhida por residente no objeto, e a desigualdade de tratamento em função dela
conferida, desde que tal correlação não seja incompatível com interesses prestigiados na Constituição”
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. 16ª tiragem.
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 17, itálico no original).
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Não se nega, por representar uma constante preocupação nas democracias modernas, o risco de um poder
social superior que não vê limites e, assim, não encontra obstáculos para romper suas pretensões ou, pelo menos,
contê-lo, pois a onipotência é, em si mesma, perigosa não apenas para a preservação dos interesses da minoria,
mas, também, para evitar uma perspectiva totalitária do exercício do poder (TOCQUEVILLE, Alexis de. La
Democracia en América. Edición crítica y traducción de Eduardo Nolla. Madrid: Editorial Trotta y Liberty
Fund, 2010, p. 455).
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coisas do foco da atuação administrativa, assoma em importância os limites da deliberação
democrática pautada apenas na maioria, pois isso pode representar, no caso concreto, alguma
afronta a direito fundamental.
Ora, como as políticas públicas são pensadas sob uma perspectiva sistêmica, inclusive
com vista a atender às demandas dos grupos minoritários, quaisquer particularidades que
fujam desses parâmetros podem representar um verdadeiro limite às políticas públicas já
encampadas pelo Poder Público, uma vez que os casos mais específicos são geralmente mais
onerosos e, não raras vezes, extremamente morosos no seu atendimento.
Dessa forma, quando é possível cotejar, separadamente, uma atuação governamental
para essas realidades, evidentemente, não persiste qualquer dilema; todavia, nos casos em que
isso não seja possível, geralmente em função de limites ou empeços orçamentários,
infelizmente, (a) ou a demanda considerada mais geral não pode esperar, o que geralmente
ocorre, fazendo com que não se obtenha, a priori, o atendimento dos casos particulares; (b) ou
demanda particular tende a retardar a execução da demanda geral, ocasionando, dessa forma,
um enorme dispêndio de recursos públicos em função da demora na execução das metas
previamente definidas pelo Poder Público. Aliás, quanto mais particular for uma demanda
maior é a dificuldade de traçar critérios apriorísticos para o seu alcance ou sua satisfação;
logo isso, por si só, já é um elemento natural para dificultar a projeção das políticas públicas,
especialmente quando a situação encampada demandar um uma frente considerável de
políticas públicas no universo das realizações ou prestações estatais.
Ademais, sob o ponto de vista operacional das finanças públicas, não se pode perder de
vista que a execução orçamentária segue rígidos parâmetros procedimentais, até mesmo para
cumprir uma questionável pretensão de controle e de responsabilidade na gestão dos recursos
públicos, de modo que constantes reverses na concreção dos planos da atuação administrativa,
conforme o despontar dos casos particulares em função de decisões judiciais ou mesmo
administrativas, não são rapidamente assimilados pela senda financeira do Estado e, mais
ainda, pelos operadores dos sistemas administrativos que desenvolvem a árdua tarefa de
equilibrar os parâmetros procedimentais extremamente rígidos e o atendimento das exigências
emergenciais.
A toda evidência, não se trata de um argumento defensável para não cumprimento dos
casos particulares, porém expressa a razão de eventuais demoras no cumprimento desses
casos, mormente quando inexiste efetivamente recurso específico, melhor dizer rubrica
orçamentária, para absorver a demanda financeira exigida. Porém, e isso deve ficar claro, os
obstáculos aventados na promoção das políticas públicas não podem perder a marca da
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inevitável temporariedade aferível no caso concreto, porque o permanente descumprimento
das determinações constitucionais, em especial as que condensam normativas fundamentais,
constitui um evidente abuso do Poder Público e uma vexada ofensa à Carta Fundamental1081.
E isso se torna ainda mais evidente quando se considera que “a autonomia
administrativa está sempre condicionada pelo respeito dos direitos, liberdades e garantias dos
cidadãos, que constituem um limite autónomo do poder discricionário” 1082.
Em face de tais considerações, resta demonstrado que os direitos fundamentais exigem a
adoção de políticas públicas e, nesse sentido, eles as impulsionam; porém, e paradoxalmente,
esses mesmos direitos em face das miríades fáticas podem limitar a concreção das políticas
públicas, porque o universo de exigências apresentado no meio social, notadamente
conflitivo, faz com que a atuação estatal se depare com consideráveis obstáculos para agir, a
tempo e a hora, na defesa dos direitos das minorias e, também, em termos mais evidentes, nos
casos considerados particulares ou específicos, justamente em função da sua ordinária
onerosidade e/ou morosidade.

7.3 AUDIÊNCIA PÚBLICA

A audiência pública possui expressa previsão constitucional no universo das atividades
desenvolvidas pelo Poder Legislativo, mas precisamente no complexo das competências das
comissões parlamentares, tal como preceitua o art. 58, § 2º, inciso II, da CF/88.
Evidentemente, a razão que anima a realização da audiência pública também é identificada,
ou mesmo exigida, em diversos segmentos dos demais Poderes da República, em especial na
Administração Pública decisória e prestadora.
Trata-se, assim, de destacado instrumento ou mecanismo de direito de participação
política no seio da Administração Pública1083, uma vez que expressa a manifestação direta do
1081

Nesse ponto, transcreve-se uma lapidar advertência: “A seriedade do ato constituinte impediria a suposição
de que os investidos em tão alta missão dela se servissem como simples válvula de escape para emoções
antecipadamente condenadas, por seus próprios emissores, a permanecerem no reino da fantasia. Até porque, se
desfrutavam do supremo poder jurídico, seria ilógico que, desfrutando-o, houvessem renunciado a determinar
impositivamente aquilo que consideraram desejável, conveniente, adequado” (Celso Antônio Bandeira de Mello,
op. cit., 2010, p. 14).
1082
ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 4 ed.
Coimbra: Almedina, 2009, p. 225.
1083
Não se considera a audiência pública um direito fundamental, uma vez que nem todas as formas de
expressão do direito de petição representa um direito fundamental, especialmente quando a fundamentalidade
formal e, principalmente, material exigem uma contextura precisa no texto constitucional, o que não é o caso da
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povo sobre as mais diversas questões do seu interesse, fazendo com que as temáticas
administrativas sejam discutidas, elaboradas, alteradas e aprovadas conjuntamente com o
Poder Público1084.
A toda evidência, ainda que a audiência pública pressuponha a ideia de reunião de
pessoas, ela não se confunde com o direito de reunião ou com a liberdade de reunião, pois
aquela é promovida numa contextura processual e ordinariamente dirigida por uma autoridade
pública no curso de um processo administrativo, legislativo ou judicial; por outro lado, o
propósito do direito fundamental de reunião, devidamente insculpido no art. 5º, inciso XVI,
da CF/88, ainda que possua uma eventual e ulterior pertinência com uma audiência pública, e
constitua um direito inegavelmente democrático, prende-se à discussão de matérias
decantadas ou definidas por particulares, conforme a disciplina estabelecida para o seu regular
desenvolvimento, e eventual intervenção do Poder Público não se refere ao conteúdo da
matéria discutida e nem aos procedimentos a serem adotados para ultimar os seus resultados,
mas apenas aos parâmetros de viabilidade do próprio evento, até mesmo para garantir os
permeios materiais de sua ocorrência. Ademais, o instituto mais próximo do direito de reunião
é a associação1085, o que bem demonstra a diversidade entre os institutos aventados.
Defende-se que a audiência pública representa o ápice dos instrumentos de participação
administrativa processual, haja vista a possibilidade de intensa e desvelada relação entre o
cidadão e a Administração Pública na prossecução do interesse público1086.
audiência pública, que possui regulamentação na legislação ordinária e contornos que expressam, quando muito,
apenas a concreção de normas ou princípios constitucionais, ainda que de inegável envergadura na ordem
constitucional vigente. Em sentido contrário, vide: NETTO, Luísa Cristina Pinto e. Participação
Administrativa Procedimental. Natureza jurídica, garantias, riscos e disciplina adequada. Belo Horizonte:
Editora Fórum, 2009, p. 112.
1084
SOARES, Fabiana de Menezes. Direito Administrativo de Participação. Cidadania, Direito, Estado e
Município. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 166.
1085
ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. Liberdade de Reunião. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 221.
1086
Trata-se de antigo instituto de participação política, inclusive de uso corrente na França, no qual é chamado
de enquête administrative, assim como na Inglaterra e nos Estados Unidos com o nome de public hearings
(NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Função Administrativa e Participação Popular. Revista Trimestral de
Direito Público - RTDP, São Paulo, vol. 36, p. 114-123, out./dez. 2001, p. 121). Portanto, o instituto representa
um efetivo e concreto instrumento de participação administrativa processual. Aliás, na Franca, a enquête
publique tem pedido espaço para o débat public por ser um procedimento mais demorado e não conferir um
suficiente poder à participação da sociedade civil (CASSESE, Sabino. La Partecipazione dei Privati alle
Decisioni Pubbliche. Saggio di Diritto Comparato. Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico (RTDP), Milano,
vol. 57, fasc. 01, p. 13-41, 2007, p. 18) Por outro lado, a participação pública, de modo geral, tem galgado
enorme prestígio nos Estados Unidos, alcançando até mesmo uma crescente importância no setor privado, o que
demonstra que a via participatória não deve ser uma realidade apenas nas relações entre o Estado e o cidadão
(SCHWEITZER, Martin; CARNES, Sam A.; PEELLE, Elizabeth B.; WOLFE, Amy K.; e MUNRO, John F.
Defining Success for Public Participation Programs. Energy Studies Review (ESR), Hamilton, vol. 08, nº 03, p.
249-263, 1996, p. 249-250). No direito espanhol, além do consagrado direito de audiência, como instrumento de
tutela e de defesa de direitos, tem-se a figura da informação pública, cujo matiz é declaradamente participativo,
na qual há uma participação direta dos cidadãos na prossecução do interesse público, isto é, sobre as disposições
administrativas que lhes afetem, conforme preceitua o art. 105.a da Constituição da Espanha. Insta mencionar
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À evidência, a audiência pública representa um inarredável direito publico subjetivo de
toda a comunidade política1087 e, talvez por isso, tem alcançado, nos últimos anos, uma
notória importância no cenário jurídico nacional, já que expressa um parâmetro virtuoso de
ingerência do cidadão na promoção da atividade administrativa1088. Dessa forma, há
importantes pontos a serem esclarecidos sobre a audiência pública, especialmente (a) no que
concerne a sua exigência, se demanda sempre previsão legal, e, claro, (b) no que se refere a
sua vinculação para o Poder Público.
Importa mencionar que a transição democrática das instituições brasileiras demanda a
adoção de novas formas de exercício do poder, daí a importância de empreender mudanças na
condução do processo decisório da Administração Pública. É dizer, “a estratégia das
mudanças é a de audiências, a de ouvir sempre, a de consultar, a de se disponibilizar para os
debates, sabendo-se que a energia de nossos esforços aumenta sempre em razão de maior
participação na coletividade” 1089. Então, não há como negar que a energia transformadora da
participação deve ocupar o norte da relação entre o cidadão e a Administração Pública,
precipuamente na definição das políticas públicas pelo Poder Público.
Porém, antes de apresentar as devidas considerações sobre os pontos acima ventilados,
pontos, impõe-se uma breve exposição do instituto, tudo de modo a aferir o seu verdadeiro
sentido e alcance; quer dizer, identificar o seu modo operativo na ordem jurídica pátria.

que a jurisdição constitucional espanhola entende que a informação pública se limita às questões administrativas;
por outro lado, ela defende que a forma de participação popular insculpida no art. 23 da Lei Fundamental
espanhola, que trata do direito de participação nos assuntos públicos, é dotada de maior legitimidade democrática
e, nesse sentido, possui uma inegável transcendência político-constitucional. Portanto, a informação pública se
prende à temática da legalidade administrativa (art. 105.a), enquanto o direito de participação do art. 23 possui
uma contextura mais ampla, pois revela toda a amplitude da participação política do cidadão na ordem
constitucional espanhola (MALLÉN, Beatriz Tomás. El derecho fundamental a una buena administración.
Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública – INAP, 2004, p. 112-113).
1087
FIGUEIREDO, Lucia Valle. Instrumentos da Administração Pública Consensual. A Audiência Pública e sua
Finalidade. In: MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo (Coord.). Uma Avaliação das Tendências
Contemporâneas do Direito Administrativo. Obra em homenagem a Eduardo García de Enterría. Rio de
Janeiro: Renovar, 2003, p. 383-399, p. 384.
1088
Nesse ponto, ressalta-se a importância de empreender uma justiça bidimensional, justiça como valor a ser
perseguido, por meio da participação administrativa dos segmentos diretamente afetados, tudo em vista a
viabilizar a igualdade material socioeconômica ou a igualdade material cultural, conforme o caso. Por justiça
bidimensional compreende-se a redistribuição de renda, donde se verifica o claro apelo socioeconômico, com a
política de reconhecimento das identidades, no qual se observa o aspecto cultural, com o propósito de promover
uma efetiva igualdade material na sociedade (CAVINATTO, Dionara Denize. O sentido de igualdade na pósmodernidade: da igualdade formal à igualdade substancial. In: SANTOS, André Leonardo Copetti; e
DEL´OLMO, Florisbal de Souza (Org.). Diálogo e Entendimento. Direito e Multiculturalismo & Cidadania e
Novas Formas de Solução de Conflitos. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009, p. 307-315, p. 314).
1089
CASTRO, José Nilo de. Planejamento Cidadão. In: WAGNER JUNIOR, Luiz Guilherme da Costa. Direito
Público. Estudos em Homenagem ao Professor Adilson Abreu Dallari. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 391399, p. 395.
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Primeiramente, a audiência pública, muito embora expresse uma “uma decorrência
imediata do princípio da soberania popular”

1090

, não se assemelha com os instrumentos da

democracia semidireta do art. 14, incisos I a III, da CF/88, conquanto represente um
importante mecanismo para a transparência da atividade administrativa e para a formação da
decisão da autoridade pública.
A razão é simples desse entendimento: a ocorrência da audiência pública decorre de
uma faculdade ou de uma obrigatoriedade, conforme a disciplina legal, aferível no processo
decisório administrativo, e, em qualquer caso, constitui uma forma de participação política
com direta intervenção do cidadão na atuação administrativa; logo, o que pode ser indireto ou
semidireto, evidentemente, são os efeitos da intervenção do particular na concreção da
decisão administrativa, no que se compreendem os graus de vinculação da autoridade
administrativa. Portanto, a audiência pública é um instrumento de democracia direta uma vez
que inexistem intermediários entre o cidadão e o Estado, muito embora não necessariamente
vincule o gestor público, ainda que isso acarrete, possivelmente, possíveis constrangimentos
na condução da medida administrativa.
Não há como confundir democracia direta com a vinculação dos atos do Poder Público.
Explica-se, a democracia direta se caracteriza pela inexistência de representantes, na qual há
“[...] a participação de todos os cidadãos em todas as decisões a eles pertinentes [...]” 1091; já a
indireta ou representativa pela existência de representantes eleitos para promover as
deliberações coletivas, isto é, aquelas que afetam a toda coletividade1092; e a semidireta pela
participação direta do cidadão, porém sobre restrito universo de matérias ou temáticas já
devidamente decantadas ou endossadas pelo processo político. Noutro giro, a questão da
vinculação opera-se em outro plano de considerações, a saber, como e quando a participação
do cidadão no processo decisório vincula ou dirige à consecução das atividades do Estado.
Assim sendo, vale lembrar que há duas importantes fontes expressivas de poder: por um
lado, têm-se os representantes do povo, por decorrência de um sufrágio universal, na gestão
maior da máquina pública, isto é, os decisores ocupantes de mandatos que não abrem mão do
poder de decidir nos limites estabelecidos pela democracia representativa; do outro, há o
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JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 13 ed. São
Paulo: Malheiros, 2009, p. 510.
1091
BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Trad. Marco Aurélio Nogueira. 11 ed. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 2009b, p. 54. O autor chega até mesmo acentuar a insensatez da democracia direta, quando literalmente
considerada, uma vez que a complexidade crescente das sociedades torna materialmente impossível que todos
decidam sobre tudo e mesmo não se afigura desejável em face do “[...] desenvolvimento ético e intelectual da
humanidade” (Op. cit., 2009b, p. 54).
1092
Norberto Bobbio, op. cit., 2009b, p. 56.
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próprio povo ávido por participar diretamente no processo decisório e tomar as rédeas da
decisão administrativa, ou seja, vincular o Poder Público.
Trata-se, portanto, de duas realidades concomitantes e igualmente legítimas dentro das
regras do jogo democrático, nas quais contemplam a coexistência operativa da
representatividade e da participação política dos cidadãos na senda decisória do Estado, daí o
porquê de a vinculação da Administração Pública aos termos da intervenção dos particulares,
como decorrência do exercício da soberania popular, deve encontrar assento em lei ou ato
regulamentar, tudo nos moldes do art. 14, caput, in fine, da CF/881093.
Destaca-se, ainda, a competência privativa de o chefe do Poder Executivo tomar as
decisões administrativas que representem o plano de sua atuação governamental (art. 84,
inciso II, da CF/88), o que reforça a necessidade de um parâmetro legal que endosse uma
vinculação do Poder Público às decisões emanadas da participação popular1094.
Então, ainda que se defenda uma contribuição direta da participação administrativa na
decisão promovida pelo Poder Público, não há razões fáticas e nem jurídicas para substituir,
em qualquer caso, o processo decisório da autoridade pública, democraticamente constituída,
pela exclusiva atuação dos membros organizados da comunidade política, porquanto a melhor
decisão não se pauta pela unilateralidade das fontes decisórias, mas a que contemple
combinações ótimas de atuação popular, negociação e manifestação da autoridade pública1095.
Vale lembrar que a audiência pública, por um lado, representa uma clara oportunidade
de a sociedade civil expressar suas posições e carrear informações relevantes para a decisão
administrativa, enfim, possibilita evidenciar a visão da sociedade sobre os seus dilemas ou
preocupações; por outro, possibilita à Administração Pública “[...] localizar os conflitos,

1093

O dispositivo congrega o enfeixe das realidades acima mencionadas, no que realça uma clara expressão da
utilidade e permanência dos modelos operativos da democracia moderna, hajam vista os pontos de contatos e de
domínios que mantêm em face das atividades decisórias do Estado. Nesse ponto, afigura-se pertinente
transcrever uma longa advertência doutrinária: “[...] entre a democracia representativa pura e a democracia direta
pura não existe, como creem os defensores da democracia direta, um salto qualitativo, como se entre uma e oura
existisse um divisor de águas e como se a paisagem mudasse completamente tão passássemos de uma margem à
outra. Não: os significados históricos de democracia representativa e de democracia direta são tantos e de tal
ordem que não se pode pôr os problemas em termos de ou-ou, de escolha forçada entre duas alternativas
excludentes, como se existisse apenas uma única democracia representativa possível e uma única democracia
direta possível; o problema da passagem de uma a outra somente pode ser posto através de um continuum no
qual é difícil dizer onde termina a primeira e onde começa a segunda” (Norberto Bobbio, op. cit., 2009b, p. 64).
Disso resulta que defender a democracia direta através da participação administrativa não quer dizer,
necessariamente que se deva substituir a democracia representativa, mas, tão-somente, recolher o seu domínio às
searas nas quais se vislumbrem a impossibilidade material dos eventos ou movimentos participativos.
1094
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da Participação Política. Legislativa – Administrativa –
Judicial. Fundamentos e técnicas constitucionais de democracia. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 123-124.
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MASHAW, Jerry L. Due Process in the Administrative State. New Haven: Yale University Press, 1985, p.
179.
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balizar os terrenos de enfrentamento, situar as zonas de compromissos possíveis; ela visa a
uma melhor adaptação das regras à eliminação das eventuais reações da rejeição” 1096.
É dizer, as audiências permitem a prossecução de uma decisão administrativa mais
justa, uma vez que a Administração Pública passa gozar de um enorme fluxo de informações
capaz de melhor desvendar a problemática que encerra eventual demanda econômica, social
ou cultural. Por outro lado, o cidadão obtém maiores informações sobre a atuação do Poder
Público. Daí resulta um duplo papel informativo das audiências públicas1097.
E, certamente por isso, não há como cogitar a realização de audiência pública sem uma
maior acessibilidade possível dos cidadãos, aliás, é da própria natureza da audiência pública a
imposição do mais amplo acesso de todos os interessados1098; porém isso ainda não é o
bastante: há necessidade de conjugar acessibilidade com inteligibilidade, uma vez que a
participação exige cognoscibilidade das matérias apresentadas, pois, só assim, o universo de
participantes torna-se expressivo e, portanto, capaz de contribuir para uma maior amplitude
possível de informações mediante os argumentos relacionados ao objeto da audiência pública.
Ademais, não se pode olvidar que a participação administrativa só se afigura possível
num contexto que viabilize uma efetiva oportunidade de o cidadão contribuir para o processo
decisório e, claro, que saiba dos meios necessários para promover tal desiderato1099; logo, isso
demonstra que a ideia de status activus civitatis do cidadão encontra-se diretamente
relacionada com a própria viabilidade das vias ou mecanismos de participação no seio da
Administração Pública. Dai a inegável importância de uma ampla publicidade da audiência e
da mais completa demonstração dos meios ou formas de participação desse evento de
natureza político-administrativa.
Portanto, a audiência pública cumpre um importante papel informativo na função
administrativa decisória, fazendo com que o fluxo de informações entre o cidadão e a
Administração Pública implique maior: (a) transparência da atividade administrativa; e (b)
precisão na formação da decisão administrativa.
Aliás, não se pode olvidar que a importância da audiência pública é identificada na sua
materialidade, uma vez que permite aquilatar os verdadeiros pressupostos fáticos, e mesmo a
1096

CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Trad. Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Editora
Fórum, 2009, p. 164.
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Direito Administrativo Democrático. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2010c, p. 17-34, p. 28.
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PEREZ, Marcos Augusto. Administração Pública Democrática. Institutos de Participação Popular na
Administração Pública. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2009, p. 171.
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LEAL, Rogério Gesta. Esfera pública e participação social: possíveis dimensões jurídico-políticas dos
direitos civis de participação social no âmbito da gestão dos interesses públicos no Brasil. Interesse Público
(IP), Belo Horizonte, ano 10, nº 48, p. 53-85, mar./abr. 2008, p. 68-69.
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ausência deles, da decisão administrativa a ser encampada pelo Poder Público1100; contudo,
isso só se afigura possível quando há efetivamente transparência nos procedimentos que
encerram a sua realização.
Porém, a audiência pública não se limita a informar a Administração Pública e a carrear
dados à sociedade civil, vai mais além, pode, inclusive, expressar uma vinculação do Poder
Público aos seus termos, o que reafirma a importância da participação administrativa numa
democracia moderna. Mas, como isso pode ocorrer sem malferir a repartição de competências
administrativas e os parâmetros da democracia representativa, que é calcada na liberdade
política do gestor público? E se há exigência de lei, em que termos essa vinculação se
aperfeiçoa no texto legal? Evidentemente, trata-se de questão bem instigante, pois exsurge a
problemática se a sua expressa previsão legal, por si só, já compreende uma inevitável
vinculação da Administração Pública, ainda que não conste expressamente que a audiência
pública seja vinculante para o Poder Público1101.
Acentuam-se, ainda, algumas importantes inferências das audiências públicas, quais
sejam1102, (a) constitui uma garantia objetiva de razoabilidade para os cidadãos, uma vez que
permeia, ou tenta permear, uma atuação estatal razoável; (b) ventila a ideia de consenso da
sociedade civil sobre a juridicidade e/ou conveniência de determinada atuação da
Administração Pública; (c) exige e carreia transparência administrativa na consecução da
atividade estatal; (d) promover uma democratização do exercício do poder estatal, mormente
quando possui eficácia vinculante; e (e) evidentemente, é uma forma de participação popular
na Administração Pública.
Uma lógica inarredável da audiência pública é que a discussão prévia dos meios e
modos da atuação estatal é sempre menos onerosa, e por vezes mais expedita, que o uso de
ulteriores corrigendas processuais de natureza administrativa ou judicial1103, de forma que as
audiências ostentam uma patente função redutora de conflitos, especialmente porque elas
condensam toda uma miríade de interesses que são devidamente sopesadas até a ultimação da
decisão do Poder Público, o que a reveste, em tese, de maior segurança para alcançar os seus
fins, uma vez que, ainda que suplante o entendimento de vozes dissonantes, congrega a
relevante força de uma discussão pública partejada através do consenso possível, isto é, do
dissenso consentido.
1100
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Dessa forma, o direito de a sociedade civil ser ouvida a antes da tomada da decisão
administrativa constitui, evidentemente, um fundamental direito na relação jurídica
administrativa1104, no que deve ser cobrado e exercido durante o processo de preparação,
elaboração, definição e execução das políticas públicas, haja vista a sua inegável importância
para a prossecução do interesse público, uma vez que permite uma atuação administrativa
mais democrática e, assim, mais legítima e, provavelmente, justa1105. E, nesse sentido, poucos
não têm sido os esforços dos mais diversos segmentos sociais para empreender uma prévia
discussão pública e, portanto, de serem ouvidos sobre as relevantes questões do Estado e,
consequentemente, da sociedade civil1106.
Então, de forma conclusiva, pelo que se depreende acima, a audiência pública é, como
concreto espaço de participação política dos cidadãos na Administração Pública, um
instrumento de concertação administrativa, pois prestigia uma sintonia ou harmonia da
decisão pública com o público e em público.

7.3.1 Audiência pública e vinculação da decisão administrativa

Considerando as premissas acima ventiladas, defende-se que a vinculação da
Administração Pública ao parâmetro decisório das audiências depende de conformação
legislativa, o que não quer dizer, evidentemente, que o Poder Público não possa anuir às
máximas da participação popular nos casos em que inexista um dever de vinculação.
A temática foi encartada por Gustavo Justino de Oliveira, seguindo, de certo modo, os
escólios de Diogo de Figueiredo Moreira Neto sobre a coleta de opinião, nos seguintes
termos: (a) se o cidadão é chamado a participar, através da audiência, na fase instrutória do
processo administrativo, tem-se, tão-somente, ressalvada disposição legal em sentido
1104
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contrário, uma dimensão meramente informativa do instituto, de modo que não há falar em
vinculação da Administração Pública; e (b) por outro lado, se audiência ocorre na fase
processual decisória, tem-se que o seu resultado vincula a Administração Pública1107.
Portanto, o critério é meramente ritualístico, uma vez que se prende apenas a específicos
momentos do rito processual. E mais: o critério é artificial, já que não há uma precisa
distinção material entre a pretensa fase de instrução e a pretensa fase de decisão no curso do
processo administrativo, uma vez que uma intervenção no processo administrativo possui,
ainda que não se deseje isso especificamente, o condão de instruir ou informar a senda
processual.
Explica-se, se o processo encontra-se na estrita fase de julgamento ou de decisão, tendo
em vista os termos do art. 49, in fine, da LGPAF, não há propriamente audiência, pois esta
não se coaduna com um elementar aceno, de sim ou de não, sobre pretenso entendimento já
decantado pelo Poder Público, uma vez que ela impõe discussão sobre a temática a ser
decidida, isto é, ela exige o construir da decisão sobre o crivo da dialogicidade numa
operativa perspectiva processual, o que permite dizer que a audiência sempre representa uma
natureza instrutória e discursiva sobre o objeto da atuação estatal, pouco importando em que
momento processual ela ocorra. E, por evidente, se a intervenção ocorre apenas na pretendida
e imiscível fase decisória e se limita, tal como aventa o autor, a colher uma posição dos
cidadãos, sem instrução ou discussão, giza-se que não há uma audiência pública, mas um
plebiscito administrativo. Repita-se: audiência pública, seja decorrente de um imperativo
legal, seja advinda de uma faculdade exercida pela autoridade pública, é informação, é
discussão e é, também, decisão, porém não nos moldes acima delineados pelo
administrativista pátrio.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, por sua vez, salienta que: “as audiências públicas se
caracterizam pela formalidade de seu procedimento e pela eficácia vinculatória de seus
resultados”

1108

. Todavia, a afirmação é claramente prejudicada pelo próprio autor, hajam

vista as hipóteses em que ele vislumbra a possibilidade de audiência pública: (a) nos casos
pertinentes à coleta de opinião e ao debate público (art. 29, inciso X; art. 204, inciso II; e art.
216, § 1º, todos da CF/88); e (b) mediante lei ordinária na modalidade extraordinária de coleta
de opinião1109. O entendimento apresentado se baseia no argumento de que a vinculação
importaria o exercício de uma função administrativa por parte do órgão popular excepcional,
1107

Gustavo Justino de Oliveira, op. cit., 2010c, p. 28-29.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1992, p. 128.
1109
Diogo de Figueiredo Moreira Neto, op. cit., 1992, p. 128-129.
1108

340

o que demandaria a exigência de uma lei instituidora, tudo nos termos do art. 48, inciso X, da
CF/88, e mais: tal lei deve ser de iniciativa do Poder Executivo, haja vista o disposto no art.
61, § 1º, inciso II, alínea e, da CF/88, assim como dispor sobre (a) os critérios de admissão
dos cidadãos; (b) a fixação da temática discutida; (c) os procedimentos parlamentares; (d) a
publicidade dos atos; e, por fim, (a) a eficácia das decisões1110.
As posições assumidas pelo administrativista são inegavelmente conservadoras. Ora, a
exigência de lei, como pressuposto da vinculação da audiência pública, não revela um dado
digno de qualquer censura; afinal, isso representa uma acentuada manifestação de poder que,
evidentemente, retira dos gestores públicos o domínio absoluto da gestão das políticas
públicas. É dizer, há uma restrição da senda política representativa para a senda política
participativa.
Todavia, não faz qualquer sentido restringir a eventual ocorrência de audiência pública
às restritas hipóteses salientadas pelo administrativista, uma vez que isso, sem sombra de
dúvida, constitui uma imprecisa interpretação do texto constitucional, pois o disposto no art.
1º, § único, caput, da CF/88, não autoriza a exegese de que a forma de exercício da vontade
popular tenha que advir expressa e literalmente condensado nas disposições constitucionais, o
que poria por terra as inevitáveis inferências axiológicas da participação política no desenlace
do exercício do poder estatal e, portanto, criaria um evidente obstáculo à consecução do
fundamento racional que anima e acompanha o texto constitucional durante o seu
indeterminado período de vigência1111.
Não se olvida que o autor contextualiza a hipótese de lei ordinária, todavia, com tantos
limitantes que, praticamente, a torna inviável, pelo menos para o verdadeiro exercício da
manifestação política vinculativa do Poder Público.
Explica-se: a exigência de uma lei não se baseia no art. 48, inciso X, da CF/88, uma vez
que a atuação do particular ou de grupos de interesse não representa, ao contrário do afirmado
pelo doutrinador fluminense, a ocupação de cargo, empregou ou função pública, uma vez que
isso só ocorre na hipótese de participação administrativa orgânica. No caso, há uma expressão
do exercício da soberania popular devidamente arrimada nos permeios da participação política
do cidadão na Administração Pública, com a particularidade de vincular a autoridade
administrativa, que continua, evidentemente, a ocupar todos os trâmites formais da decisão
decorrente da posição preponderante ou do dissenso consentido na audiência pública. Não há
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como admitir o exercício de cargo, emprego ou função pública, na hipótese de audiência
pública, por parte de cidadãos ou grupos de interesses pelo simples fato de carrear
informações ou defender arguta e energicamente uma determinada decisão. Pensar o contrário
é transportar, indevidamente, os cânones formais da ocupação de cargos, empregos e funções
públicas para uma realidade que não se alinha a tal propósito, enfim, incompatível.
Não há nem como imaginar centenas de pessoas exercendo uma função pública, no
sentido técnico da palavra, durante uma audiência pública, pelo simples fato de contribuir,
mediante palavras ou por documento escrito, na formação da decisão pública. A função
pública continua sendo exercida pela autoridade administrativa, porém se vinculando aos
permeios da audiência pública.
Com relação à competência privativa para iniciativa do projeto de lei que vai prescrever
sobre a audiência pública, há uma evidente objeção: a situação não se assemelha a nenhuma
das hipóteses do art. 61, § 1º, da CF/88, o que justificaria a privativa competência do Poder
Executivo, tal como sustentado por Diogo de Figueiredo Moreira Neto, uma vez que a
exigência de lei sobre tal temática encontra arrimo no art. 14, caput, in fine, da CF/88, uma
vez que seria uma interpretação canhestra do dispositivo constitucional defender que a
soberania popular só pode ser exercida por meio de plebiscito, de referendo ou de iniciativa
popular, pois os esteios do poder soberano do povo não podem ficar adstritos aos limites dos
cânones constitucionais de uma data época.
Portanto, a iniciativa de lei para tratar sobre a audiência pública não é, e nem poderia
ser, privativa do Poder Executivo, já que comporta uma clara questão sobre a soberania
popular; aliás, tal temática pode ser encartada até mesmo por iniciativa popular. É dizer, não
se afigura plenamente justificável o entendimento de que o ordinário detentor da decisão
administrativa deva, em todos os casos, contemplar os meios e os modos da redução do
exercício de sua liberdade política, o que representaria uma desenfreada tirania em face dos
demais Poderes e do próprio povo.
Ademais, como se não bastassem às parcas possibilidades materiais mencionadas e o
fator impeditivo de mover a iniciativa de projeto de lei, autor salienta, ainda, a necessidade de
uma minudente disciplina sobre os fins e modos da audiência pública. Todavia, defende-se
que não há razões para uma regulamentação excessiva do instituto1112, o que pode representar
um despiciendo e indesejável entrave à atividade processual administrativa, uma vez que a
autoridade pública deve possuir, e com diligência e racionalidade exigíveis, uma ampla
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liberdade instrutória, tudo de modo a permitir a mais exauriente análise possível da questão no
caso concreto, o que não impede, naturalmente, de suprimir, contanto que faça de modo
fundamentado, os expedientes protelatórios ou desnecessários.
Uma questão ainda se mantém obtusa: a lei que institui a realização de uma audiência
pública carece mencionar que ela é vinculante para o Poder Público? Não seria a exigência
dela, em per si, um fundamento bastante para a sua inarredável capacidade vinculatória?
Diogo de Figueiredo Moreira Neto responde a essas indagativas, categoricamente,
nestes termos: a “[...] eficácia limitativa ou condicionadora dos poderes da Administração,
que decorrerá da vontade vinculatória expressa em audiência pública, terá que ser sempre
prevista numa lei específica para cada tipo de atuação administrativa [...]” 1113. À evidência,
o administrativista não comporta a possibilidade de vinculação sem expressa disposição legal
nesse sentido, uma vez que isso representa uma “[...] renúncia parcial de poder por parte do
Estado [...]” 1114, o que impõe uma manifestação conjunta sobre a disposição de tal poder por
parte dos Poderes Legislativo e Executivo.
Ora, se em algum momento foi cogitado no texto constitucional que o poder emana do
povo e que o seu exercício deva ser promovido nos termos da Constituição, que, dentre tantos
dispositivos sobre a participação popular, arvora, ainda, que a soberania popular é exercida
nos termos da lei; logo, não há como criar imperativos de outra ordem sem que eles
constituam uma ofensa às próprias disposições constitucionais.
É dizer, a exigência de lei não implica mencionar que ela deva pormenorizar todos os
traços ou parâmetros da vinculação, pois, para tanto, já existe o plebiscito e o referendo, cuja
margem decisória da comunidade política é plenamente vinculatória em função dos precisos
resultados possíveis. Então, se afigura desacertado afirmar que apenas mediante uma
minudente estipulação legal da audiência, assim como dos seus fins, e tudo em função de
cada tipo de atuação administrativa, seja possível cogitar uma vinculação do Poder Público
aos seus termos.
Ademais, qual é o sentido da audiência, mesmo com previsão legal, mas sem específica
estipulação da sua vinculação, no ordenamento jurídico brasileiro? Seria cumprir um papel
meramente informativo no processo decisório público? Mas, para tanto, já não seriam
suficientes os debates públicos, as consultas públicas, as reuniões públicas, as coletas de
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opiniões etc.? Impera-se, aqui, uma enorme dificuldade em crer que a operatividade da
audiência pública tenha um papel tão diminuto na concreção da vontade popular.
Não há como consentir com o entendimento apresentado pelo administrativista pátrio.
Não mesmo. Defende-se que a exigência legal de audiência pública, por si só, já autoriza a
possibilidade de vinculação do Poder Público e isso, evidentemente, não constitui qualquer
ofensa ao texto constitucional e, muito menos, das normas dele decorrente, mas, tão-somente,
o reconhecimento da efetiva operatividade da participação popular no sistema constitucional
vigente, tudo de modo a empreender a necessária eficácia jurídica de um inarredável
fundamento da República Federativa do Brasil: a cidadania (art. 1º, caput, inciso II, da
CF/88), no que vai concretar a ideia da participação política no seio dos poderes constituídos
(art. 1º, § único, da CF/88).
Agora, se a audiência depende apenas de previsão legal1115, então, como ocorrem os
permeios da vinculação do Poder Público?
Consagrando-se o entendimento de que a audiência pública é, acima de tudo,
mecanismo destinado à instrução processual, no que se compreende a apresentação de
informações, documentos e argumentos para o deslinde de relevante questão para o Poder
Público e para a sociedade civil, se afigura compreensível concebê-la como elemento
integrante do processo decisório administrativo e, nessa qualidade, corresponde a uma fase do
procedimento adotado para a formulação da decisão administrativa, de modo que a ideia de
sua força vinculatória se prenderia a elementar noção da teoria dos motivos determinantes, o
que frustraria decisões administrativas calcadas em motivos inexistentes ou em fundamentos
viciados, devidamente dessumidos ou demonstrados na audiência pública promovida1116.
Tal compreensão sobre a temática, à evidência, poria por terra a necessidade de
expressa determinação legal de vinculação do Poder Público aos termos da audiência,
imperativo que impediria o efetivo exercício da participação popular na Administração
Pública, haja vista a adversidade da ciranda legislativa para editar uma lei nesse sentido,
bastando-se, tão-somente, empreender uma precisa funcionalidade à teoria dos motivos
determinantes, de modo a alargar o seu complexo operativo para expungir eventuais motivos
insubsistentes ou fundamentos viciados, tudo devidamente aportados e previamente discutidos
e identificados na audiência pública. Aliás, não há como se afastar disso: “[...] a comprovação
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de mácula quanto ao motivo ensejador da pratica do ato administrativo não poderá ser
desprezada pelo administrador público” 1117.
Desse modo, observa-se uma precisa compatibilização dos prognósticos da participação
política, por divisar controle e direção da atuação administrativa, com a liberdade política do
gestor, uma vez que não se encontra estritamente vinculado à decisão resultante da audiência
pública, contanto que não apresente uma medida administrativa que fuja dos limites
ventilados pela participação popular e que, também, se afigure razoavelmente aceitável.
Obtempera-se que a estrita vinculação do Poder Público aos termos da audiência pública
pode causar situações que, apesar de representar uma posição aceitável em face das
particularidades sentidas ou sofridas por determinados segmentos da sociedade civil,
representem um verdadeiro empeço à concretização de comandos constitucionais sob uma
perspectiva sistêmica, especialmente o objetivo fundamental de garantir o desenvolvimento
nacional (art. 3º, inciso II, da CF/88); logo, a situação exige, em contrapartida à
perfectibilização das pretensões do Poder Público, precisas medidas de compensação por
eventuais gravames suportados pelos cidadãos em benefício de toda uma coletividade, melhor
dizendo, em benefício de toda a nação.
Por fim, urge mencionar que o entendimento acima não impede a concreção de uma
atividade legiferante que comtemple uma estrita vinculação do Poder Público aos termos da
audiência pública, muito embora isso seja de discutível ocorrência em face dos prognósticos
da atividade legiferante no Brasil, até porque nenhuma lei federal que prevê o instituto teve tal
determinação, daí a razão de impor um pensamento que permita uma efetiva operatividade da
audiência pública independentemente dos extremos delineados por uma minuciosa disposição
legal.

7.3.2 Audiência pública na legislação federal

Primeiramente, deve-se gizar que a disciplina básica, melhor dizer mínima, da audiência
pública encontra-se arrimada na LGPAF. Nesta há uma diretriz a ser observadas nas
audiências públicas facultativas e também, não se contrapondo aos textos legais específicos,
nas audiências públicas obrigatórias.
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Tal disciplina parte das elementares considerações traçadas para a consulta pública no
art. 31, § 1º, da LGPAF, de modo que a abertura da audiência pública é precedida de ampla
divulgação pelos meios oficiais, inclusive com a devida exposição dos termos, propostas e
questões a serem tratadas no evento pela sociedade civil e o Poder Público, sem prejuízo que,
no prazo assinalado na divulgação, os cidadãos e grupos de interesses possam ter vista dos
autos do processo administrativo, conforme o maior desígnio em se inteirar sobre os
pormenores da relevante questão social ou pública a ser discutida.
Ademais, a participação na audiência pública impõe o dever de a Administração Pública
de responder, fundamentadamente, as questões levantadas e devidamente condenadas nos
termos que encerram o procedimento do evento, tudo nos moldes do art. 31, § 2º, da LGPAF.
Aliás, o direito de o cidadão exigir uma reposta fundamentada é expressamente
determinado no art. 50 da LGPAF. Naturalmente, como expediente de racionalização da
atividade administrativa, a Administração Pública pode exarar decisões idênticas para as
situações substancialmente iguais, isto é, para questionamentos que aventam as mesmas
premissas discursivas ou que compreendem os mesmos valores, inclusive, faculta-se o uso de
meio mecânico ou eletrônico para veicular as decisões administrativas, tudo nos termos do art.
50, § 2º, in fine, da LGPAF. À evidência, o dispositivo legal prevê apenas o meio mecânico,
porém, não há como defender uma interpretação literal, especialmente porque o fim que
anima a existência da norma justifica a extensão do meio eletrônico, o que reflete o atual
momento da nossa evolução tecnológica, decididamente entregue à adoção de meios virtuais
ou não palpáveis de expressão da atividade humana. Naturalmente, a comodidade
disponibilizada ao Poder Público não pode, sob qualquer hipótese, representar prejuízo ao
direito de defesa das partes, conforme a disciplina jurídica relacionada à audiência pública
promovida.
O art. 32 da LGPAF prevê a cláusula geral de realização de audiência pública no
processo administrativo brasileiro e parte, infelizmente, de uma compreensão autocrática do
fim que anima a existência do instituto, pois entende possível a sua realização apenas em
função de uma faculdade da autoridade administrativa. Ora, isso, por si só, já enuncia uma
reminiscência dos contextos de antanho da atuação administrativa brasileira, de matiz
declaradamente não democrático, pois a lei deveria prevê, além da cláusula geral
viabilizadora da audiência pública, hipóteses em que ela se afigurasse obrigatória ou
decorresse de expressa solicitação da sociedade civil.
Ademais, e para reforçar ao que já foi dito no tópico anterior, se audiência deve ser
promovida antes da tomada de decisão da autoridade administrativa, até mesmo como
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expressão do direito de ser ouvido pelo Poder Público; à evidência, não há falar na sua
ocorrência numa pretendida fase decisória do processo administrativo. Portanto, eventual
vinculação do Poder Público ao que foi decidido em audiência não decorre do momento
processual em que ela foi realizada.
Sobremais, como uma elementar decorrência do devido processo legal administrativo, a
LGPAF impõe a apresentação do procedimento adotado na audiência realizada (art. 34);
porém, o dispositivo dever interpretado numa perspectiva mais garantística, a saber, antes da
promoção da audiência deve ser encetada a publicidade dos termos do procedimento a ser
adotado, assim como uma precisa identificação do seu objeto, tudo de modo a permitir a mais
ampla participação administrativa processual.
Ora, sem uma precisa delimitação do procedimento a ser adotado se afigura, no mínimo,
discutível a serventia da audiência pública, pois uma racionalidade procedimental constitui o
primeiro pressuposto para a obtenção de uma regular decisão administrativa. É dizer, a
atividade processual administrativa pode revelar-se inócua quando o procedimento a ser
adotado não se compatibiliza com os fins que animam a promoção da audiência pública.
Assim sendo, o parâmetro da racionalidade procedimental se afigura importantíssimo
para imprimir uma participação administrativa que conduza à produção de atos processuais
juridicamente consistentes e, claro, com o menor labor processual possível.
Cumpre mencionar que a diretriz justificadora da realização da audiência pública é a
configuração da relevância da questão no processo administrativo, diversamente da consulta
pública que se assenta na noção de interesse geral, porém, em que pesem as matrizes
pretensamente diversas entre os institutos, há, nas duas formas de participação administrativa
processual, uma evidente contextualização de temáticas afeitas a direito coletivo ou difuso1118,
haja vista uma evidente transindividualidade dos direitos tratados no bojo da atividade
administrativa processual.
Importa acentuar, ainda, que a audiência pública possui, em tese, um substrato de
viabilidade maior que a consulta pública, pois, independentemente do interesse geral, a
relevância da questão, que pode ser jurídica ou econômica, por si só, já enseja uma decisão
preliminar da autoridade administrativa quanto à necessidade de sua realização1119. Em outras
palavras, a ideia de interesse geral compreende, em primeiro lugar, um parâmetro quantitativo
ou extensão dos efeitos que temática encerra e, só depois, passa-se à densidade compreensiva
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da matéria; enquanto a relevância da questão, por sua vez, compreende precipuamente o
aspecto qualitativo da questão a ser dirimida, pouco importando a extensibilidade subjetiva
exigida pela consulta pública.
Apresentadas as premissas da audiência pública na LGPAF, cumpre, agora, alinhavar
algumas importantes previsões do instituto na legislação federal. Assim sendo, no processo
administrativo de licenciamento ambiental1120, deve-se observar a Resolução nº 01/1986 do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que, no seu § 2º do art. 11, prevê a
possibilidade de os órgãos ambientais competentes, na hipótese de execução do Estudo Prévio
de Impacto Ambiental (EPIA) e da apresentação do RIMA (Relatório de Impacto Ambiental),
promover a realização de audiência púbica com o objetivo de informar os termos do estudo
promovido, assim como discutir o RIMA.
Tal dispositivo foi regulamentado pela Resolução do CONAMA nº 09/1987, que, no seu
art. 1º, preceitua que a audiência púbica “[...] tem por finalidade expor aos interessados o
conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas e recolhendo dos
presentes as críticas e sugestões a respeito”. Uma elementar leitura dos dispositivos
mencionados faz dessumir que: uma vez reconhecida à necessidade de realização da
audiência, por decisão da autoridade administrativa no exercício de uma discricionariedade
instrutória, tem-se que ela constitui uma fase do procedimento e, nessa qualidade, tem o
condão de limitar o universo de possiblidades decisórias do Poder Público, uma vez que nela
são arvorados os possíveis critérios para o exsurgir da manifestação administrativa. Pensar o
contrário é propugnar uma função meramente ritualística à audiência pública, o que não se
coaduna com domínio normativo do fundamento da cidadania participativa (art. 1º, inciso II,
§ único, da CF/88).
O art. 2º da Resolução nº 09/1987 promove uma feliz extensão dos termos do art. 11, §
2º, da Resolução nº 01/86, uma vez que a promoção da audiência pública não se limita ao
mero exercício de uma discricionariedade instrutória da autoridade administrativa, pois ela
pode ser realizada também em função de solicitação (a) de entidade da sociedade civil; (b) do
Ministério Público; ou (c) de 50 (cinquenta) ou mais cidadãos.
Assim sendo, recebido o RIMA a autoridade administrativa pode, desde já, determinar a
realização de audiência pública, promovendo-se a devida publicidade sobre o evento e o seu
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O art. 2º, inciso I, da Lei Complementar nº 140/2011, utiliza o termo procedimento administrativo, o que não
se coaduna com o entendimento defendido neste trabalho, pois se trata efetivamente de processo administrativo,
uma vez que há manifestação do Poder Público, com inegável carga decisória, capaz de afetar direitos ou bens
dos administrados, sem falar que ele se desenvolve consoante às fórmulas processuais estampadas no art. 5º,
incisos LIV e LV, da CF/88.
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objeto, ou abrir o prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias para eventual solicitação de
audiência pública pelos legitimados acima indicados (art. 2º, §1º, da Resolução nº 09/1987).
Urge mencionar que a promoção da audiência pública não pode ser rechaçada pela
autoridade administrativa, caso seja vislumbrada alguma possibilidade de concessão de
licença ambiental, e isso pode ser facilmente dessumido nos termos do art. 2º, §2º, da
Resolução nº 09/1987, pois, tendo sido regularmente solicitada à audiência, eventual
concessão de licença não terá validade. É dizer, a dura imposição de nulidade para eventual
licença concedida, evidentemente, faz imperar uma obrigatoriedade de realização de
audiência pública1121, ressalvada a hipótese de absoluta inviabilidade de concessão de licença
ambiental, por uma elementar exigência de racionalidade processual no tramite das decisões
administrativa em matéria ambiental. Afinal, não faz sentido desprender esforços sobre
questão já decidida e amplamente favorável à proteção ambiental.
Dessa forma, confirmada a necessidade de audiência pública pelo órgão ambiental ou
ela é devidamente requerida pelo Ministério Público ou por, no mínimo, 50 (cinquenta)
cidadãos, a Administração Pública deve viabilizar a devida publicidade da realização da
audiência pública na imprensa local ou regional, conforme o caso, assim como comunicar
formalmente os solicitantes do evento democrático (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 09/1987).
Inclusive, a não convocação da audiência pública e, consequentemente, o indeferimento da
solicitação promovida, enseja o ajuizamento de mandando de segurança, haja vista se tratar de
direito líquido e certo1122. Excetua-se, repita-se, a hipótese de indeferimento liminar do
requerimento de licença ambiental, já que não há razão para maior razão para o uso do
mandado de segurança, pois inexiste qualquer dano concreto ao meio ambiente.
Naturalmente, na existência de fatores geográficos desfavoráveis, assim como a
complexidade do tema, é possível a realização de mais de uma audiência, tudo de modo a
permitir a mais ampla discussão possível da matéria ambiental (art. 2º, § 5º, da Resolução nº
09/1987). Aliás, “[...] a Audiência Pública poderá ser repetida - sem limite de vezes – diante
da constatação de vícios formais do EPIA e do RIMA” 1123.
A audiência é presidida pela autoridade administrativa competente e que deve
apresentar os termos do projeto relativo à atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e
do RIMA para, só depois, abrir espaço para discussão pública do RIMA ou do próprio EPIA,
conforme dispõe o art. 3º da Resolução nº 09/1987.
1121

No mesmo sentido, FINK, Daniel Roberto. Audiência Pública em Matéria Ambiental no Direito Brasileiro.
Revista dos Tribunais (RT), São Paulo, vol. 695, p. 264-267, set. 1993, p. 265.
1122
ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 318.
1123
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 247.
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Por lógico, a audiência deve ser concluída com a assentada dos seus procedimentos e
incidentes em ata, que vai circunstanciar as definições ou posições preponderantes sobre as
questões discutidas, assim como serão anexadas à ata os documentos ventilados ou
apresentados, desde que não sejam apócrifos, durante a realização da audiência (art. 4º da
Resolução nº 09/1987).
À evidência, a ata e os demais documentos pertinentes à audiência pública devem ser
considerados pela autoridade administrativa para fins de concessão ou não de licença do
projeto apresentado pelo agente econômico, tanto que o art. 5º da Resolução nº 09/1987, de
forma categórica, salienta que documentos servirão de base, juntamente com o RIMA, para a
decisão administrativa, o que permite dizer que a manifestação do Poder Público não pode
fugir da parametrização delineada pela audiência pública, excetuada a hipótese de suas
diretrizes conduzirem a uma atuação administrativa absolutamente irracional.
E se audiência, nos casos em que ela é obrigatória, não for promovida antes da
concessão da licença, admite-se a sua realização posterior? A resposta só pode ser negativa,
não apenas por conta dos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 09/1987, mas,
evidentemente, pela sua inocuidade em função dos danos ao meio ambiente já concretizados.
Nessa hipótese, defende-se a suspensão imediata das atividades desenvolvidas com
espeque na licença ambiental viciada e não a promoção de um simulacro de audiência pública
serodiosa e pretensamente legitimante de uma eventual ou concreta ofensa ao meio ambiente.
Obtempera-se, contudo, o entendimento acima quando ainda não foram perpetrados
quaisquer atos materiais pelo agente econômico, de forma que audiência pode ser promovida,
contanto que seja reconhecida a invalidade da licença concedida e, consequentemente, que a
empresa não possa operar e, assim, deva manter-se inerte, a despeito dos custos operacionais
que isso possa representar ao agente econômico1124.
A audiência pública também possui o seu espaço em matéria de contratação pública,
tudo no termos do art. 39 c/c art. 23, inciso I, alínea c, todos da LLCA. Trata-se mais
precisamente das licitações de grande vulto, a saber, quando o valor referente a um certame
licitatório, ou para um conjunto deles a serem realizados simultânea ou sucessivamente,
superar 100 (cem) vezes a importância destinada para o enquadramento da modalidade
licitatória concorrência para a aquisição de serviços de engenharia ou para a realização de
obras. Em termos mais simples: quando o valor de uma licitação ou de um conjunto delas, a
1124

Daniel Roberto Fink vislumbra a possibilidade de audiência pública posterior, em caráter excepcional, para
(a) acerto das conclusões do RIMA; ou (b) minorar os impactos da atividade econômica exercida (Op. cit., 1993,
p. 267). Acredita-se que tal entendimento, ainda que prestigie uma posição conciliatória, atenta contra a proteção
ambiental e, de certo modo, faz suplantar os custos da atividade econômica em detrimento do meio ambiente.

350

serem realizadas simultânea ou sucessivamente, for superior à R$ 150.000.000,00 (cento e
cinquenta milhões de reais) é obrigatória à realização de audiência pública.
A audiência deve ser obrigatoriamente determinada pela autoridade administrativa
responsável pela autorização da licitação, ou das licitações, e deve ser realizada com a
antecedência mínima de 15 (quinze) dias úteis da data prevista para a publicação do certame
licitatório. Ademais, ela deve ser divulgada coma antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis
da data de sua efetiva realização, inclusive a divulgação deve ser empreendida pelos mesmos
meios previstos para a publicidade da licitação (art. 21 da LLCA), sem falar que a
Administração Pública deve promover o mais amplo acesso à documentação da licitação, de
forma que sociedade civil possa participar ativamente do evento, porque também passa a ser
conhecedora da realidade administrativa.
O ideal é que a autoridade administrativa não prestigie precipuamente a divulgação da
realização da audiência pública através dos veículos oficiais (art. 21, incisos I e II, da LLCA),
justamente para que ocorra mais de uma publicação em jornal de grande circulação regional
ou nacional, pois nenhuma escusa sobre os possíveis custos de tal publicação é justificável em
função dos fins perseguidos pela publicidade a ser empreendida, especialmente porque a
sociedade civil, como um todo, não se prende às publicações oficiais, mas, tão-somente,
alguns profissionais ou setores específicos em função das peculiares atividades que
desenvolvem.
Tanto isso é verdade que o aviso de resumo do edital da licitação de vulto, e nem
precisa ser de grande vulto, deve ser publicado em jornal diário de grande circulação (art. 21,
inciso III, da LLCA). Desse modo, o princípio democrático, condensado no direito de
participação política da sociedade civil e devidamente decantado do direito à informação dos
administrados, deve possuir maior prestígio que a mera regra da competitividade do certame
licitatório.
Ademais, com parâmetro legal de enquadramento das licitações para fins da exigência
de prévia audiência, o § único do art. 30 da LLCA estabelece os critérios identificadores de
licitações simultâneas ou sucessivas. As licitações são consideradas simultâneas quando,
ostentando objetos similares, o intervalo entre elas não supere 30 (trinta) dias. Já as licitações
sucessivas são aquelas que, também com objetos similares, o edital da licitação subsequente
não supere o intervalo de 120 (cento e vinte dias) após o término do contrato relativo à
licitação anterior.
Prendendo-se, agora, à audiência pública na contratação pública, tem-se que a sua
finalidade é imprimir um controle social ou privado sobre o processo administrativo
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licitatório, tudo de modo a fazer com que os cidadãos tenham uma ampla participação na
definição da escolha do Poder Público1125. A temática sugere um questionamento inevitável:
se a licitação é uma decisão política do gestor, qual seria o propósito da audiência, mormente
quando diversos segmentos da sociedade civil se posicionarem contrários à promoção dela ou,
pelo menos, quanto ao seu objeto e ao modo de execução?
Não se questiona, aqui, a obrigatoriedade da audiência pública e a inevitável invalidade
do processo administrativo no caso de sua inobservância1126, uma vez que isso, pelo menos
numa perspectiva de uma Administração Pública dialógica, é livre de dúvidas.
Insista-se, a ausência dela implica invariavelmente a nulidade do processo
administrativo licitatório1127, porém, de que forma a audiência se presta a contribuir
efetivamente na formação da decisão administrativa?
Pois bem, dois cenários podem ser aventados. Primeiramente, partindo-se do
pressuposto de que a licitação não pode ser afastada, a questão contempla duas claras
situações (a) a definição do objeto da licitação, isto é, a sua precisa delimitação ou extensão
para atender a uma demanda identificada pelo Poder Público; e (b) o modo de execução do
objeto da licitação. O outro cenário, mais radical, além de contemplar os questionamentos
anteriores, sustenta a possibilidade de a audiência pública empeçar a promoção da própria
licitação.
No que concerne ao primeiro cenário, como a lei já prevê a definição do objeto da
licitação, tanto que impõe o prazo de realização da audiência pública em função da data de
publicação do edital do certame, que, evidentemente, somente pode ser publicado com a
precisa delimitação do seu objeto, observa-se que, a priori, a audiência pública pode
contribuir para alterar alguns parâmetros do objeto da licitação e não o seu objeto
propriamente dito. Nesse sentido, a audiência pública possui um caráter diretivo quanto aos
contornos do objeto previamente ventilado pela autoridade pública que, como mandatário do
povo, encontra-se legitimado para traçar sua atuação governamental nos limites da
juridicidade administrativa.
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Lucia Valle Figueiredo, op. cit., 2003, p. 389.
Gustavo Justino de Oliveira, op. cit., 2010c, p. 29.
1127
Nem se diga que a ausência da audiência não acarreta nulidade em face de casos concretos, nos quais a sua
promoção acarretaria um custo insuportável ou uma onerosidade excessiva à Administração Pública. Ora, o
custo do processo democrático é compensado pela legitimidade do ato administrativo final, sem falar que
prestigia uma democracia administrativa, que particularmente voltada à sociedade civil. Esta, afinal, dentre
outros fatores, exige uma devida participação no processo administrativo, conforme a disciplina do art. 39 da
LLCA, justamente porque custeia toda a atuação administrativa, de forma que os acréscimos pecuniários na
realização da audiência não podem constituir um argumento legítimo para suprimir o direito de intervenção dos
cidadãos no processo administrativo.
1126
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Todavia, as intensas correntes argumentativas na audiência pública, que faz parte do
procedimento da licitação, pode evidenciar a inviabilidade técnica do empreendimento,
situação que, por elementar racionalidade da atuação administrativa, exige o devido
acatamento da Administração Pública.
Ademais, a audiência pública pode revelar que, a despeito da regularidade do objeto da
licitação, o seu modo de execução não se afigura possível pela técnica ou mesmo
contraproducente em função dos custos e objetivos desejados pela a atuação administrativa,
hipótese em que a alteração editalícia se afigura inarredável.
O segundo cenário não se afigura possível em função de apenas algumas limitações no
objeto da licitação ou de notórias adversidades identificadas nos parâmetros da execução do
seu objeto, pois implicaria uma limitação excessiva nos desígnios da atuação do gestor
público, mormente quando tudo pode ser contornado com eventuais corrigendas; supressão da
licitação exige mais, assim sendo, a situação evidenciada na audiência pública não identifica
apenas limites ou empeços sanáveis, vai mais além, demonstra fatores diversos e
intransponíveis para a licitação, de forma a contextualização técnica não somente
desaconselha a promoção da licitação, como, aliás, impõe a sua não realização, uma vez
inexiste claramente uma relação custo/benefício favorável, sem falar no enorme dissabor ou
custo social excessivo a ser suportado pelos membros da comunidade politica. Nesses casos, o
capricho das frontes autoritárias deve render-se aos imperativos da razoabilidade (art. 2º,
caput, da LGPAF).
A audiência pública também representa uma necessária etapa do processo de licitação
para concessão de serviço público, pouco importando se ela é precedida ou não de execução
de obra pública, tudo nos termos do art. 14 da Lei nº 8.987/1995. Trata-se, evidentemente, de
importante mecanismo para exigir a regularidade da pretendida concessão, inclusive para,
dentre outras importantes questões, analisar e aperfeiçoar os mecanismos ou fundamentos
adotados no edital da licitação para aferir o melhor critério, dentre os mencionados no art. 15
da Lei nº 8.987/1995, para o julgamento objetivo da licitação, até mesmo para fazer
preponderar um parâmetro mais favorável à sociedade civil, como o do menor valor da tarifa
do serviço público a ser prestado, pois tal critério, a despeito de não incorporar a técnica mais
apurada na prestação do serviço, não despreza as exigências técnicas da concessão e, claro,
revela a vantagem de ser a mais módica para o cidadão-usuário.
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Agora, adentrando-se no mundo das agências reguladoras pretensamente independentes,
observa-se que a exigência de audiência pública representa um importante marco para evitar o
déficit democrático das importantes atividades desenvolvidas por essas autarquias1128.
Assim sendo, nos termos do art. 19, da Lei nº 9.478/1997, uma prévia audiência pública
é obrigatória nos processos decisórios da ANP que: (a) altere normas administrativas capazes
de afetar direito dos agentes econômicos ou de consumidores ou usuários de bens e serviços
das indústrias de petróleo, de gás natural ou de biocombustíveis; e (b) apresente inciativa de
anteprojetos de lei.
As disposições acima foram minimamente regulamentadas pelo art. 22 do Anexo I, do
Decreto nº 2.455/98 que, de modo muito sucinto, uma vez que não apresenta qualquer
especificidade quanto ao procedimento a ser adotado1129, elencam os principais objetivos da
audiência pública, a saber: (a) recolher informações da sociedade civil destinada a subsidiar o
processo decisório da ANP, o que pressupõe a possibilidade de os agentes econômicos e os
consumidores ou usuários apresentarem suas argumentações ou opiniões; (b) perquirir todos
os aspectos relevantes sobre a matéria discutida; e (c) imprimir a devida publicidade dos atos
da agência reguladora. Tratando-se de anteprojeto de lei, a audiência pública, ainda que
necessariamente prévia à decisão administrativa, só pode ocorrer depois de consultada à Casa
Civil da Presidência da República.
Aqui, merece atenção à diferença entre o disposto no art. 19 da Lei nº 9.478/1997 e o
art. 22, do Anexo I, do Decreto nº 2.455/1998. Na Lei, de modo expresso, há a imposição de
audiência pública na alteração de normas administrativas que afetem direitos dos agentes
econômicos ou dos consumidores ou usuários de bens ou serviços específicos da área de
atuação da ANP; por outro lado, no Decreto, também de modo expresso, há a imposição de
audiência pública nos processos decisórios que resultem atos administrativos que impliquem
uma efetiva afetação dos direitos dos agentes econômicos ou dos consumidores ou usuários
de bens ou serviços regulados pela ANP.
Desse modo, há no Decreto uma nítida extensão das hipóteses de exigibilidade de
audiência pública, uma vez que não se limita à alteração de normas administrativas, mas a
todo processo decisório que seja capaz de afetar os agentes econômicos ou os consumidores
ou usuários de determinados serviços. Logo, a audiência pública passou a ser exigida não
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E são apenas autarquias, pois não carecem de qualquer outra qualificação em virtude dos possíveis poderes
ostentados para alcançar os fins a que elas se destinam, uma vez que toda autarquia possui algumas
especificidades em função justamente das suas específicas funções.
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Logo, devem ser seguidas as disposições da LGPAF e, conforme o caso, adotar algumas particularidades
devidamente determinadas no ato de convocação da audiência pública, mormente no que se refere ao
estabelecimento de prazos.
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apenas no processo de criação ou alteração abstrata de normas administrativas, mas, sim, em
todo processo decisório que resultem em atos administrativos capazes de efetivamente afetar
direitos dos agentes econômicos ou dos consumidores ou usuários de bens ou serviços afeitos
à área de atuação da ANP.
Portanto, quando se trata de alteração ou elaboração de normas administrativas,
observa-se uma evidente aproximação com o rulemaking process das agências reguladoras
norte-americanas, destacando-se a importância do exercício do poder normativo técnico
mediante uma abertura dialogal com a sociedade civil. Tratando-se de processo decisório de
efeitos concretos, que não exige, a priori, a realização de audiência pública1130, a situação se
assemelha com o adjudication process das agências reguladoras norte-americanas. Assim, de
modo mais amplo, no que concerne aos processos decisórios dessas agências, verifica-se
propriamente um decisionmaking process1131. Em ambas todas as hipóteses, há possibilidade
de participação administrativa processual, devidamente representada na realização de
audiência pública sobre a matéria a ser discutida, aliás, nisso reside a dialogia do processo
decisório, uma vez que imprescinde da manifestação dos cidadãos, individualmente
considerados, e da sociedade civil, através dos seus mais diversos e conflitantes segmentos.
Naturalmente, as agencias reguladoras, por contemplar entre os seus fins institucionais
importantes demandas públicas, até mesmo para cumprir uma determinada política
governamental, imprescinde de uma compreensão sistêmica do fenômeno regulado ou
fiscalizado e, dessa forma, a participação administrativa cumpre um importante papel
informativo e formativo nas decisões exaradas pelas entidades regulatórias. E, mais que isso,
ela supre, de algum modo, a inexistência de um substrato legitimador das agências
reguladoras decorrente de um processo político majoritário1132.
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Com efeito, a audiência pública não é exigida, porém pode ser convocada em função da relevância da
matéria, tal como preceitua o art. 32 da LGPAF.
1131
A rulemaking e adjudication são duas distintas formas de tratamento processual estabelecidas nos processos
decisórios das agências reguladoras norte-americanas, devidamente decantadas pela doutrina constitucional,
possuindo uma disciplina geral no Administrative Procedure Federal Act (APA), e, a depender da sistemática
adotada, há maior ou menor formalidade na promoção das hearings, justamente para possibilitar uma precisa
participação das pessoas afetadas com a decisão, no que pode revelar uma melhor qualidade nos julgamentos
promovidos pelas agências (BREYER, Stephen G.; STEWART, Richard B.; SUNSTEIN, Cass R.; e
VERMEULE, Adrian. Administrative Law and Regulatory Policy: problems, text, and Cases. 6 ed. New
York: Aspen Publishers, 2006, p. 480.).
1132
ROSSI, Jim. Participation Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency
Decisionmaking. Northwestern University Law Review (NULR), Evanston, vol. 92, nº 01, p. 173-250, winter
1997, p. 183.
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Assim sendo, a participação administrativa no processo decisório das agências
reguladoras é graficamente apresentada abaixo1133.
Diagrama 7 – Participação Administrativa no Processo Decisório das Agências Reguladoras

O gráfico evidencia que a contribuição do cidadão na formação da decisão
administrativa é identificada durante todo o processo decisório e vai até a sua efetiva
execução, já que devidamente permeada numa constante dinâmica de feedback entre a
Administração Pública e a sociedade civil. O envolvimento dos segmentos sociais
interessados com a questão demandada pela agência reguladora acarreta três importantes
consequências: (a) a aproximação de realidades bem diversas, a dos agentes econômicos e
consumidores ou usuários e a da atividade regulatória, o que contribui para maior efetividade
da medida administrativa a ser tomada; (b) prestigia o controle social da atuação das agências
reguladoras; e (c) empreende maior democracia administrativa na condução na gestão das
agências reguladoras.
A audiência pública é uma realidade no setor elétrico. Assim sendo, o processo
decisório da ANEEL também é precedido de audiência pública, haja vista o disposto no art.
4º, § 3º, da Lei nº 9.427/96. Aliás, tal dispositivo possui não possui uma redação muito feliz,
nestes termos: “O processo decisório que implicar afetação de direitos dos agentes
econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de lei ou,
1133

Martin Schweitzer, Sam A. Carnes, Elizabeth B. Peelle, Amy K. Wolfe e John F. Munro, op. cit., 1996, p.
252, com algumas ligeiras adaptações.
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quando possível, por via administrativa, será precedido de audiência pública convocada pela
ANEEL”.
Contudo, o texto legal dispõe que é obrigatória uma prévia audiência pública nos
processos decisórios da ANEEL que afetem efetivamente os direitos dos agentes econômicos
do setor elétrico ou dos consumidores, assim como na hipótese de iniciativa de projeto de lei
formulado e encampado pela agência reguladora.
O art. 21 do Anexo I, do Decreto nº 2.335/1997, disciplina evasivamente a audiência
pública no âmbito da ANEEL, já que são destacados os evidentes objetivos da audiência
pública, porém não estabelece qualquer regra precisa quanto ao seu procedimento, tais como:
prazo de sua realização ou de vista dos autos do processo administrativo e nem mesmo os
meios de sua necessária publicidade. Logo, na ausência de disciplina específica, aplica-se o
disposto no art. 69 da LGPAF, o que, evidentemente, não dispensa a necessidade de
determinação de outros pormenores, não previstos na LGPAF, por se tratar de lei sem
exaustiva disciplina procedimental, quando da convocação da audiência pública.
Tratando-se de anteprojeto de lei forjado nos pórticos da agência reguladora, como que
um notório alinhamento às diretrizes governamentais, a audiência pública é precedida de
consulta à Casa Civil da Presidência da República, conforme o disposto no § único da Lei nº
9.427/1996.
No que concerne à ANATEL, seguindo a senda democrática das agências reguladoras
anteriores, muito embora com propósito diverso, a audiência pública é regulada nos arts. 42 a
44 do seu Regimento Interno, que foi aprovado pela Resolução nº 270 do Conselho Diretor da
ANATEL, de 19 de julho de 2001.
Para início, cumpre mencionar que a audiência pública não se destina, precipuamente, a
democratizar o processo decisório da ANATEL, uma vez que ela mesma seja uma possível
decorrência da democracia administrativa, porém a promover uma discussão em matéria de
interesse geral e o seu objeto, assim como os seus procedimentos, que são devidamente
definidos no ato do instrumento convocatório do evento, conforme dispõe o art. 42 do
Regimento Interno da ANATEL.
Aqui, observa-se uma clara divergência com os termos da LGPAF, pois esta exige a
relevância da questão para a adoção da audiência pública, enquanto o Regimento Interno da
ANATEL apregoa justamente o que a LGPAF exige para a consulta pública. Tal dissonância,
além da patente balbúrdia terminológica, pode acarretar problemas interpretativos quanto à
delimitação precisa dos casos em que se exige a audiência pública, pois uma matéria pode ser
relevante e não possuir interesse geral. Ademais, o simples fato de o Regimento Interno
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disciplinar a temática de forma diversa da LGPAF e, portanto, firmar uma regulamentação
específica, não autoriza inverter a lógica das disposições de uma lei geral, mormente quando
isso não representa qualquer benefício à compreensão da matéria.
A audiência deve ser divulgada, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias da sua
realização, pelo Diário Oficial da União e na Biblioteca da ANATEL, com a indicação da
data, hora, local e o seu objeto, conforme apregoa o art.42 do Regimento Interno da
ANATEL, não se olvidando que, independentemente de prévia inscrição, todos podem
participar da audiência, inclusive com a apresentação de documentos e/ou arrazoados.
Evidentemente, a ata da audiência ou mera a transcrição dos fatos nela ocorridos, que
também se compreende eventuais documentos apresentados e não solicitados, serão
arquivados na Biblioteca da ANATEL, conforme dispõe o art. 44 do Regimento Interno,
inclusive para fins de consulta do público em geral1134.
Já no que se refere à ANS, a matéria encontra-se devidamente regulamentada nos arts.
32 e 33 do Anexo I do Decreto nº 3.327/2000 (Regulamento da ANS)

1135

, assim como nos

arts. 9º a 16 da Resolução Normativa da ANS nº 242, de 07 de dezembro de 2010.
Na ANS a audiência pública só é obrigatória no caso de elaboração de anteprojeto de lei
e, mesmo assim, ela é precedida de consulta à Casa Civil da Presidência da República,
conforme dispõe o art. 32, in fine, c/c art. 33, § único, do Regulamento da ANS.
Por outro lado, constitui uma faculdade da Diretoria Colegiada da ANS, tendo em vista
as características e a relevância da questão, convocar a realização de audiência pública nos
seguintes casos: (a) processo administrativo de edição de normas1136; e (b) processo decisório
e os procedimentos de registro de operadoras e produtos, conforme dispõe o art. 32, primeira
parte, do Regulamento da ANS.
Observa-se um evidente retrocesso na regulamentação da matéria no âmbito da ANS,
pois reduziu excessivamente as hipóteses em que a audiência pública é obrigatória, fazendo
com que ocorra um possível déficit democrático em função das parcas possibilidades de
participação administrativa.

1134

No que se refere às audiências ou consultas públicas, evidentemente, o grande dilema se encontra na
homogeneidade dos segmentos da sociedade civil que participam do processo decisório, basicamente os grupos
econômicos vinculados às operadoras de telefonia, e o mesmo se aplica, em grande medida, às demais agências
reguladoras. Isso pode ser facilmente constatado no sítio da ANATEL na internet. Tal problemática, por certo,
não possui uma relação direta com a questão processual da participação administrativa, mas a fatores sóciopolíticos da cultura cívica brasileira.
1135
No que encontra arrimo nos termos dos arts. 4º, inciso VIII; e 10, inciso II, todos da Lei nº 9.961/2000.
1136
Não se compreende a distinção elencada no Regulamento ao prevê a realização de audiência pública para
edição de normas (art. 32, primeira parte, do Decreto nº 3.327/2000) e, como se fosse algo bem diferente, a
realização de consulta pública para minutas de atos normativos (art. 35 do Decreto nº 3.327/2000).
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Em qualquer caso, defende-se que a não convocação de audiência pública deve ser
precedida de cabal fundamentação por parte da Diretoria Colegiada da ANS, tudo de forma a
demonstrar a inexistência de matéria ou questão relevante, senão pode imperar um verdadeiro
isolamento da atuação administrativa da Instituição, dificultando, assim, o desejado controle
social, devidamente cotejado na participação administrativa processual, seja através da
perquirição da pertinência da fundamentação apresentada, seja, no que se revela mais
importante, mediante a participação em audiência pública oportunamente determinada.
Porém, uma vez determinada à realização de audiência pública, e terminado todo o seu
procedimento, a área técnica responsável pelo evento deve apresentar no sítio da ANS na
internet um Relatório da Audiência Pública (RAPúb.), circunstanciando: (a) a ata da audiência
pública e os seus respectivos anexos; (b) a consolidação das principais sugestões e
contribuições dos participantes, assim como os dados estatísticos referentes à participação
administrativa processual promovida na audiência pública; (c) uma exposição fundamentada
sobre o acolhimento ou a rejeição das principais sugestões ou contribuições; e (d) a devida
identificação das sugestões ou contribuições incorporadas ao processo decisório (art. 16 da
Resolução nº 242/2010).
Tal relatório se afigura relevantíssimo, pois, por atender ao disposto no art. 34 da
LGPAF, é possível destacar os posicionamentos que eventualmente possam vincular à
Administração Pública, isto é, que estabeleçam os pressupostos negativos ou positivos da
decisão administrativa, restringindo, assim, a margem de discricionariedade do Poder Público.
Na seara do Direito Financeiro, a Lei Complementar nº 101/2000, popularmente
conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no seu art. 9º, § 4º, prevê a promoção
de audiência pública para a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais por
parte dos entes políticos. A audiência pública também é prevista no art. 48, § único, inciso I,
da LRF, que disciplina a transparência da gestão fiscal. Tudo isso demonstra que a audiência
pública é um instrumento de controle da atuação administrativa, mais precisamente da gestão
fiscal do Estado, uma vez que permite ao cidadão-contribuinte aquilatar os programas e as
metas dos entes políticos para o atendimento dos rigorosos parâmetros para o cumprimento
das metas financeiras estabelecidas pela LRF.
Prendendo-se à questão urbanística, o Estatuto da Cidade, por sua vez, no art. 40, § 4º,
inciso I, no que se refere à elaboração do plano diretor, assim como a sua execução, exige a
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realização de audiência pública com a intervenção de todos os segmentos da sociedade
civil1137.
Menciona-se, ainda, que as audiências públicas, as consultas públicas e os debates são
considerados instrumentos para garantir uma gestão democrática da cidade, em particular da
política urbana, tudo nos termos do art. 43, inciso II, da Lei nº 10.257/2001.
Ademais, a Administração Pública deve permitir e, mesmo fomentar, o acesso aos
documentos relacionados à política urbana, assim como assegurar que os documentos
apresentados e as conclusões aferidas na audiência pública tenham a maior publicidade e
acessibilidade possíveis, haja vista o disposto no art. 40, § 4º, incisos II e III, da Lei nº
10.257/2001.
Com relação à ANTT e à ANTAQ, o art. 68 da Lei nº 10.233/2001 prevê a necessidade
de prévia audiência pública sobre as (a) iniciativas de projeto de lei dessas agências; (b)
instituição e alteração de normas administrativas; e (c) as decisões da Diretoria para resolução
de pendências que afetem direitos de agentes econômicos ou de usuários de serviços de
transporte. Trata-se, evidentemente, de uma das mais abrangentes previsões sobre a temática,
pois contempla enormes possibilidades à realização da audiência pública, especialmente por
não admitir qualquer faculdade à Diretoria da Agência que, no máximo, para afastar a sua
realização, deve fundamentar no sentido de que não há matéria a ser decidida que afetem
direitos de agentes econômicos ou de usuários do serviço de transporte.
Na Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) a audiência pública é prévia e
obrigatoriamente realizada nos processos decisórios relativos à iniciativa ou alteração de atos
normativos que afetem direitos de agentes econômicos ou de trabalhadores do setor ou, ainda,
de usuários de serviços aéreos, tudo nos termos do art. 27 da Lei nº 11.182/2005.
O art. 15 da Lei nº 11.105/2005, conhecida como Lei de Biossegurança, também
assegura a realização de audiência pública como instrumento de democracia administrativa,
1137

Tem-se, aqui, uma questão interesse: § 5º do art. 40 do Estatuto da Cidade, que determinava à observância do
§ 4º do mesmo artigo pelos entes políticos municipais, foi vetado em virtude pretensa ofensa ao princípio
federativo. Defende-se que tal fato não retira o dever de as leis municipais prescreverem à realização de
audiência pública no processo de elaboração do plano diretor. Ora, a lei que estabelece regras gerais,
evidentemente, não pode adentrar nos pormenores que disciplina as questões de interesse local; todavia, a
principiologia que norteia as regras gerais não pode ser desprezada pela legislação municipal que disciplina
assuntos de interesse local ou que suplementa a legislação federal ou estadual (art. 30, incisos I e II, da CF/88).
Afinal, a própria ideia de regramento geral compreende as premissas básicas para serem observadas por todos os
entes políticos; logo, a diretriz geral que impõe uma gestão democrática da política urbana (art. 2º, inciso II, da
Lei nº 10.257/2001) exige a realização de audiência pública ou instrumento equivalente no processo de
elaboração do plano diretor. Em sentido contrário, por entender que o Município deve adotar espontaneamente a
audiência pública, muito embora também reconheça a inconsistência jurídica do veto: BUCCI, Maria Paula
Dallari. Gestão Democrática da Cidade. In: DALLARI, Adilson Abreu; e FERRAZ, Sérgio (Coord.). Estatuto
da Cidade. Comentários à Lei Federal 10.257/2001. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 335-354, p. 348.
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bastando que ela seja convocada pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança
(CTNBio). Aliás, tratando-se de liberação comercial, a audiência pública pode ser requerida
por partes interessadas, o que incluem as entidades da sociedade civil que comprovem
interesse pertinente à matéria, tudo nos termos do art. 15, § único, da Lei de Biossegurança.
A temática encontra-se regulamentada no art. 43 do Decreto nº 5.591/2005. Assim
sendo, a audiência pode ser requerida: (a) por um dos membros da CTNBio, devendo o
requerimento ser aprovado por maioria absoluta, em qualquer hipótese (art. 43, inciso I); e (b)
por requerimento de entidade da sociedade civil que comprove interesse na matéria discutida,
no caso de liberação comercial, contando que seja aprovado também por maioria absoluta (art.
43, inciso II). A disfarçada exigência de pertinência temática das entidades da sociedade civil,
explicitada no § 4º, do art. 43, não representa qualquer avanço sobre a temática. Ora, se a
sociedade civil apresentou um requerimento de audiência pública, logicamente, é porque
desponta um interesse na questão, de forma que cabe à CTNBio analisar se é preciso ou não
realizá-la.
Desse modo, uma vez aprovado requerimento de audiência pública, conforme preceitua
o § 1º, do art. 43, a CTNBio publicará a convocação da audiência, com antecedência mínima
de 30 (trinta) dias, no Diário Oficial da União e no Sistema de Informações em
Biossegurança, indicando a matéria, a data, o horário e o local. Naturalmente, conforme
preceitua o § 3º do art. 43, os trabalhos aferidos ou apresentados na audiência pública ficarão
disponíveis à sociedade civil na Secretaria-Executiva da CTNBio, uma vez que não há motivo
algum para restringir o acesso apenas às partes interessadas previstas no art. 43, § 4º, pois
isso se contraporia ao dever de informação da Administração Pública, assim como de uma
atuação transparente1138.
Por

fim,

a

audiência

pública

possui

uma

destacada

importância

para

a

transparência/visibilidade e, consequentemente, aperfeiçoamento e controle da Gestão da
Saúde, inclusive a Lei Complementar nº 141/2012, que regulamenta o § 3º, do art. 198, da
CF/88, no seu art. 31, § único, estabelece a exigência de audiência pública durante o processo
de elaboração e discussão do plano de saúde promovido pelos entes políticos. Ademais,
dentro da noção de controle político-social da atuação administrativa, o § 5º, do art. 36, da LC
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Aliás, “seja qual for o grau de transparência administrativa em um ordenamento jurídico, esta é considerada
um dos alicerces básicos do Estado Democrático de Direito e da moderna Administração Pública pelo acesso à
informação e pela participação na gestão da coisa pública, diminuindo os espaços reservados ao caráter sigiloso
da atividade administrativa – ponto de partida para os nichos da ineficiência, do arbítrio e da imunidade do
poder” (MARTINS JÚNIOR, Wallace Paiva. Transparência Administrativa. Publicidade, Motivação e
Participação Popular. 2 ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 35).
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nº 141/2012, estabelece a obrigatoriedade de prestação de contas dos gestores dos recursos do
SUS em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação.

7.4 CONSULTA PÚBLICA

Trata-se de instituto amplamente empregado pelos países anglo-saxônicos para a
formulação

das

suas

políticas

públicas,

inclusive

galgando

formalidades

quase

jurisdicionais1139.
A consulta pública empreende duas elementares decorrências de uma Administração
Pública dialógica: (a) representa transparência na gestão pública1140, uma vez que congrega a
máxima democrática de informar os cidadãos sobre as pretensões da atuação estatal,
porquanto evidencia os pormenores das políticas públicas encabeçadas pelo Poder Público; e
(b) consolida a legitimação da atuação administrativa, porque ela é partejada, em última
instância, no congraçamento da relação entre o cidadão e o Estado, devidamente identificada
na possibilidade de a sociedade civil expressar o seu entendimento sobre um assunto de
interesse geral.
Mas teria a consulta pública, em contraposição a sua nomenclatura, o poder de vincular
o Poder Público? Tal como a audiência pública, já que atende a fins bem próximos, a consulta
faz parte do procedimento adotado para o Poder Público externar uma decisão administrativa;
logo, o vislumbre da vinculação encontra-se centrada nos limites da motivação encampada
pela Administração Pública, fazendo com que determinadas posições ou entendimentos sejam
efetivamente afastados do processo decisório, senão pode imperar a invalidade da medida ou
decisão tomada.
O instituto encontra-se consagrado no art. 31 da LGPAF, salientando que no processo
administrativo, quando não se vislumbre uma concreta e justificável exigência de sigilo, for
encetado um assunto de interesse geral, a autoridade competente poderá, mediante decisão
fundamentada, apresentar prazo para a manifestação da sociedade civil, naturalmente antes da
1139

Jacques Chevallier, op. cit., 2009, p. 165.
Fabiana de Menezes Soares destaca a consulta pública como um instrumento que efetiva o princípio da
publicidade (Op. cit., 1997, p. 161), o que não há como discordar, haja vista a imperiosa necessidade de
promover a publicidade da atuação administrativa; todavia, o instituto possuir maior relação como dever de
informação, que é um antecedente do dever de publicidade, já que esta decorre da providencial demonstração
dos fatos e atos relacionados à gestão administrativa; aquela, por sua vez, se aperfeiçoa não necessariamente com
o que já foi promovido ou realizado, mas também com as pretensões ou intenções do Poder Público na
prossecução do interesse público.
1140

362

decisão, contanto que não ocorra prejuízo para o cidadão originalmente vinculado à demanda
administrativa de interesse geral.
Dessa forma, os requisitos da consulta pública são os seguintes: (a) os positivos, (1)
existência de interesse geral; (2) cabal motivação da autoridade administrativa; (3) deve
ocorrer antes da decisão final da Administração Pública; e (b) os negativos, (1) inexistência de
sigilo sobre a matéria encartada no processo administrativo; (2) o procedimento incidental não
pode acarretar prejuízo ao administrado diretamente relacionado ao processo administrativo.
Aqui, merece uma breve, mas necessária, advertência: no processo administrativo em
que se vislumbre uma matéria de interesse geral, evidentemente, não apenas o administrado a
ele diretamente vinculado pode ser considerado interessado, mas, sim, toda a sociedade civil,
uma vez que o dever de coerência da atuação administrativa, até mesmo por imposição de
uma pretendida segurança jurídica (art. 2º, caput, da LGPAF), impõe que, nas próximas
demandas sobre a mesma temática, a decisão exarada se estenda aos demais requerimentos
dos cidadãos, o que permite dizer que o interesse ventilado não se limita ao que foi
inicialmente apresentado no processo administrativo.
Nesse sentido, a LGPAF não foi nada feliz ao confundir interessado com parte
diretamente relacionada ao processo administrativo (art. 31, § 2º, primeira parte). Ora, nas
relações jurídicas administrativas, não raras vezes, as questões decididas são invariavelmente
consideradas para ulteriores demandas administrativas, fazendo com que se instalem
verdadeiros precedentes administrativos; logo, se a matéria possuir interesse geral, a toda
evidência, não há como negar que os diversos segmentos da sociedade civil são também
interessados.
Acresça-se, ainda, a circunstância de que a ideia de terceiros nas relações jurídicas
administrativas é sempre bem relativa, porque tais relações não são meramente bilaterais,
entre o cidadão e o Estado; mas, sim, multipolares ou triangulares, uma vez que as decisões
exaradas, e devidamente cristalizadas nos atos administrativos, podem repercutir diretamente
na esfera jurídica de terceiros, tal como ocorre nas questões urbanísticas, ambientais, agrárias,
previdenciárias etc.
Portanto, o universo de interessados numa questão de interesse geral jamais pode
limitar-se às partes inicialmente envolvidas no processo administrativo. Portanto, não há
como consentir com o entendimento defendido por José dos Santos Carvalho Filho1141, qual
seja, de que a consulta pública impõe uma pertinência direta dos intervenientes na questão
1141

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal. Comentários à Lei nº 9.784 de
29/1/1999. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005, p. 187.
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discutida no processo administrativo, uma vez que isso retiraria uma atuação uti cives dos
cidadãos através da consulta pública, fato que, evidentemente, não se coaduna com a
perspectiva política e protetiva do instituto.
Ademais, o propósito que anima a existência da consulta pública arrima-se na
necessidade de exarar uma decisão administrativa que, por repercutir em expressivo número
de demandas, tal como prenuncia a ideia de interesse geral, compreenda o maior universo
possível de substratos fático-jurídicos capazes de ultimar uma decisão precisa, clara e, justa.
Isto é, precisa na identificação dos fundamentos, clara a ponto de permitir a maior
inteligibilidade possível por todos os membros da sociedade civil e, notadamente, justa,
porque o Poder Público não pode desprender-se do dever de acentuar, sempre que possível,
uma necessária correção material nas suas manifestações.
Dada à importância da realização da consulta pública, insta mencionar que não se trata
de uma mera faculdade destituída de maiores considerações, pois a democracia
administrativa e a racionalidade da atividade processual inclinam-se pela promoção dessa
modalidade de participação administrativa processual; portanto, “tanto a decisão pela
realização de consulta pública quanto a de não-realização, quando em ambos os casos haja
interesse geral em jogo, deverão ser objeto de despacho motivado [...]” 1142, uma vez que, em
qualquer caso, há uma imperiosa questão incidental a ser dirimida.
Ademais, quanto à promoção ou não da consulta pública, conquanto o dispositivo legal
utilize a expressão mediante despacho motivado, tem-se uma verdadeira decisão
administrativa no exercício de uma discricionariedade instrutória que, sendo capaz de afetar
direitos e interesses, impõe a observância do disposto no art. 50, inciso I, da Lei nº 9.784/99,
isto é, a promoção de uma motivação explícita, clara e congruente.
Notadamente, uma vez verificada a necessidade de realização de consulta pública,
impõe-se a devida publicidade nos meios oficiais e mesmo em jornais de grande circulação, o
que pode permitir, geralmente com inegável êxito, maior conhecimento sobre o evento
participativo e, desse modo, a sociedade civil pode ter vista dos autos, assim como apresentar
desejadas alegações escritas (art. 31, § 1º, da LGPAF). Aliás, tal como na audiência pública, o
Poder Público tem o dever de responder, de modo fundamentado, as considerações
apresentadas pela sociedade civil, inclusive utilizando-se do mesmo expediente: resposta
idêntica para os requerimentos ou informações que possuam a mesma linha argumentativa, no
que se compreende o sentido de alegações substancialmente iguais (art. 31, § 2º, segunda
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Adilson Abreu Dallari e Sérgio Ferraz, op. cit., 2007, p. 181.
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parte), podendo, ainda, conforme o caso, fazer uso de meio mecânico ou eletrônico para
externar tal tarefa.
Quanto aos efeitos da consulta pública, deve-se perquirir se ela tem o condão de
vincular o Poder Público, isto é, de amarrar os termos da decisão administrativa. Defende-se
que a consulta pública possui um caráter nitidamente cognitivo, muito embora possua também
um viés consensual; contudo, bem mais reduzido que a audiência pública, o que repercute na
sua senda vinculativa para o Poder Público.
É dizer, o seu fim primordial é subsidiar a decisão administrativa, não se trata
precipuamente de sobreposição de forças decisórias e nem de discussão direta, mas de
possibilitar um amplo conhecimento técnico da questão ventilada no processo administrativo
e, desse modo, municiar o Poder Público de elementos precisos para a tomada da decisão
administrativa. Logo, diversamente da audiência pública, não se vislumbra uma vocação da
consulta pública para vincular os termos da decisão administrativa, porém, e isso se alinha
elementarmente ao seu propósito, tem o condão de repercutir no conteúdo decisório,
justamente por contemplar uma expressiva fonte argumentativa em face da problemática
apresentada.
A consulta pública encontra-se também regulada no art. 45 do Regimento Interno da
ANATEL. Curiosamente, como já mencionado no item 7.3.2 supra, a disciplina do
Regimento Interno não segue a diretriz da LGPAF, de maneira que a consulta pública no
âmbito da ANATEL cumpre uma função mais atinente à audiência pública, haja vista
prestigiar uma participação administrativa processual sobre minuta de atos normativos e
demais documentos considerados relevantes pela Instituição.
A consulta pública deve ser convocada, com antecedência mínima de 10 (dez) dias,
mediante publicação no Diário Oficial da União, dispondo sobre os seus procedimentos,
especialmente sobre a disciplina de apresentação de subsídios ou documentos pela sociedade
civil, conforme o art. 45, § 1º, do Regimento Interno.
A documentação, seguida de sugestões ou comentários devidamente justificados, devem
ser consolidados em documento específico, inclusive contendo as razões ou fundamentos para
a adoção ou não dos resultados aferidos no evento, e apresentados para a autoridade
administrativa competente, conforme preceitua o art. 45, § 2, primeira parte, do Regimento
Interno. Notadamente, o documento consolidado pertinente à consulta publica deve ficar à
disposição da sociedade civil, com bem esclarece o art. 45, § 2, segunda parte, do Regimento
Interno.
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No que se refere à ANS, observa-se, ainda, a regulamentação da consulta pública nos
arts. 4º a 8º da Resolução Normativa ANS nº 242/2010. A consulta pública poderá ser
convocada, mediante deliberação da Diretoria da ANS, nos casos de propostas de atos
normativos, tudo nos termos do art. 4º da Resolução Normativa nº 242/2010. Esta,
infelizmente, não dispõe sobre os critérios da deliberação, porém, presume-se uma votação
por maioria simples, pois a exigência de maior quórum deve ser expressa e, por certo, não ser
implicitamente cotejada e defendida, afinal não se deve promover interpretações que
diminuam o alcance normativo do texto legal, mormente quando, como no caso, não há um
motivo sério para restringir a convocação da consulta pública1143.
A consulta pública será formalizada mediante publicação no Diário Oficial da União,
assim como no sítio da ANS na internet. A publicação, para a boa ordem do evento, deve
contemplar: (a) o período de recebimento das sugestões ou contribuições, assim como a forma
de encaminhamento delas; (b) a indicação dos documentos necessários à compreensão do
objeto da consulta pública e demais documentos considerados pertinentes pela ANS,
especialmente a proposta do ato normativo e a sua exposição de motivo, assim como o
formulário para o envio de sugestões e contribuições (art. 5º, § 1º, c/c art. 6º, todos da
Resolução Normativa nº 242/2010).
O período de consulta pública inicia-se 07 (sete) dias depois da data de publicação do
seu ato convocatório e durará por, no mínimo, 30 (trinta) dias, inclusive com possibilidade de
prorrogação do prazo, a critério da Diretoria Colegiada da ANS, tudo nos termos do art. 5º, §
2º, da Resolução Normativa nº 242/2010.
As sugestões ou contribuições devem ser enviadas, preferencialmente, por meio
eletrônico, todavia, até mesmo pela natureza de certos documentos, possivelmente difíceis de
serem digitalizados, admite-se o envio de dados por meio postal no endereço indicado no ato
convocatório do evento (art. 7º da Resolução Normativa nº 242/2010).
Findo o prazo destinado à participação administrativa processual, a área técnica deve
apresentar no sítio da ANS na internet um Relatório da Consulta Pública (RCP),
circunstanciando: (a) o número de sugestões e contribuições apresentadas pela sociedade
civil; (b) os dados estatísticos referentes à participação administrativa processual; (c) a
consolidação das principais sugestões e contribuições; (d) uma exposição fundamentada sobre
o acatamento ou a rejeição das principais sugestões ou contribuições; e (e) a devida
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MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 19 ed. Rio de Janeiro: Editora Forense,
2008, p. 201.
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identificação das sugestões ou contribuições incorporadas à proposta de ato normativo (art. 8º
da Resolução nº 242/2010).
Voltando-se à LGPAF, o art. 33 preceitua que, considerando a existência de matéria
relevante, os órgãos ou as entidades públicas podem adotar outros mecanismos de
participação administrativa processual1144. O artigo mencionado não careceria mencionar que
essas outras formas de participação podem ser encampadas diretamente pelo cidadão, ou por
entidades legalmente reconhecidas, em face da Administração Pública, uma vez que toda
forma de participação administrativa é necessariamente voluntária e direta, o que muda é
apenas a forma de intervenção direta, que pode ser: intervenção direta individual ou
intervenção direta institucional, pois, em quaisquer dos casos, há uma intervenção uti cives e,
dessa forma, há um legitimação própria para a defesa dos interesses encartados no processo
administrativo.
Defende-se que as outras formas de participação administrativa são meras derivações ou
reduções da consulta pública ou da audiência pública, tais como1145: (a) reuniões; (b) troca de
correspondências; (c) convocações; (d) consulta ou enquetes em ambiente web; e (e) debates
etc.

7.5 REUNIÃO CONJUNTA

Como já foi salientado no item 6.2.1 supra, a reunião conjunta não é propriamente uma
forma de participação administrativa, já que não se vislumbra uma participação direta do
cidadão; contudo, representa um claro instrumento de democracia administrativa numa
perspectiva interna; logo, por se tratar de um instituto democrático que repercute no processo
administrativo e por possuir regramento na LGPAF, se afigura possível inseri-lo no mesmo
ciclo de análise das verdadeiras formas de participação administrativa processual, contanto
que não se olvide a sua particularidade.
Indaga-se: possui a reunião conjunta mais um quê de burocracia administrativa ou se
constitui num valoroso meio de democracia administrativa? A sua inegável perspectiva
técnica ofuscaria a instrumentalidade dos seus fins?
1144

O art. 44, caput, do Regimento Interno da ANATEL, também dispõe no mesmo sentido, só que não faz
expressa referência quanto à exigência/existência de matéria relevante.
1145
Os três primeiros exemplos foram apresentados por José dos Santos Carvalho Filho, op. cit., 2005, p. 189.
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Primeiramente, cumpre mencionar que, diversamente da liberdade de reunião ou do
direito de união previsto no art. 5º, inciso XVI, da CF/88, a reunião conjunta (a) não releva
qualquer contextura de direito ou garantia fundamental e, nem possui (b) o mesmo matiz
político-social, sem falar, ainda, (c) nos estreitos limites que animam, por disposição legal, a
sua ocorrência. Portanto, revela-se como um direito afeito à democracia administrativa, mas,
somente, sob uma perspectiva interna, já que contempla o diálogo apenas entre órgãos e
entidades administrativas, porém, disso resulta um inevitável traço comum entre eles, a saber,
congregam a necessidade de consenso para alcançar as relevantes decisões na prossecução do
interesse público.
Ademais, a democracia administrativa da reunião conjunta decorre da necessidade de
imprimir uma atuação administrativa, numa ambiência sistêmica de interesses, devidamente
decantados pela necessária harmonização das políticas públicas. Logo, se afigura
extremamente importante que temáticas relevantes ou de interesse geral sejam apreciadas pelo
Poder Público, uma vez que elas podem gerar posições ou situações jurídicas que se
contraponham a certo rumo da ação governamental, justamente porque não foram
contempladas quando da preparação, elaboração e execução das políticas públicas.
Logo, isso importa dizer que a reunião conjunta pode ser realizada independentemente
do êxito de outros procedimentos incidentais no curso do processo administrativo1146, uma
vez que corporifica uma gestão pública mais democrática e, também, mais harmoniosa em
função dos fins perseguidos para o cumprimento dos comandos constitucionais ou
infraconstitucionais destinados à consolidação dos direitos econômicos, sociais e culturais dos
cidadãos.
Em outras palavras, a reunião conjunta é um instrumento democratização interna da
Administração Pública e não mero cotejo burocrático de aplicação instrutória na ambiência
administrativa, uma vez que isso imprimiria uma não funcionalidade do instituto, pois
limitaria o seu campo operativo à perspectiva meramente probatória, quando, na verdade,
deve perquirir uma análise das diversas consonâncias ou variáveis que refogem do estrito
contexto da demanda, mas que, em função dos propósitos sistêmicos que animam a
consecução da matéria encampada no processo administrativo, discute e alcança um
vislumbre das políticas possíveis e, portanto, prioritárias do Poder Público. Portanto, a reunião
conjunta representa também um instrumento operativo do necessário arranjo políticoinstitucional para a promoção as medidas administrativas pela Administração Pública.

1146

Em sentido contrário, vide José dos Santos Carvalho Filho, op. cit., 2005, p. 191.
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Naturalmente, o conteúdo objetivamente aferível da reunião conjunta deve ser
condensado numa ata, que vai servir de norte para a tomada da decisão administrativa. Vê-se
que a reunião conjunta, além de servir de parâmetro de democracia administrativa interna,
representa um momento de encontro entre a perspectiva política da gestão pública com a
conjuntura técnica da Administração Pública, o que pode revelar dados importantes para
viabilizar as políticas públicas econômicas, sociais e culturais.
Desse modo, a reunião conjunta possui um nítido propósito de promover uma
concertação administrativa, uma vez que os órgãos e as entidades públicas, a despeito de
todos os lances de dados apresentados pela preparada área técnica da Administração Pública,
pode contemplar uma atuação administrativa que não se filie aos precisos termos dos
prognósticos dos técnicos ou burocratas, mas que se coadune com a política encampada pelo
Estado voltada à satisfação dos anseios da sociedade civil.
O instituto é tratado, porém com denominação diversa e de forma mais ampla,
ganhando assim contornos próprios, no art. 17 da Resolução Normativa da ANS nº 242/2010,
no qual dispõe que a Diretoria Colegiada, por conta de matéria relevante em processo
decisório da ANS, poderá determinar uma prévia realização de câmara técnica “[...] para
ouvir e colher subsídios de determinados órgãos, entidades, pessoas naturais ou jurídicas,
previamente convidados”. A maior amplitude da câmara técnica decorre do fato de que a
LGPAF não concebe a participação de cidadão ou entidade da sociedade civil que, nessa
qualidade, intervenha ou contribua para a reunião conjunta, mesmo na condição de convidado.
Desse modo, a câmera técnica, em termos de participação popular, fica no intervalo
entre a consulta pública e a audiência pública, revelando-se, por certo, como um autêntico
mecanismo de participação administrativa processual, por derivar de características dos
institutos anteriores, especialmente da consulta pública.
Portanto, o propósito da reunião conjunta é firmar, quando se afigurar necessária, uma
posição definida dos órgãos ou das entidades públicas sobre assunto relevante ou de interesse
geral discutido em um processo administrativo, não se restringido apenas, tal como parece
expressar o art. 35 da LGPAF, a mero deslinde probatório, pois não faz o menor sentido
promover uma reunião para analisar uma questão probatória quando, evidentemente, isso
possa ser promovido, com igual brilho, numa ambiência reservada por cada um dos
representantes dos órgãos ou entidades públicas. Aqui, não se afigura uma mera análise de
uma perícia técnica, ainda que não se negue o seu evidente matiz técnico, mas, sim, a
concreção de uma intensa discussão travada por autoridades públicas sobre uma matéria que,
pela complexidade ou pela relevância, demande uma posição concertada do Poder Público.
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8 PARTICIPAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO MECANISMO DE REDUÇÃO DOS
CUSTOS ADMINISTRATIVOS MEDIATOSDAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Após percorrer algumas linhas sobre a evolução do Direito Administrativo e permear as
bases de uma Administração Pública dialógica, assim como carrear os esteios do processo
administrativo arrimados numa relação de diálogo pretensamente paritária entre o Estado e os
cidadãos e, por fim, percorrer sobre a participação administrativa1147 numa visão realística, e
tudo sob o signo de uma relação jurídica administrativa substantiva, se afigura compreensível
uma indagação, tendo em vista a problematização apresentada na introdução deste trabalho: a
participação processual realmente é instrumento capaz de reduzir os custos da Administração
Pública?1148
Outras indagações podem ser aventadas, se a participação administrativa persegue
vários propósitos, seria a redução dos custos administrativos mediatos um dos seus mais
evidentes objetivos, já que representaria um efeito prático relevante para o Poder Público e
para a sociedade? Ou ela se limitaria a alcançar o objetivo de uma Administração Pública
mais democrática? Seria a participação administrativa, em si mesma, o grande trunfo do

1147

Afinal, numa ligeira e imprecisa representação, porém ensejadora de necessária reflexão, não é o número de
jogadores ou de músicos indicativo da melhor qualidade de um jogo ou de um show (ROSSI, Jim. Participation
Run Amok: The Costs of Mass Participation for Deliberative Agency Decisionmaking. Northwestern
University Law Review – NULR, Evanston, vol. 92, nº 01, p. 173-250, winter 1997, p. 176). A imprecisão da
representação decorre da existência de relações e parâmetros diversos das realidades ou universos comparados.
1148
Essa pergunta possui particular importância no cenário atual, uma vez que algumas intervenções do Poder
Judiciário, ainda que centradas em critérios jurídicos sustentáveis, mas por desconhecerem as particularidades
que encerram a gestão pública, acabam por acarretar, em situações de incerteza quanto aos efeitos ou à extensão
das opções legislativas devidamente decantadas na legislação vigente, um considerável aumento nos custos das
políticas públicas, contribuindo-se, assim, para uma possível alteração no quadro das possibilidades reais das
realizações do Poder Público e isso se afigura ainda mais tormentoso nas questões relacionadas à consolidação
dos direitos fundamentais (STEPHENSON, Matthew C. The Price of Public Action: Constitutional Doctrine and
the Judicial Manipulation do Legislative Enactment Costs. The Yale Law Journal - YLJ, New Haven, vol. 118,
issue 1, p. 02-62, October 2008, p. 11-16). Defende-se que o desenvolvimento das formas de participação
administrativa, precedido de um necessário fortalecimento das instâncias administrativas, pode representar um
novo marco legitimatório das políticas públicas e, mais que isso, contribuir para redução dos custos mediatos da
Administração Pública, justamente porque ela representa uma linha de aproximação e, portanto, de adesão da
sociedade civil às políticas públicas, fazendo com que, em longo prazo, muitas intervenções administrativas não
sejam mais necessárias ou, se necessárias, não se destinem aos mesmos propósitos, o que é possível assegurar, a
seu tempo, outro parâmetro de prestações positivas.
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diálogo entre o Poder Público e o cidadão? Ela representaria, assim, apenas um apelo
ideológico?
Quanto às indagações do parágrafo anterior, tem-se apenas o seguinte: sim para a
primeira pergunta e não para as demais, uma vez que não há como admitir que o exercício de
um direito de participação política constitua, por maior que seja a sua intrínseca importância,
um fim em si mesmo. Afinal, os institutos jurídicos devem comportar alguma utilidade prática
e não meramente ideológica. No caso da participação administrativa duas utilidades são
particularmente importantes: (a) a legitimação dos atos do Poder Público; e (b) a redução dos
custos administrativos1149, em longo prazo, em função de maior adesão do cidadão às políticas
públicas.
Com efeito, a participação administrativa tem a pretensão1150 de reduzir os custos da
atividade administrativa e isso representa o aspecto pragmático-utilitarista do instituto, o que,
obviamente, põe por terra o entendimento de que ela não passa de um mero apelo ideológico
nas democracias modernas. E as razões desse entendimento são arrimadas em dois
fundamentos: (a) um de natureza política; e (b) outro de natureza processual.
Quanto ao primeiro fundamento, defende-se que, ainda que isso possa parecer
inicialmente inaceitável, hajam vista os custos imediatos decorrentes da intervenção dos
cidadãos na formação da decisão administrativa, mormente os de ordem temporal e/ou
procedimental, a participação administrativa empreende mediatamente uma redução dos
custos administrativos das políticas públicas1151.
Só que, no processo democrático de tomada de decisão das políticas públicas, tal
entendimento não parte da sempre lembrada e inviável premissa do consenso geral sobre
todas as relevantes questões administrativas, mas, sim, da providencial força vinculativa do
dissenso consentido como expressão do exercício da participação política na Administração
Pública dialógica; quer dizer, da divergência de interesse que acena pela imperativa

1149

Custos administrativos são os custos da Administração Pública, sejam os decorrentes da senda
organizacional e procedimental necessária para a definição das políticas públicas, sejam os decorrentes dos
recursos orçamentários destinados a promovê-las.
1150
Seria uma tolice afirmar que, em qualquer caso, a participação administrativa, em longo prazo, reduziria os
custos da atuação administrativa, uma vez que há fatores que vão além da questão da participação política do
cidadão na formação da decisão administrativa, por exemplo, a gestão autocrática do Poder Público ou a
manipulação da participação política do cidadão.
1151
Aliás, com a participação administrativa a própria noção de cooperação na condução da Administração
Pública leva a reduzir os custos para o Estado e para a sociedade, pois a economicidade decorre justamente do
labor conjunto no desenvolvimento das atividades necessárias ao atendimento do interesse público (MOREIRA
NETO, Diogo de Figueiredo. Administração Pública Consensual. In: ______. Mutações do Direito
Administrativo. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 37-48, p. 42).
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necessidade da medida administrativa discursiva e materialmente viável, ainda que
posteriormente mutável, conforme as convergências fundamentadoras de cada momento.
Por cautela, cumpre lembrar que a inércia ou a indecisão estatal, assim como o indevido
direcionamento de sua atuação, decorrente do impraticável apelo ao consenso total ou da
absoluta inviabilidade material de específicas posições defendidas no seio da sociedade, tudo
em nome da democracia participativa sem limites, acabam por resultar um claro obstáculo à
consolidação das prestações estatais e, portanto, expressam uma problemática bem onerosa à
coletividade e ao Poder Público.
Quanto ao segundo fundamento, defende-se que o processo democrático de definição
das políticas públicas e, consequentemente, das prestações delas advindas, decorrente de uma
intensa participação administrativa processual, acarreta uma melhor gestão dos recursos
públicos, uma vez que os fins a serem alcançados são pensados em função da complexidade
que envolve a atividade administrativa numa perspectiva sistêmica, fazendo com que os
expressivos valores dispendidos alcancem o maior número possível de beneficiários, tudo de
modo a evitar novas medidas administrativas para atender às demandas parciais e
excessivamente onerosas.
Por outro lado, a dinâmica dos requerimentos individuais, totalmente centrada na
casuística que envolve os discutíveis casos particulares por impulsão1152, onera em demasia o
Estado, já que as prestações são pretensamente específicas para situações triviais ou
ordinárias, que não deveriam demandar um maior aporte de recursos, porém são exigidos em
função do casuísmo criado e, possivelmente, mantido pelas decisões judiciais; olvidando-se,
muitas vezes, que a questão poderia inserir-se tranquilamente no contexto das demandas
regularmente atendidas pelo Poder Público, conforme o cronograma ou a rotina das prestações
fáticas dispensadas à sociedade pela regular atividade administrativa.
Aliás, tal entendimento é facilmente verificado nas demandas administrativas que são
atendidas de afogadilho, algumas raras vezes através de contratação direta1153, por conta de

1152

A particularidade por compulsão decorre do uso de mecanismos processuais para soluções de questões que
destoam da ordinariedade das demandas administrativas, isto é, o administrado fica como que competido a agir
ou exigir uma atuação específica do Poder Público, de modo que a prestação administrativa tende a ser mais
onerosa. Já a situação encampada na particularidade por impulsão exige apenas uma ordinária atividade
prestacional da atuação administrativa, porém, tendo em vista o casuísmo criado e os custos gerados pela a
atividade judicia, oneram tanto quanto os casos extraordinários.
1153
Nas hipóteses em que, por determinação judicial, há uma obrigação de dar coisa e que dependa da aquisição
de bens/produtos ou de serviços não prestados diretamente pelo Poder Público. Ademais, tais casos não se
inserem nas hipóteses de contratação direta prescritas nos arts. 17, 24 e 25, todos da Lei nº 8.666/93, excetuandose, apenas, como evidente possibilidade, as prescrições relativas à dispensa de licitação pelo critério do pequeno
valor, tudo nos termos do art. 24, incisos I e II, da LLCA. Urge mencionar que é extremamente mais cômodo
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uma pretensa peculiaridade forçosamente exigível em face do Poder Público ou, de algum
modo e em raras oportunidades, admitida sem resistência pela Administração Pública. Por
outro lado, quando as prestações são prospectadas em função de uma demanda ordinariamente
exigível e administrativamente planejada mediante a participação administrativa processual,
observa-se maior alcance concreto das prestações com menores custos per capita.
Vale lembrar que não se trata apenas de promover o devido planejamento da atuação
administrativa (art. 174, caput, da CF/88), pois o mero planejar administrativo sem o devido
aporte das informações da sociedade civil não é capaz de precisar a dinâmica necessária ao
eficaz atendimento dos direitos fundamentais sociais, que exige um permanente processo de
contato ou interpelações entre o titular das prestações estatais e os destinatários delas.
Desse modo, o fundamento processual da participação administrativa, como critério
redutor dos custos administrativos mediatos, se baseia (a) na obrigatoriedade de planejamento
administrativo, o que incluem as pesquisas e os estudos pertinentes, e (b) na absorção da
informação carreada pela sociedade civil no curso do processo decisório administrativo, tudo
numa relação dialógica entre a Administração Pública e o cidadão.
Urge mencionar que os custos da atividade administrativa não podem ser verificados,
aferidos ou considerados apenas em função dos gastos absolutos realizados pelo Poder
Público em determinada época, muito embora seja uma prática comum dos gestores públicos,
mas, sim, em função dos objetivos alcançados, ao longo dos anos, sobre determinadas metas
econômicas, sociais e culturais, haja vista que o dispêndio de recursos públicos sem
resultados concretos é uma das maiores chagas das políticas públicas brasileiras e decorre de
uma atuação que não se prende (a) ao devido planejamento administrativo; e, claro, (b) à
participação administrativa como mecanismo redutor dos custos do Poder Público.
Obviamente, as premissas e as perspectivas do processo administrativo, devidamente
decantadas nos capítulos anteriores, são determinantes para que a participação administrativa
seja considerada um importante mecanismo para a redução dos custos mediatos das políticas
públicas, uma vez que, sem elas, não há como pautar uma atuação administrativa cônscia de
seus objetivos e determinada a promovê-los e, desse modo, pode simplesmente seguir os
permeios de uma gestão pública autocrática, cujas decisões são rápidas e, por isso, menos
onerosas, porém de discutível eficácia para atender às demandas sociais.
Agora, de que modo é objetivamente aferível ou apurada a redução dos custos
administrativos mediatos através da participação administrativa? Demandaria essa aferição
para o Poder Judiciário determinar o sequestro de valores dos orçamentos dos órgãos ou entidades públicas e,
logo em seguida, promover a realização do serviço ou produto desejado no mercado.
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uma onerosa e demorada pesquisa por institutos ou órgãos públicos vinculados à gestão
administrativa ou mesmo à Ciência da Administração?
Porém,

antes

de

responder

às

indagações,

impõem-se

alguns

importantes

esclarecimentos ou pressupostos sobre a relação entre participação administrativa e custos
administrativos.
Cumpre informar que, de início, a participação administrativa revela-se onerosa à
Administração Pública, assim como à própria sociedade civil e às instituições e, mais ainda,
ao cidadão. Desse modo, há custos imediatos para todos os sujeitos envolvidos na relação
jurídica administrativa.
Portanto, tem-se: (a) um custo público, devidamente observado na maior demorada dos
trâmites procedimentais e no necessário fluxo orgânico-funcional para contemplar o evento
participativo; logo, demanda mais recurso orçamentário; (b) um custo social em sentido
amplo, que congloba o custo institucional e o custo individual, no qual a sociedade civil
possui um duplo encargo, a saber, apresentar informações relevantes para o processo
decisório e aguardar o seu desfecho que, no geral, é serodioso; (c) um custo institucional, já
que as instituições da sociedade civil possui a árdua tarefa de defender os seus fins
institucionais e, em grande medida, os interesses das categorias representadas e; (d) um custo
individual1154, pois o comprometimento em questões ou temáticas de interesse da coletividade
demanda tempo e dinheiro de qualquer cidadão, aliás, dois importantes valores
interdependentes numa sociedade capitalista.
Aliás, o crescimento do custo individual da participação administrativa fez crescer o
interesse dos grupos em encampar as formas participativas no processo democrático das
escolhas ou decisões públicas, até mesmo para minorar os encargos do exercício individual do
direito de participação política1155; porém, a partir daí, exsurge o risco do neocorporativismo,
pois eventual alijamento do cidadão no processo decisório administrativo acaba por criar uma
ciranda política de grupo de interesses, no que pode travar as devidas discussões de interesse
de toda a coletividade. Eis, portanto, uma face visível e nada simpática da participação
administrativa, o que pode revelar uma larga margem de discussão sobre a utilidade concreta
do instituto, especialmente para quem defenda uma linha pragmática e autocrática de gestão
pública por ser pretensamente menos onerosa ao Estado1156.

1154

Jim Rossi, op. cit., 1997, p. 193.
Jim Rossi, op. cit., 1997, p. 193.
1156
Evidentemente, todos os custos são inter-relacionados, uma vez que os custos públicos, no final das contas,
sempre são precedidos de um custo social, institucional ou individual, haja vista que, sem o comprometimento
1155
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A participação administrativa também é um instrumento de controle da Administração
Pública. Aliás, quanto maior for o ciclo participativo nas decisões públicas, mais intensas são
as relações e as experiências na gestão da coisa pública1157; logo, possíveis desconfianças são
potencializadas em função do maior grau de conhecimento dos atos dos gestores públicos,
fazendo com que ocorra maior vigilância na prossecução do interesse público e, desse modo,
tende a evitar os desvios funcionais que levem à concreção de expedientes mais onerosos à
Administração Pública, com é caso de superfaturamento na realização de obras ou na
contratação de serviços.
Sendo que a participação administrativa é um mecanismo de controle social, por certo,
os regimes autocráticos de gestão pública tende a condená-la, justamente porque veem nela
uma concreta expressão de limites à consecução da atividade administrativa nos moldes da
perspectiva autocrática, quando, na verdade, ela representa não apenas um instrumento de
controle, mas, e principalmente, de aperfeiçoamento da própria atuação administrativa. Como
um efetivo controle dos atos públicos tende a evitar possíveis desvios de recursos, não revela
qualquer novidade afirmar que a participação administrativa é, sem sombra de dúvida, um
instrumento de participação política capaz de reduzir os custos da gestão pública não
necessariamente sob uma perspectiva contábil, mas em função de valores que extrapolam os
parâmetros da numismática, tais como, a probidade administrativa e a moralidade
administrativa.
Como os direitos possuem tanto um custo social quanto um custo orçamentário1158. E o
Estado deve promover a efetivação dos direitos dos cidadãos. Então, como elementar
consequência, toda atividade administrativa possui um custo público. Este, em última
instância, é sempre suportado pelos membros de uma comunidade política, ainda que,
evidentemente, não seja suportado e gozado diretamente por todos. Dessa forma, não há como
negar que a definição das políticas públicas, que constitui uma relevante atividade
administrativa, é de interesse de todos os membros da comunidade política, e não apenas dos
destinatários imediatos ou diretos da medida administrativa, justamente porque o controle
exercido no processo das escolhas públicas repercute, positiva ou negativamente, para todos
os membros da sociedade civil, uma vez que a execução delas tende a interferir mediatamente
nos demais segmentos sociais não diretamente atingidos pela medida administrativa.
dos membros da comunidade política, devidamente revelado no seu dever fundamental de pagar tributos, o
Estado não possui meio material para levar a cabo os seus fins.
1157
Jim Rossi, op. cit., 1997, p. 178.
1158
HOLMES, Stephen; e SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: why liberty depends on taxes. New York:
W. W. Norton & Company, 2000, p. 21.
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Desse modo, o controle social, devidamente exercido através da participação
administrativa, representa um instrumento de aperfeiçoamento e de fiscalização da atuação
administrativa e, isso, sem maiores esforços de compreensão, também constitui um
mecanismo para assegurar uma melhor qualidade das decisões administrativas, assim como o
constante aperfeiçoamento na execução delas, pois, como destinatários diretos ou indiretos
das políticas públicas, os cidadãos podem revelar importantes questões quanto aos serviços
prestados ou a prestar, o mesmo se diga quanto aos produtos ou bens fornecidos ou a fornecer.
Disso tudo, por certo, resulta uma possível racionalidade na prossecução do interesse público
e, claro, uma redução, ainda que mediatamente, dos custos administrativos decorrente de
maior eficiência da atuação administrativa em virtude de uma constante intervenção da
sociedade civil nas atividades da Administração Pública.
Portanto, a participação administrativa pode ser concebida como um processo de
reflexão recíproca entre a Administração Pública e a sociedade civil que, tendo em vista as
mais diversas e relevantes questões públicas, além de pretender legitimar as decisões
administrativas, mormente as partejadas numa ambiência processual, permite uma
racionalização da atuação administrativa, tudo de forma a reduzir os custos administrativos,
em longo prazo, decorrente da maior qualidade e precisão das medidas administrativas
tomadas no caso concreto.
Porém, como isso pode reduzir os custos administrativos em vez de majorá-los?
Consideradas as premissas acima, é possível assentar posições ou respostas a essa indagação e
outras anteriormente formuladas.
Uma advertência ainda é impositiva: aferir a viabilidade da participação administrativa
como instrumento redutor dos custos administrativos não quer dizer, de modo algum, que se
deva promover, aqui, uma pesquisa empírica ou levantar dado estatístico sobre a temática,
mas, tão-somente, perquirir sobre a existência de elementos ou razões que robusteçam esse
entendimento, que, evidentemente, podem ser comprovados por pesquisas ou estatísticas
apresentadas por entidades que possuem tais incumbências ou fins. Afinal, no processo de
avaliação das políticas públicas, e mesmo na sua elaboração, é possível aquilatar a concretude
do entendimento de que mediatamente a participação administrativa pode reduzir os custos
administrativos.
Prendendo-se, agora, às indagações formuladas e às possíveis respostas, ventilam-se os
seguintes fatores da participação administrativa, além dos já alinhavados acima ou mesmo
alguns de seus desdobramentos, que podem representar uma redução dos custos mediatos das
políticas públicas encampadas pela Administração Pública.
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O primeiro deles é a adequação material da decisão administrativa, isto é, com a
participação administrativa há menor possibilidade de aquisição de bens ou a prestação de
serviços que se afigurem inadequados para atender a uma demanda social, justamente porque
o complexo decisório foi concluído com o efetivo conhecimento da realidade que
circunstancia tal demanda e isso, por certo, evita eventuais custos com (a) novas aquisições de
bens ou (b) mesmo possíveis substituições deles em função da má adequação ou
funcionalidade dos produtos no caso concreto, o mesmo se diga quanto às eventuais
contratações de serviços consideradas inadequadas em função de sua onerosidade ou de sua
qualidade.
Portanto, resta evidente que o envolvimento do cidadão na Administração Pública não
representa (a) apenas um vetusto imperativo técnico para maior eficácia da atuação
administrativa1159 ou (b) um conhecido mecanismo de influência popular, e mesmo de
controle, sobre a atuação administrativa1160, mas, também, e isso se revela importante para a
redução dos custos administrativos mediatos, um mecanismo de aperfeiçoamento das políticas
públicas.
Tem-se, ainda, a maior extensão e precisão do universo de beneficiários, ou seja, não
adianta pensar as políticas públicas, com uma pretensão de universalidade, sem levar em
consideração o potencial dos cidadãos em assegurar os concretos limites de sua aplicação. É
dizer, apenas com a participação administrativa o Poder Público possui meios para divisar,
não o número de cidadãos em determinada área, cidade ou região, mas quais, dentre eles, é
possível ofertar uma prestação estatal efetiva. Não se olvidando que políticas públicas não
efetivas expressam, em absoluto, uma onerosidade estrondosa para o Poder Público. Além
disso, a atuação do Estado, por não possuir fim, haja vista o incessante surgimento de novas
demandas no seio da sociedade civil, por conta de novas realidades ou exigências econômicas,
sociais ou culturais, é sempre importante maximizar os recursos orçamentários em função do
maior número de beneficiários, fato que somente é possível com uma precisa informação dos
fatores ou das circunstâncias que viabilizam ou empeçam determinadas políticas públicas.
Tal fator se afigura particularmente importante para o devido dimensionamento dos
beneficiários das subvenções sociais, tais como as benesses assistenciais da União, uma vez
que permite identificar os verdadeiros beneficiários da medida governamental, já que é
1159

HERNÁNDEZ-SAMPELAYO, José Maria. La Colaboración del Administrado con la Administración.
Documentación Administrativa (DA), Madrid, nº 91-92, p. 09-22, 1965, p. 12.
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MASHAW, Jerry L. Center and Periphery in Antebellum Federal Administration: The Multiple Faces of
Popular Control. The Journal of Constitutional Law (JCL), Philadelphia, vol. 12, nº 02, p. 331-356, Feb.
2010, p. 333.

377

orquestrada com a sociedade civil, afastando-se, assim, os possíveis contemplados em função
de desvios no processo de seleção, fato que, aliás, não é nada incomum durante a execução
dos programas federais pelos Municípios.
Em acréscimo ao fato anterior, destaca-se o aspecto pragmático do dissenso consentido,
ou seja, o universo de interesses conflitantes numa perspectiva participativa é potencializado
em função dos vários objetivos perseguidos pelas políticas públicas; logo, o desejo de o Poder
Público contemplar pretensões diversas em função das exigências materiais da sociedade
civil, evidentemente, pode fazer com que os custos administrativos imediatos ou mediatos
sejam majorados.
Por outro lado, tal desiderato não se afigura necessariamente mais oneroso, porque o
dissenso consentido restringe consideravelmente o complexo material das realizações
públicas, especialmente porque, tendo em vista os limites orçamentários, são definidas
atuações prioritárias do Poder Público. Além disso, a atuação prioritária definida com a
sociedade civil faz com o regime das prestações obedeça a uma lógica racional e
pretensamente eficiente na gestão dos recursos públicos;
Menciona-se, também a devida qualidade das prestações públicas; quer dizer, a noção
de custo da atividade pública não pode ser medida apenas em função dos valores devidamente
empregados em determinada política pública, pois isso não pode identificar a eficiência das
ações estatais, numa perspectiva sistêmica, para resolver alguma relevante questão
econômica, social ou cultural e, muito menos, para aferir a qualidade das prestações
promovidas.
Então, a participação administrativa revela-se um preciso termômetro das deficiências
das políticas públicas, uma vez que ela absorve, numa ambiência sistêmica, os avanços e
retrocessos da atuação estatal, assim como pode apresentar dados relevantes sobre a qualidade
e a eficácia das medidas tomadas pelo Poder Público.
Dessa forma, a qualidade e a eficácia das políticas públicas tendem a reduzir os custos
administrativos sobre as mesmas questões a serem resolvidas ou atendidas, uma vez que não
são necessárias reiterações da atuação estatal, mas, quando muito, a manutenção do mesmo
padrão de atendimento.
Por isso, as políticas públicas são menos onerosas à medida que as prestações estatais
sejam mais eficazes e, claro, possuam um desejável nível de qualidade. Afinal, a qualidade
dos gastos públicos, devidamente representada nas boas políticas públicas empregadas pelo
Estado, e não a redução dos recursos empregados, é que imprime o devido sentido aos custos
administrativos.
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Reluz-se, ainda, a adesão dos cidadãos às políticas públicas. Ora, se a participação
administrativa legitima o processo decisório administrativo, especialmente quando contempla
uma racionalidade processual com o objetivo de evitar os desvios do neocorporativismo;
logo, se afigura defensável o entendimento de que isso acarreta uma maior adesão dos
cidadãos às políticas públicas. Acredita-se que não há maiores esforços para compreender e
aceitar esse entendimento, uma vez que se trata de uma elementar lógica que assente às
relações humanas: envolvimento leva ao compromisso e vice-versa. Portanto, há uma intuitiva
argumentação de que a participação do cidadão na Administração Pública tende a promover
uma confiança da sociedade civil na gestão pública, na integridade dos agentes públicos e,
claro, na prossecução do interesse público1161.
Por isso, resulta importante a existência de participação administrativa com uma atuação
vinculante da sociedade civil, isto é, que seja capaz de estabelecer os nortes da decisão
administrativa, o que se distancia um pouco da noção de colaboração com a Administração
Pública e se aproxima da ideia de pacto com o Poder Público com o escopo de atender às
prestações econômicas, sociais e culturais, pois quanto maior for uma atuação decisória dos
cidadãos maior será à adesão deles às políticas públicas e, consequentemente, menores são os
custos da atividade administrativa.
Como último fator enumerado, salienta-se a redução das demandas judiciais, pois uma
clara decorrência do fator anterior é a redução das demandas judiciais. Com efeito, à adesão
às políticas públicas diminui os casos particulares por impulsão, uma vez que o cidadão
compreende melhor o universo das prestações públicas e se insere nelas, de forma que suas
pretensões são devidamente alcançadas pelas ordinárias formas de atendimento do Estado.
Portanto, as demandas judiciais tendem a ocorrer apenas nos casos particulares por
compulsão, hajam vista as excepcionais contexturas e as prementes adversidades inerentes a
esses tipos de prestações exigidas do Poder Público.
Considerando os fatores acima, impõem-se, ainda, algumas considerações sobre as
indagações apresentadas neste breve e conclusivo capítulo.
Infelizmente, inexistem pesquisas sobre os efeitos da participação administrativa nas
políticas públicas, isto é, ainda não foram levantados dados estatísticos da participação
administrativa como fator de redução dos custos administrativos mediatos das políticas
públicas. Aliás, no Brasil, poucos são os estudos destinados à avaliação das políticas públicas.
1161
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No geral, as pesquisas ou análises1162, quando promovidas, se limitam à avaliação das
políticas públicas nos seus mais diversos contextos, porém sem quaisquer referências
concretas à participação social e, muito menos, à participação administrativa, de forma que,
na ausência de dados mais concretos e de cientificidade comprovada, este trabalho,
forçosamente, não pode fazer uso de informações ou estatísticas advindas de outras realidades
sociais1163, haja vista, por exemplo, a disparidade de fatores político-sociais entre o nosso país
e a Suécia ou Finlândia, muito embora seja possível fazer algumas ilações importantes para a
compreensão de determinados institutos.
Além disso, não se pode perder de vista que a análise da participação administrativa nas
políticas públicas, por si só, já evidencia a necessidade de um demorado estudo, por
instituições públicas ou privadas, em função dos mais diversos contextos da participação
social na Administração Pública. Evidentemente, cotejá-la como mecanismo redutor dos
custos administrativos, mormente na sua vertente participação administrativa, demandaria
ainda maiores esforços institucionais, porém necessários para encampar dados precisos sobre
a funcionalidade econômica da participação política do cidadão nos assuntos do Estado.
Em todo caso, os possíveis fatores de redução dos custos administrativos mediatos das
políticas públicas, mediante o devido exercício do direito de participação política, na sua
vertente participação administrativa, foram devidamente apresentados e, desse modo, esperase o presente estudo, de algum modo, fomente a realização de trabalhos e pesquisas para
empreender um contínuo e inevitável processo de aprimoramento das instituições públicas e,
claro, da atuação administrativa na Administração Pública dialógica.
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Nesse sentido, apenas para citar um demorado e recente estudo, de uma das mais sérias instituições de
pesquisas do país, vide: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Brasil em
Desenvolvimento: Estado, Planejamento e Políticas Públicas. Brasília: Ipea, 2010. 3v.
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9 CONCLUSÃO

Considerando as posições defendidas e os entendimentos assumidos no texto,
concluímos que:
(1) o surgimento do Direito Administrativo não decorreu do milagre da conformação da
autoridade pública aos nortes legais alentados na Revolução Francesa, ao revés, exsurgiu da
necessidade de estabelecer critérios seguros para o exercício do poder por parte da
Administração Pública, dotada de privilégios ou tratamentos jurídicos derrogatórios do direito
comum, tudo em benefício do (ir)regular exercício das competências pelo gestor público,
fazendo com que a centralização administrativa servisse de instrumento à realização, por
vezes odiosas, das volições das autoridades públicas;
(2) o desenvolvimento do Direito Administrativo foi cercado de enormes
incongruências, uma vez que, de um lado, se destinava à disciplina do exercício do Poder
Público e, assim, estabelecia o necessário controle dos atos da Administração Pública; porém,
por outro, mantinha os ranços autoritários de antanho, o que inviabilizava um aprofundamento
das garantias dos cidadãos em face das atuações estatais;
(3) a crise do Estado Social representou, em grande medida, a deficiência da
Administração Pública em levar a cabo as enormes prestações exigidas do Poder Público e,
consequentemente, fez recrudescer as inconsistências da doutrina do Direito Administrativo,
em particular o regime de execução dos seus serviços;
(4) o processo de constitucionalização do Direito, e em particular do Direito
Administrativo, acarretou importantes mudanças na forma de conceber os institutos jurídicos
e, claro, na maneira de considerar as relações jurídicas administrativas, já que estas passaram
a se vincular aos valores, aos princípios e às regras do texto constitucional;
(5) a dinâmica que encerra a complexidade de uma sociedade global, as múltiplas
relações entre os Estados e os seus nacionais e entre estes e aqueles, tudo isso acarreta uma
nova inferência na compreensão dos ramos do Direito, até mesmo para orquestrar novas e
inadiáveis diretrizes associadas às vicissitudes do nosso tempo, daí que se concebe o
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surgimento de um Direito Administrativo global, haja vista o necessário tratamento de
algumas matérias numa contextura normativa supraestatal, como é o da ambiental, das
telecomunicações, da securitária etc.;
(6) com o avançar do constitucionalismo moderno surgiram alguns paradigmas
constitucionais, tais como o Estado de Direito, Estado Social e o Estado Democrático de
Direito e algumas derivações conceituais, como Estado Constitucional, Estado Social e
Democrático de Direito. Em todo caso, os paradigmas constitucionais representam o substrato
jurídico-político para a atuação da Administração Pública e, nesse sentido, ventilam as bases
para o exercício da atividade administrativa;
(7) em face dos paradigmas constitucionais, surgem-se ou se consolidam os modelos de
Administração Pública ao longo dos séculos, a saber, o patrimonial, o burocrático, o gerencial
e, claro, o defendido no trabalho, o dialógico; muito embora, e isso é de fácil constatação, não
há neles necessariamente uma precisa relação de pertinência ou de observância às diretrizes
constitucionais, o que evidenciam os desvios entre os prospectos constitucionais e a realidade
da atividade administrativa;
(8) o modelo de Administração Pública dialógica representa, sem a menor dúvida, o tipo
de Administração Pública desenhado pela nossa atual Carta Fundamental, uma vez que ela
estabelece inúmeros dispositivos destinados à participação política do cidadão na seara
legislativa, judicial e administrativa, assim como conjura o diálogo como forma de exercício
do Poder Público;
(9) a disciplina da atividade administrativa sempre foi uma preocupação das
Administrações Públicas ocidentais, tanto que, desde o final do século XIX, já existia lei ou
código regulamentando a matéria. No Brasil, na esfera federal, uma lei geral sobre o processo
administrativo só surgiu no final década de 90 do século passado, o que revela o nosso atraso
no trato da matéria, tudo em evidente prejuízo à regularidade da atuação administrativa;
(10) a manifestação do Poder Público é revelada de diversos modos, porém, é no
processo administrativo que ela encontra a sua gestação e, posteriormente, é partejada no ato
administrativo subsequente. Eis a importância de a participação administrativa ter curso no
processo administrativo, porque é justamente nele que se verifica a condensação da disciplina
jurídica da atividade administrativa;
(11) no Estado Democrático de Direito o processo administrativo cumpre o importante
papel de impor à observância das garantias fundamentais e, claro, dos direitos fundamentais
dos cidadãos. Além disso, o processo administrativo carreia os valores da nossa fórmula
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política, permeando, assim, toda uma confluência de valores, de princípios e de regras
constitucionais que disciplina o exercício da atividade administrativa;
(12) a consagração dos direitos e deveres fundamentais na Constituição de 1988 exige
uma precisa consecução da atividade processual administrativa do Estado, pois quaisquer
desvios podem acarretar indevidas supressões de situações ou posições jurídicas dos cidadãos;
logo, o processo administrativo deve representar uma ambiência de segurança jurídica e,
quando necessário, de imposição de limites à atuação estatal, uma vez que caros são os
direitos fundamentais defendidos e precisos devem ser os deveres fundamentais exigidos;
(13) o exercício da cidadania, por todo modo, revela um regime de colaboração do
particular com a Administração Pública. Aliás, tal regime constitui um verdadeiro
desdobramento do direito de participação política do cidadão nos assuntos do Estado, ainda
que, por vezes, haja a imposição de colaboração com o Poder Público;
(14) o processo administrativo, por carrear uma série de exigências processuais e
participativas de ordem constitucional e infraconstitucional, constitui uma das mais eficientes
formas de controle da Administração Pública e de legitimidade da atuação estatal. Dessa
forma, a dinâmica processual administrativa compreende o instrumental jurídico necessário à
devida conformação do Poder Público aos comandos constitucionais e legais que norteiam as
condutas e as decisões dos agentes públicos;
(15) o ato administrativo não mais possui a hegemonia no Direito Administrativo, pois à
medida que a Administração Pública se tornou menos autocrática ou autoritária, exsurgiram
novas formas de manifestação da atuação administrativa notadamente não unilaterais, fazendo
com que o processo administrativo, que é o locus da relação jurídica administrativa, galgasse
maior importância na contextura do Direito Administrativo contemporâneo;
(16) a relação jurídica administrativa, centrada nos valores, princípios e regras
constitucionais, constitui um pressuposto para um regular desenvolvimento do processo
administrativo e, com isso, para a formação de decisões administrativas mais legítimas e
justas, porquanto absorve as conquistas processuais do nosso tempo e empreende uma devida
correção material das normas infraconstitucionais, até mesmo porque ela antecede à própria
atividade legiferante. Todavia, o conceito e principalmente a operatividade da relação jurídica
administrativa ainda padecem de uma efetiva consolidação doutrinária, o que não retira a
importância dos seus esteios, porém, como todo instituto jurídico, demanda um demorado
processo de maturação científica;
(17) se o ato administrativo não possui mais hegemonia no Direito Administrativo, a lei
em sentido estrito, de certo modo, também perdeu a primazia no trato das relações jurídicas
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administrativas. É dizer, não que ela tenha perdido a sua importância, mas, sim, operou-se o
reconhecimento de que a Constituição deve ser a diretriz de toda a atuação administrativa. De
par com isso, observou-se a discutível consolidação de uma série de normas secundárias ou
terciárias decorrentes de uma atividade legislativa do Poder Executivo, mormente em função
do poder normativo técnico de alguns órgãos ou entidades públicas;
(18) a juridicidade administrativa representa um novo norte na disciplina da atuação do
Poder Público, pois, mais que o princípio da legalidade, a Administração Pública deve
respeitar (a) a Constituição, como um complexo de valores, princípios e regras; (b) a lei em
sentido estrito (art. 59, da CF/88); (c) os princípios gerais do Direito; (d) os princípios
específicos de cada ramo jurídico; e (e) a lei em sentido amplo, isto é, os atos normativos
regulamentares;
(19) defende-se a existência de uma jurisdição administrativa, que não se confunde com
a jurisdição judicial, muito embora possua características comuns, uma vez que detém
mecanismos próprios de atuação em função de algumas particularidades ou limites da função
administrativa decisória;
(20) a necessidade de controlar o exercício da atuação estatal e a necessária observância
das fórmulas processuais do Estado Democrático de Direito forçaram o reconhecimento de
que existe uma processualidade ampla na ambiência pública, isto é, que se estende a todos os
Poderes da República. Portanto, há uma verdadeira processualidade administrativa decorrente
dos permeios constitucionais e infraconstitucionais destinados a promover uma regular
atuação do Poder Público por meio dos cânones processuais;
(21) a consensualidade administrativa representa uma evidente conquista advinda de
uma Administração Pública democrática que, além de outros importantes fatores, prestigia a
eficiência administrativa por meio da resolução amigável dos eventuais conflitos despontados
na relação entre o cidadão e o Estado;
(22) o exercício da função administrativa decisória comporta dois claros momentos: (a)
o da formação da decisão administrativa no regular exercício da jurisdição administrativa; e
(b) o da revisão da decisão administrativa por uma autoridade, também administrativa, em
sede recursal. Em ambos os casos, impõe-se a observância do valor justiça, porém, apenas no
segundo momento há evidentemente o aspecto orgânico da justiça administrativa. Já a função
administrativa prestadora constitui um conjunto de ações ou realizações materiais da
Administração Pública destinadas a empreender o resultado do complexo decisório do Poder
Público, no que se compreende a execução material das mais diversas prestações estatais;
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(23) o exercício do direito de petição congloba, sob uma perspectiva analítica, o manejo
(a) de um direito fundamental; (b) uma garantia constitucional; e (c) um direito de
participação política;
(24) há uma nítida relação entre direitos fundamentais e participação administrativa,
pois esta impulsiona o exercício daqueles nos mais diversos pontos de contato entre o cidadão
e o Estado. É dizer, a participação administrativa, por empreender o aperfeiçoamento da
atividade administrativa, acaba por revelar um vigilante e permanente mecanismo propulsor
da consolidação dos direitos fundamentais dos cidadãos;
(25) o conceito de participação administrativa é, evidentemente, mas restrito que o de
participação popular e representa toda forma de atuação direta da sociedade civil na
Administração Pública decisória ou prestadora que repercuta, direta ou indiretamente, (a) na
formação do conteúdo da atividade decisória do Estado destinada à prossecução do interesse
público ou (b) na execução da medida administrativa encampada pelo Poder Público;
(26) um dos maiores dilemas das democracias modernas é a tensão entre a participação
popular e a deliberação do Poder Público; logo, todo processo decisório que contempla a
participação administrativa tende a revelar grandes conflitos de interesses, pois a
oportunidade de partejar uma decisão democrática congrega invariavelmente uma diversidade
de valores, especialmente nas sociedades hipermoderna de caráter declaradamente pluralista;
(27) inexiste consenso numa ambiência decisória cercada de múltiplos interesses e
valores conflitantes, porém há o dissenso consentido revelado na necessidade de os membros
ou instituições de uma comunidade política se render às pretensas máximas da racionalidade
procedimental, senão pode imperar situações ou decisões absolutamente gravosas à sociedade
civil, tanto quando à própria ausência de decisão do Poder Público, justamente por se
entregarem ao casuísmo das forças decisórias em função de interesses circunstanciais de
determinados segmentos da sociedade civil e, assim, distanciando-se das necessárias
compreensões sistêmicas para eficiente atuação do Poder Público;
(28) a participação administrativa, como qualquer instituto jurídico, pode sofrer sérios
desvios e ser praticamente dominada por grupos de interesses economicamente mais fortes;
logo, isso pode revelar os mesmos dilemas da democracia representativa, muito embora numa
maior escala de discussão pública, uma vez que as questões são discutidas numa ambiência
política mais próxima do povo;
(29) a publicidade, a transparência, a imparcialidade, a racionalidade processual ou
procedimental e a fundamentação das decisões administrativas, dentre outros, revelam-se

385

como importantes instrumentos para tentar evitar os vícios do neocorporativismo no processo
decisório administrativo;
(30) o direito fundamental de petição representa o instrumental necessário para o
exercício (a) do direito de participação política e, mais precisamente, da participação
administrativa, assim como (b) do direito de defesa dos próprios direitos ou de agir contra a
ilegalidade do Poder Público. Portanto, há uma clara ambivalência no direito de petição, que
decorre de suas raízes históricas como um instrumento de luta contra o arbítrio do poder
monárquico/estatal e de exercício pleno dos direitos dos cidadãos;
(31) na seara administrativa, dentre outras, destacam-se três formas de exercício do
direito de petição: (a) a representação administrativa; (b) a denúncia administrativa; e (c) a
reclamação administrativa. Todas elas expressam, com suas devidas particularidades, formas
de insurgência dos cidadãos, e até mesmo de órgãos ou entidades públicas, contra o irregular
exercício da atividade administrativa;
(32) o processo de preparação, de elaboração e de definição das políticas públicas é
necessariamente complexo e multidisciplinar, de modo que são cotejadas diversas
argumentações e análises por conta dos interesses conflitantes defendidos por grupos ou
organizações da sociedade civil e também, individualmente, por membros da comunidade
política. Desse modo, não há como negar que são apresentadas relevantes questões de ordem
sociológica, política, econômica e jurídica; por conseguinte, não se afigura razoável imprimir
uma análise ou avaliação, e mesmo controle, das políticas públicas apenas com arrimo nos
institutos ou fundamentos jurídicos, porque vai contemplar, tão-somente, um dos vários
aspectos que animam ou limitam à consolidação delas;
(33) as políticas públicas não são direitos positivados, mas, sim, mecanismos da atuação
governamental destinada à promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais dos
cidadãos numa perspectiva sistêmica. Portanto, a relação entre as políticas públicas e os
direitos fundamentais é caracterizada pela constante realizabilidade das primeiras e pela
inarredável necessidade de concretização dos segundos e, por vezes, o avançar das políticas
públicas encontra limite justamente na necessidade observar os direitos fundamentais de
grupos minoritários da comunidade política, pois, numa ambiência democrática e pluralista,
há limites para as decisões majoritárias encampadas no cenário político-administrativo;
(34) a participação administrativa se divide em (a) orgânica; e (b) processual. A
despeito da importância da participação orgânica nos colegiados e nas comissões da
Administração Pública, é na participação administrativa processual que assoma em
importância o direito de participação política do cidadão nos assuntos do Estado. Com efeito,
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a participação administrativa processual é promovida, sob o signo de uma intervenção uti
cives dos cidadãos ou das instituições da sociedade civil, através dos institutos da audiência
pública e da consulta pública e demais formas de intervenção direta dos cidadãos na
ambiência processual administrativa, tais como, debates público, informações, pesquisas em
ambiente web etc. Além disso, de forma anômala, como instrumento de democracia interna
com evidentes efeitos processuais, tem-se a reunião conjunta que objetiva um congraçamento
da atividade administrativa sobre uma relevante questão ventilada num processo
administrativo;
(35) a audiência pública representa o ápice da participação política na Administração
Pública, haja vista o embate direto e pretensamente paritário dos mais diversos segmentos da
sociedade civil. Na audiência pública, com as devidas ressalvas em função de possíveis
desvios de ordem econômica ou política, representa a fase processual destinada ao legítimo
partejar das conclusões que nortearão as importantes decisões da atuação administrativa e, por
isso, elas possuem o condão de limitar a liberdade decisória da autoridade administrativa,
fazendo com que, evidentemente, ocorra uma considerável margem de vinculação do gestor
público aos parâmetros do festejado evento participativo;
(36) a participação administrativa pode representar um importante instrumento para a
redução dos custos administrativos mediatos das políticas públicas. Todavia, a princípio, ela
gera uma inevitável majoração dos custos que envolvem o processo decisório administrativo,
pois acarreta: (a) custo público; (b) custo social em sentido amplo; (c) custo institucional; e
(d) custo individual.
(37) por outro lado, a formulação das políticas públicas com envolvimento da sociedade
civil tende a gerar maior confiança na gestão pública e, também, contribuir para a promoção
de prestações estatais numa perspectiva sistêmica, o que dá maior envergadura à atuação
estatal e, consequentemente, reduz a ocorrência dos onerosos casos particulares por
impulsão;
(38) no processo decisório, que contemple a participação administrativa, exsurgem-se,
dentre outros, como meio de redução dos custos administrativos mediatos, os seguintes
fatores: (a) adequação material da decisão administrativa; (b) maior extensão e precisão do
universo de beneficiários; (c) aspecto pragmático do dissenso consentido; (d) devida
qualidade das prestações públicas; (e) adesão dos cidadãos às políticas públicas; e (f)
redução das demandas judiciais;
(39) a noção de redução dos custos administrativos do Estado não se vincula à ideia de
contenção dos gastos públicos, mas, sim, na qualidade das prestações realizadas pelo Poder
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Público, na amplitude seletiva do universo de beneficiários dessas prestações e na eficácia das
medidas administrativas adotadas pela Administração Pública em função da consolidação dos
direitos econômicos, sociais e culturais dos cidadãos; e
(40) como a participação administrativa se destina a aperfeiçoar uma atuação estatal
com o propósito de atender aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e o
dever de promover prestações positivas fáticas e normativas do Estado é sempre inconcluso,
haja vista o constante surgimento de novas exigências ou demandas econômicas, sociais e
culturais; então, não há como negar, o envolvimento do cidadão no processo decisório
administrativo representa um importante mecanismo para a redução dos custos
administrativos mediatos em função da maior amplitude e qualidade das prestações públicas
numa Administração Pública dialógica.
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