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EDITORIAL

No editorial da In Verbis n° 11, lanzada duranle o "Conversando sobre

Direito Administrativo", era anunciado o inicio de unía nova fase da revista,

carregada de boas perspectivas.

Afirmávamos, naquela ocasiáo em que apresentávamos um novo pa

dreo gráfico de nosso periódico, que a vivencia de urna mulliplicidade Je

situacóes adversas no bienio 1999/2000 e a adocao de medidas bem-sucedi-

das para contornar esses obstáculos (reducto do pre<¿o dos cxcmplares e par-

cerias com a iniciativa privada) nos havia proporcionado "bagagem" sufici

ente para: evitar os problemas de interrupc,oes na periodicidade da In Verbis,

e avancar ainda inais com este veículo da producán científica dos estudantes

de nosso curso. Para tanto, dizíamos, buscava-sc apenas um suporte financei-

ro mínimo, por parte da Univcrsidadc, que nos garanlisse urna maior estabili-

dade ante a irrcgularidadc, e eventual escassez, de patrocinios.

O lan^amento desle décimo segundo número representa a confirma^ao

das nossas melhores expectativas. Com esta edicáo, depois de tres anos

seguidos de lan^amcntos feitos com atraso, regularizamos a periodicidade da

revista: nao só nao houve demora na publicacao dos artigos deste número,

selecionados há pouco mais de dois meses, como finalmente criamos as

condi^óes para a volta da semestralidade da //i Verbis. Assim, a partir do

décimo terceiro número, que será provavelmcntc laucado por volta de junho

de 2002, as edicoes voltam a ser semestrais. Nao telemos mais, porlanto,

apenas uina edicto por ano como no período de 1999 a 2001.

Além disso, o pleito pelo apoio da Universidadc loi acolhido. Pudemos

contar, para a impressao dcste número, com a significativa colaboracao do

Centro de Ciencias Sociais Aplicadas (CCSA), que "bancou" a metade da

tiragem desta edicao. Quanto a esta conquista, devemos registrar a importancia

de se ter incluido, em delibcra^áo dos colegas do curso durante a greve, este

ponto como urna das rcivindicacóes dos estudantes de Direito. Trata-se de

falo que deve ser celebrado também como urna demonstracao de que aquelas

reunioes e discussocs inéditas na historia de nosso curso, nos meses de agosto

e selembro de 2001, nao foram cm vao.

Outra expec'uiiva confirmada, esta antes mesmo do lancamento deste

número: o incremento ñas vendas impulsionadn pela mclhora na qualidade



gráfica e estética da revista. Já havíamos "profetizado" na edicáo passada que

especialmente a nova capa daria aquele "algo mais" decisivo para urna maior

vendagem. Nao deu outra...

Em mcio a tantas boas noticias, o décimo segundo número marca

aqucla que tal vez seja a mais importante inovac,ao na trajetória da In Verbis.

Esta é a primeira edic,ao temática da Revista.

A sugestáo de se fazer urna In Verbis temática rende créditos a Fabiano

Mendonc,a, um dos fundadores c eterno colaborador da revista, c ao prof.

Adilson Gurgel, e ganhou forc,a com a idéia de parceria com o "Conversando

sobre Dircito (Condireito)". O fundamento c simples: a revista temática,

publicando artigos selecionados para a apresentacjio de um seminario temático,

constituí urna contribuic,ño aprofundada sobre determinada disciplina, unindo

o que de melhor os alunos do curso produziram sobre a mesma, c tende a ser

mais atrativa aos lcitores.

Posta a idéia cm prática, foram selecionados oito trabalhos, os quais

foram apresentados pelos seus autores no "Conversando sobre Direito

Administrativo" e que agora sao publicados. O sucesso do evento foi total,

com urna grande riqueza de debates e reflexocs. Esta In Verbis cumpre o pa

pel de "imortalizar" os trabalhos apresentados, fazendo-os repercutir ainda

mais e para além do público debatedor que participou do "Conversando sobre

Direito Administrativo", além de representar unía rica c atual contribuido

dos estudantes de Dircito da UFRN ao estudo do Direito Administrativo.

Nao bastasse isso, esta edicto traz um "bónus" bastante especial: o

artigo do prof. Edilson Nobre Jr., também apresentado no "Conversando so

bre Direito Administrativo". É o primeiro trabalho de um docente a ser publi

cado na In Verbis, abrilhantando a revista com a costumeira profundidade e

riqueza de fundamentado dos escritos do nosso professor.

Diante de todos os elementos apresentados, a convicio no sucesso da

In Verbis n° 12 é plena, e já podemos antecipar que a idéia da revista temática

vai perdurar, da seguinte forma: as edigóes de segundo semestre scráo sempre

temáticas, e acompanharáo a realizagao de um seminario do "Condireito",

versando a cada ano sobre urna disciplina diferente. As cdic,oes de primeiro

semestre continuarlo sem previa determ¡nac,5o de disciplina, de modo que

aqueles que pesquisan! sobre as disciplinas nao abordadas nos seminarios nao

ficarao desprovidos de espaco para a publicac,ao de scus cstudos.

Bom, por fim, urna pequeña homenagem ao membro da Comissáo

Editorial que parte, Luiz Marcelo. Sua dcdicacjio a In Verbis nestes tres anos

foi muito importante.

A Comissao Editorial
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A INDEPENDENCIA DAS AGENCIAS REGULADORAS E SUA

ADKQUACÁO AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

Amanda Barcellos Cavalcantc

Académica do 6° período do Curso de Direiio - UFRN

1- Introducto

Estariam as agencias reguladoras fadadas a entrar para o rol das

¡numeras soluc,ñes esirangeiras que sao incorporadas ao Direito Nacional e

que a falla de uma realidade social, económica, política e jurídica que as legi

time, acabariam por fracassar?

Tal questño nao poderia deixar de ser levantada por quem se depara

dianlc dos caracteres ¡novadores desses entes regulatórios, quais sejam, o scu

grau de independencia com rela^ao ao Poder Político e a conccnlrac,áo de

poderes por parte desses órgííos, destacadamente seu poder normativo. Sao

cxatamenle estes elementos que provocam ¡numeras indagares entre

administrativistas e conslilucionalistas. os quais indirctamente e parcialmente

procuram responder a questño ácima formulada, ao verificar se tal modelo de

organizac,ao da Adm¡nistiac,ao Pública se adequa ao Estado Democrático de

Direito garantido pela Constituido Federal de 1988.

O cstudo aquí apresentado nao possui a pretensáo de responder

aqucla indagacáo, pois somente o lempo dirá se tais agencias se prestaram aos

fins a que se propuseram. Rcslringir-se-á apenas a contextualizar

históricamente essas entidades, explicando sua independencia e principáis

dimensócs desla, abordando tambem a controvertida concentrado de poderes

em suas máos.

Este trabalho visará principalmente derrubar antigás concepc,óes

existentes no Direito Público, além de tentar esclarecer a compatibilidade ou

nao entre o modelo das agencias reguladoras e alguns principios norteadores

da Constituido Brasileira.

2 - As agencias reguladoras e o quadro social em que foram concebidas

A insereno das agencias reguladoras no quadro da Administrado

Pública Brasileira nao pode ser encarada como mera opc,ao política

desvinculada de seu momento histórico. Advieram em razüo da Reforma

Administrativa do Estado, promovida pelas emendas a Constituic,ao Federal

de 1988, as quais produziram alteracSes em sua ordem económica, tais como

a flexibilizac,ao dos monopolios c uma maior abertura ao capital c invcslimcnto

estrangeiros. Ademáis, a rceslrulurac,ao do Estado brasileiro foi implementada,
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AMANDA BARCELLOS CAVALCANTF.

tendo em vista uma serie de fatores que determinaran! a supressáo de um

regime burocrático do exercício da atividade administrativa, em favor de uma

conduta gerencial, na qual privilegiam-se a transparencia, a eficiencia e a

celeridadc dos atos administrativos, cmpenhando-se a Administragáo em

satisfazer scus administrados, á mancira que um comerciante procura agradar

sua clientela.

A hipertrofia do Estado brasilciro, que se configura no crescimento

de suas funcoes económicas, teve inicio na década de 40, quando se procurou

dar um maior incremento á industrializado do País, a qual desde a Primcira

Guerra Mundial (1914-1918) baseava-se principalmente na substituicao das

importagóes. Surgiram as primeiras empresas governamentais, como a

Companhia Siderúrgica Nacional (1942), a qual foi pioneira no processo de

expansáo das empresas estatais. No decorrer da década de 50, essa intervengao

do Poder Público na economía, consubstanciou-se na organizado dos

monopolios estatais, através da criacáo da Petróleo Brasileiro S.A (Petrobrás)

e do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social (BNDES).

Juntamente, comecou a ser elaborado um planejamento mais centralizado da

economía, por meio do Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek (1956-

1960) e outros que f'oram implcmcnlados nos governos posteriores. Esse

agigantamento intensificou-se ñas décadas de 60 e 70, com a enorme expansáo

das empresas eslatais. No entanto, tal processo nao se mostrou capaz de

melhorar as condigoes de vida dos cidadáos, verificando-se mais tarde que

nenhum daqueles planos conseguiu diminuir a concentrado na distribuido

de renda ou mesmo promover um aumento real nos salarios da populacho.

Adite-se a isso, o crescente déficit público que minorava a capacidade de

¡nvestimento do Estado, a sua inaplidao em administrar devidamente os

servigos, sem falar no desvirtuamento dos amigos fins das empresas públicas,

que passaram a buscar os lucros, em detrimento das necessidades dos

administrados. Conseqiientemente, esperava-se que o Brasil seguisse o

movimento global de privalizagocs e deseslaüzagao, ao contrario do que se

deu na prática, com a adogao de uma Constituicao fundada no ultrapassado

modelo de Estado do Bern-Estar Social, o qual emprega os recursos públicos

para proporcionar gratuitamente e com qualidade saúde, transporte, educagao,

moradia, enfim, uma variedade de beneficios para a populacho. Difícil imaginar

como um Estado que precisava reduzir suas despesas poderia arcar com todos

esse encargos sociais. Destarte, as posteriores emendas constitucionais só

vieram reforjar a inadequagao da Lei Maior á rcalidade política, económica e

social vigentes.

Somente na metade da década de 90, iniciou-se a Reforma

Administrativa Brasilcira, a qual foi impulsionada, segundo o Ministro do

Superior Tribunal de Juslica José Augusto Delgado, pelos seguintes

acontccimcntos: despreparo do Estado brasileiro frente as transformagóes do
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século XX (as duas guerras mundiais, aumento da concentracao de renda c do

índice de desemprego, enfraquecimento da soberanía do Estado, em razáo do

crescimento económico das empresas privadas); o esfacelamento dos regimes

socialistas, preferindo-se a democracia á ditadura; o impacto provocado pela

globaliza^ao económica; a crisc financeira mundial, eslourada na Rússia, no

Japao e nos Tigres Asiáticos, além da derrubada do Muro de Berlim; a busca

dos cidadaos pelos seus direilos, gerada pela insalisfacjio de suas necessidadcs

por parte do Estado; e a deficiencia do regime administrativo estatal,

principalmente o burocrático.

Um lustro antes, em 1990, fixou-sc o Programa Nacional de

Desestatizac,5o (PND) - o qual principiou com a venda da Usinas Siderúrgicas

de Minas Gerais (Usiminas) -, visando a retirar das empresas estatais a

exploracao das atividades económicas, trazendo investimentos c

compelitividade para setores importantes da economía. Reforjando esse

movimento inicial, posteriormente abriu-se o País á onda de privalizacocs,

ficando a prcslac,ao dos servidos públicos sob a esfera da iniciativa privada.

Tendo em vista o ¡nteresse público presente na execuijao desses

servidos e atividades, nao poderia o Estado permitir que os entes privados

tomassem livremente suas decisóes, as quais inevitavelmente se coadunariam

com a busca incessante pelo lucro, sem nenhum compromisso com o social.

Urgia a instituido de urna regulado, ou seja, tornou-se necessário

"o estabelecimento c a implcmentacao de regras para a atividade económica

destinadas a garantir o seu funcionamento equilibrado, de acordó com

determinados objetivos públicos" (Vital Moreira, apnd HübnerMendes, 2000,

p. 118). Outrossim, visando urna eficiencia na prestado desses servic,os,

procurou o Estado evitar seu excessivo intervencionismo e a tomada de

decisóes nao a partir de criterios puramente técnicos, mas sim políticos, através

da criac,ao de entes regúlatenos independentes do poder político. Compreendida

históricamente essa independencia, já se pode passar ao exame de como a

mesma se manifesta e quais sao as suas limitares.

Antes disso, entretanto, cabe fazer urna observado. O caráter de

aparente novidade que reveste o termo "agencias reguladoras", sugere a criaifSo

de um novo modelo organizacional dentro da Administrac.ao Pública brasileira,

quando na verdade tratam-sc de autarquías rotuladas com a citada terminología

e que de recente apresentam apenas o grau de independencia e a exlensño do

poder normativo. Afinal, a regulagao e a físcalizac.ao do servido público nao

sao inova9oes oriundas da Reforma Administrativa, visto que já estavam

presentes antes do processo de privat¡zac,ocs. Só nao eram exercidas

eficientemente, porquanto nao era conveniente para o Estado revelar quando

eslava sendo omisso. Nao existe nem mesmo urna leí única definidora de tais

agencias, trac,ando suas notas essenciais, funches, objetivos ou competencias

-oqueprovaque nao se trata de urna inovac,ao jurídica —mas sim um conjunto

REVISTA JURÍDICA IN VF.RHIS n.U-UFRN 13
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de Icis específicas que criam entes fiscalizadores de determinado selor de

ati vidade ou servíco público. Percebe-se. entao, que a adocáo do termo "agencia

reguladora", cuja origem vem do Direito norte-americano, iraz mais problemas

do que utilidade, pois nao só supóe erróneamente o nascimento de um novo

ente, como tarnbém leva a crer, consoante afirma Celso Antonio Bandeira de

Mello, que cssas agencias estao "investidas dos mesmos poderes que as

"agencias" norte-americanas possuem, o que seria descabido em face do Dircito

brasileiro. cuja estrutura e índole sao radicalmente diversas do Dircito norte

americano" (2000, p. 134).

Diferentemente do que ocorreu no Brasil, as ati vidades económicas

nos Estados Unidos sempre estiveram a cargo da iniciativa privada, surgindo

as agencias reguladoras para regular apenas aquelas que ensejavam um maior

inlcresse público. Foram concebidas primeramente naquele país, no ano de

1887, devido a insatisfacao dos empresarios rurais frente as companhias

ferroviarias que se aproveitavam da falta de regulacao para estabclecer alias

tarifas. Como conseqüencia, surgiu a ¡nterstate Comim-rcc Comission (ICC)

e a Federal Tnide Comission (FTC), as quais possuíam o encargo de fiscalizar

condulas impeditivas da concorréncia por parte dos monopolios. Ao longo do

lempo, :is agencias reguladoras foram adquirindo maior autonomía (mormcnie

gracas a crisc que abateu a economía americana no interregno de 1930 a 1945,

c que demandou forte intervencáo na economía) e legilimidade (alcancada

pela edicao doAdniinistrative ProceduralAct, o qual uniformi/.ava o processo

de lomada de decisóes por esses entes). Assumiram funcóesquase-lcg¡.slaliva.s.

editando normas "sobre tudo o que se possa imaginar", segundo as palavras

da professora Maria Sylvia Zanella Di Pictro (Bolciim de Direilo

Administrativo, nov/2000, p.814), e também funcoes quasc-judiciais, pois sao

capa/es de dirimir conflitos, nao sendo, quanto a determinados aspectos, suas

decisóes reapreciadas pelo Judiciário, caso a materia seja exclusivamente de

falo. Dessa forma, o Direito Administrativo norte-americano equivale ao

"Direito das Agencias", composto pelas normas criadas por cías c pelas regras

que conlrolam tais entes.

É essa larga autonomía das agencias reguladoras norte-americanas,

que leva alguns a sustentaren! a inconstitucionalidade desses entes no

ordenamento jurídico nacional, os quais se configurarían! numa violac.no ao

principio da separagáo dos poderes. Todavía, é importante ressallar que o

modelo descrito no parágrafo anterior enconlra-sc rejeilado em seu próprío

país de origem, urna vez que levantou suspeítas por parte dos Irés Poderes e

dos eidadáos, desde o instante em que a independencia das agencias reguladoras

facílilou a sua captura pelo poderio económico das empresas privadas

reguladas. Desde enláo, procura-se assegurar a independencia desses enlcs

regulatórios medíanle controles externos, como ocorreu, por excmplo, coni a

eriacao de tima superagéncia ligada ao Presidente da República, cuja funcao é
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fiscalizar as deinais agencias. Além disso, estáo sendo elaboradas leonas,

cujo intuito é propor limites á sua atuac,3o. Nesse sentido, tem-sc a Apéllate

Review Theory, segundo a qual possuem as entidades reguladoras o poder de

dirimir os conflitos. contanto que as partes no procedimento recebam

tratamento igualitario e seja aceito o posterior controle do Judiciário. Do

mesmo modo, vale se questionar se a violáceo ao supracitado principio

ocorreria ao interpretá-lo de mancira condizente com a realidade atual.

3 - Formas de manifestado da independencia das agencias reguladoras

Urna das funcóes essenciais das agencias reguladoras é procurar

manter o equilibrio entre o poder conccdcnte, a concessionária e o usuario,

enfim, é o de harmonizar os inleresses desses grupos que militas vezes se

mostram confutantes entre si, de forma a cumprir os objetivos delineados em

sua lci instituidora. Para isso, necessita-sc de urna eficaz regulado, a qual só

será possível caso a agencia reguladora se encontré numa posi^áo equidistante

em rclayao a tais grupos, ou seja, somente quando a agencia atue com

independencia quanto aos mesmos.

Acerca dessa independencia, nao se pode concluir, assim como o fez

Celso Antonio Bandcira de Mello, que a mesma nao serve para diferenciar urna

agencia reguladora de unía autarquía tradicional, tendo como fundamento, dentre

outros dispositivos legáis, o art. 8°, § 2°, da Lei n" 9472/97 - lei criadora da Agencia

Nacional de Telecomunicagócs - o qual enuncia ser o regime de autarquía especial,

atribuido á Agencia, "caracterizado por independencia administrativa, ausencia

de subordinacao hicrárquica, mandato fixo e estabilidade de scus dirigentes e

autonomía finanecira". De acordó com o autor, estes scriam "elementos intrínsecos

á natureza de toda e qualquer autarquía, nada acrescentando ao que lhes é inerente"

(2001, p. 135). O falo é que, concordando com Diogo de Figuciredo Moreira Neto,

em seu artigo A Independencia das Agencias Reguladoras, nao teria sentido o

legislador elevar ao patamar constitucional, por meio das Emendas n° 8 e n° 9 de

1995, a criacáo de óigaos reguladores, se nao tivesse o desiderato de distinguidlos

das demais autarquías inseridas na Administragáo Indireta. Assim, o maior grau

de intensidade desses elementos conferido ao regime das agencias reguladoras,

reversamente ao que parece pensar Celso Antonio Bandeira de Mello, nao consiste

em algo de pequeña relevancia, mas sim traduz-se no seu caráter distintivo e

ponto crucial que chega levar os juristas a repensaren! numa nova interpretado

da Constituicao.

Mais do que serení detentores dos caracteres básicos de qualquer

autarquía, esses entes rcgulalórios conservan! unía independencia, cuja

peculiaridade se manifesla através dos seguintes aspectos: a independencia

político-administrativa, a independencia normativa c a independencia

económico-financeira.
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No sentido de assegurar a independencia político-administrativa

das agencias, seus gestores sao nomeados pelo Presidente da República, com

a aprovac,ao do Senado Federal e com mandato fixo, a prazo certo, fato este

que lhcs conferc estabilidade no exercício do cargo, contribuindo para que os

dirigentes tomem suas decisoes livrcs das interferencias por parte do Executivo

c dos grupos económicos. A título exemplificativo, tem-se o art. 5o, da Lei n°

9427/96 (lei instituidora da Agencia Nacional de Energía Elétrica - ANEEL),

o qual determina a nomeagáo de seus diretores pelo Presidente da República,

após aprovac,áo do Senado Federal, para cumprir mandatos nao-coincidcntcs

de quatro anos. Essa independencia político-administrativa também é garantida

através da "quarentena", isto é, fica vedado ao ex-dirigentc, durante certo

período de tempo, o exercício de atividades ou prcstac,5o de servido no setor

regulado pela respectiva agencia (art. 8°, da Lei n° 9986, de 18 de julho de

2000, a qual trata principalmente da gestáo de recursos humanos das Agencias

Reguladoras). Visando o mesmo fim, o capul do art. 9" dcsta lei, prescreve

que "os Conselheiros e os Diretores somente perderao o mandato em caso de

renuncia, de condenado judicial transitada em julgado ou de processo

administrativo disciplinar".

Admilindo-se, entáo, a exoneracao dos dirigentes das agencias

reguladoras apenas ñas tres hipóteses ácima relacionadas, ha que se discordar

da opiniáo do eminente Celso Antonio Bandeira de Mello, ao afirmar que ;i

garantía dos mandatos dos diretores desses entes so vale durante o período

govcrnamcntal em que foram outorgados, de mancira que ao final dcste

período, é facultado ao Governo sucessor exonerar livremente os dirigentes

das agencias, ainda que nao haja esgotado o tempo de seu mandato. Ao scu

ver, sustentar o contrario seria conceder ao Governo antecedente a prerrogati va

de estender "sua influencia para além da época que Ihc correspondía (...) e

obstando a que o novo Presidente imprimisse, com a escolha de novos

dirigentes, a orientacáo política e administrativa que foi sufragada ñas urnas"

(2001, p. 136). Tal concepeáo destoa do entendimento de que os dirigentes

das agencias reguladoras atuam apolíticamente (ao menos é o que se espera),

isentos de influencias da política partidaria adotada pelo Governo. Defender

a mesma idéia é tolerar que o administrador utilize o espaco público como se

fosse scu. Portanto, maís sabio é sustentar a existencia de restr¡c,oes a

demissibilidade, como conseqiiéncia da investidura a termo dos Conselheiros

c Diretores das agencias reguladoras, assim como o fez o Supremo Tribunal

Federal, por maioria, ao deferir pedido de liminar na Acao Direta de

Inconstitucionalidade n° 1949.

Com rclacáo á independencia normativa, tem-sc a mesma como

indispcnsavcl a func,áo reguladora desenvolvida pelas entidades aqui cstudadas,

propiciando a tomada de decisoes técnicas em queslocs onde nao seria salutar

a presenca de debates político-partidarios. Exemplificativamente, dispoc sobre
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tal independencia o art. 7o, III, da Lei n° 9782/99, que cria a Agencia Nacional

de Vigilancia Sanitaria, conferindo á mesma competencia para "eslabclcccr

normas, propor, acompanhar e executar as políticas, as diretrizes e as acoes de

vigilancia sanitaria".

Quanto a independencia económico-financeira, significa dizer que

as agencias reguladoras possuem ao seu alcance recursos próprios (malcriáis

e humanos) que poderao ser utilizados para melhor consccuc,áo de seus fins.

Ilustrativamente, o art. 15, V, da Lei n° 9478/97. enuncia constituírcm reccitas

da Agencia Nacional do Petróleo, "o produto dos emolumentos, laxas e multas

previstos na legislado específica (...)".

4 - Competencias dos entes regúlatenos e nova interpretado do princi

pio da separac,áo de poderes

Seguindo os balizamentos delineados por suas leis criadoras, gozam

os órgaos idealizadores de ampias atribuicocs, as quais parecem cncaixar-se

perfeitamente dentro da antiga divisáo dos tres Poderes: urna func,ao normativa,

da qual decorre sua independencia quanto ao Poder Legislativo; urna func,áo

liscalizadora (preventiva ou repressiva), nao subrnetendo as suas normas e decisocs

a qualqucr especie de subordinado hierárquica com relacáo ao Poder Excculivo;

e urna funcjio de dirimir cóndilos entre as diversas concessionárias, pemiissionárias

ou autorizadas, assim como entre estes c os usuarios dos servidos públicos, o que

lhcs confere independencia frente ao Poder Judiciário. Diante dessa conccnlrac,ao

de competencias ñas maos de um único órgáo, é de se perguntar se isto nao

acarretaria numa possívcl violagao ao principio da separac,ao de poderes.

A mudanza no quadro social, económico e político mundial nao

comporta a conceptuó clássica, absoluta e até sacramental do principio da separado

dos poderes. Conforme bem ressalta Paulo Bonavides, os valores políticos

desencadeadores de tamanha divisáo deixaram de se configurar. Nao é mais

admissível sustentar tal separagáo baseando-se nos valores individualísticos do

liberalismo político que lutava contra o absolutismo monárquico dos séculos XVII

e XVIII. O dogma da separado dos tres Poderes nao se ajusta á idéia de um

Estado Democrático de Direito, consciente do pluralismo social c que procura

oferecer instrumentos para que os diversos grupos sejam ouvidos perante a

Administra^ao Pública.

A divisáo tripartite dos Poderes, tal como foi formulada por

Montesquieu, nao é a única divisáo aceita, nao sendo tambérn indispcnsável ao

exercício do poder político, entendendo-se que a mesma pode e deve variar na

medida em que muda o momento histórico e de acordó com o direito vigente em

cada país.

Partindo-se do principio da separagáo dos poderes, nao se pode

entender, como urna de suas implicac,5es. que a cada um dos órgáos
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responsáveis por urna das clássicas fun^óes cslatais só é permitido eslriía-

mcnte o desempcnho da respectiva fun^áo. A própria Constituido Federal de

1988 prevé o excrcício de outras fun^ocs, que nao aquelas tidas como "típi

cas" pelo órgáo correspondente. Confirmando esse cntendimento, por exem-

plo, tem-sc o art. 62 do referido diploma, o qual reconhece a possibilidade do

Presidente da República adotar medidas provisorias, com forca de lei. Do

mesmo modo, nao é correto supor que todas as funfñcs do listado cstarao

sempre compreendidas dentro da tradicional divisao tripartite dos Poderes.

A acumulado de competencias pelas agencias reguladoras, ao

propiciar a diminuido da concentrado de poderes na Administrado Pública

dircta e ao regular as atividades económicas (cm sentido ampio),

independeniementc das contingencias políticas, logra, "com melhor proveilo,

o escopo maior - nao meramente formal - da separado de poderes, qual seja,

o de garantir eficazmente a seguranca jurídica, a protejan da eolelividade e

dos individuos empreendedores de tais alividades ou por cías atingidos" (Santos

de Aragao, 2000, p.282).

Diversamente, poder-se-ia advogar pela nao transgressáo ao

discutido principio, assentando-se numa negarlo da independencia dessas

entidades reguladoras cm relucjio aos tres Poderes do Hstado, devido ao conlrole

que estes excrcem sobre as mesmas.

Dessc modo, lais entes nao seriam indcpendenics com rclacjio ao

Poder Legislativo, porquanlo, cm obediencia ao principio da legalidade, a

norma reguladora expedida pelo órgáo fiscalizador nao poderá se opor ao que

dita a Constituicáo Federal, devendo também harmonizar-sc com as normas

de igual hierarquia. Outrossim, reforcaesse entendimento o art.49, X, da Lei

Maior - o qual dita ser da competencia exclusiva do Congresso Nacional

fiscalizar e controlar os atos da Administrado lndircta -, além da existencia

do conlrole exercido pelo Tribunal de Contas sobre o uso de verbas públicas

pela agencia reguladora.

Igualmente, nao seriam independentes cm rclac/io ao Poder

Judiciário, visto que ante o principio da ¡nafastabilidade do acesso a este Poder

(art.5°,XXXV, da Constitu¡5ao Federal de 1988), os atos praticados pelos entes

rcgulalórios poderáo ser rcapreciados pelo Judiciário, através nao só de uní

controle de legalidade, mas também de mérito, no que concerne á verifica^áo

da razoabilidade, moralidade e eficiencia.

Relativamente ao Poder Executivo, dúvidas se levantam contra a

independencia da entidade reguladora, por ser esla urna autarquía e como tal,

submete-se ao controle administrativo desempenhado pelo Ministerio a que

se vincula.

Apesar do exposto, nao parece correto afirmar que a existencia de

controles sobre as ditas agencias, acabaría por suplantar sua independencia.

Na verdade, tais controles sao úteis e necessários para obstar o arbitrio por
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parte dos dirigentes dessas entidades, garantindo o finí maiorque é a protecao

do inieresse público em suas tres modalidades: o interesse do poder concédeme,

o da concessionária c o do usuario. Tais controles, a semelhanca daquclcs que

se cxcrccm no sistema de írcios e contrapesos, só demonslram como a harmonía

social é alcanzada alravés de urna independencia relativa, mas ainda assim

independencia.

5 - As agencias reguladoras como forma de preserva^ao do listado

Democrático de Direito

Com o intuito de justificar a concentrado de competencias pelas

agencias reguladoras, a qual se vincula á condigno de independencia desses

entes peranle o Poder Público, demonstrou-sc sua conformidade com a alual

conccpcáo do principio da separacao dos poderes. Entretanto, tal concentrado

deve apoiar-se dentro de um contexto mais ampio e assim, possívcl c sustentar

a constitucionalidade dessas acumulares de poder, sempre que respeilarcm

os principios do Estado Democrático de Direito.

Um de scus principios essenciais é o principio da legal'ulude,

segundo o qual "ninguém será obrígado a fazer ou dcixar de fazer alguma

coisa sen fio cm virlude de lei" (art.5°, II, da Constiluic,3o Federal de 1988).

Confcrindo-sc ao mesmo um sentido estrito e rigoroso, deve-se interpretar o

vocábulo lei como sendo produto do processo legislativo, ¡amáis

compreendendo o decreto, a portaría, o regulamento e outros. A lei seria lida

como o único instrumento de regulacao da sociedade c destarte, inaccitávcl

seria o poder normativo das agencias reguladoras, as quais excrcem um poder

criativo na ordem jurídica, medíante atos subalternos a lei. nao dispondo de

qualqucr representatividade ou legitimidade, ao contrario do que ocorre com

o Congrcsso Nacional. Aqueles que se identifican! com tal ponto de vista,

simplesmentc ¡gnoram a existencia de modernas teorías que tentam justificar

a transferencia do poder normativo as agencias reguladoras, destacando-se

dcnlrc cías a teoría do procedimento (procedural model), que sustenta residir

a legítímidade desses entes, na sua capacidade de proporcionar meios de

participacao a todos os interessados no seu processo de tomada de decisocs.

Outrossim, esquecem (ou desconhecem) que esse poder normativo nao é

excrcido sem limitac,ócs, de modo que as normas produzidas pelas entidades

reguladoras nao podem modificar ou derrogar leís anteriores. Ademáis, deve-

se sempre ter cm conta que a producao normativa dos entes regulatórios leva

em considerado o pluralismo existente na sociedade, urna vez que suas regras

nao se revestem do caráter de generalidade daquelas elaboradas pelo

Legislativo, por atenderen! sempre as peculiaridades do setor regulado.

Quanto ao principio da separacao de poderes, argumentam alguns

que a producao normativa das agencias reguladoras é UIH claro excmplo
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de delegaijao da i'uncáo legislativa e assim, inadmissível ante o dito principio.

Criticam esses estudiosos o fenómeno da deslegalizacao ou delegificaedo,

que ñas palavras de Gianmario Demuro (apud Morcira Neto, Mutacóes do

Direito Administrativo, 2001, p.167), consiste na "transferencia da funcáo

normativa (sobre materias determinadas) da sede legislativa estatal a outra

sede normativa". Contudo, a deslegalizacao nao é urna hipótese de dclegacáo

de funcóes entres os Poderes, mas sim uma cscolha feita pelo legislador para

melhor exercer suas atribuicóes, cíente de que existem determinadas materias

que scrao mais eficientemente reguladas por essas agencias, visto que estas

sao capazes de avaliar com maior rapidez as mudancas que ocorrem no seio

da sociedade. Além disso, a adocao ao referido fenómeno pode ser constatada

em dispositivos constilucionais (arl.21, XI, art.177, § 2°, III, art.217,1, entre

outros) e legáis (art.2°, da Lei n° 9427/96, por excmplo).

Outro principio, o democrático, será somente assegurado se as

agencias reguladoras fornecerem meios de representacao dos agentes que

poderáo ser atingidos pelos seus atos e decisóes. Dessa forma, nao é suficiente

a presenca de mecanismos que garantan! a participaeao dos usuarios na tomada

de decisócs pelas agencias, mas sim de oulros que lambóm permitam que

sejam ouvidas as empresas privadas interessadas no ato a ser praticado pelo

ente regulatório. Afinal, ao contrario do que conmínenle se pensa, "a protejo

aos usuarios nao pode ser absoluta, tendoem vista que nao assumc hierarquia

superior a oulros objetivos da política legislativa" (Arnolcl Wald e Luiza Rangel

de Moraes, 1999, p. 146). Corroborando o discutido principio, tem-se o art.4°,

§ 3o, da Lei n° 9427/96 (Lei da ANEEL), o qual prescreve a convocacáo de

audiencia pública, sempre que o processo decisorio "implicar afetacáo de

dircitos dos agentes económicos do selor elétrico ou dos consumidores".

Tambérn, o capul do art.34, da Lei nc 9472/97, prevé que o Consclho Consultivo

da agencia que regula o setor de telecomunicacóes, será integrado, entre outros

membros, por representantes indicados pelas entidades de classe das

prestadoras de servicos de telecomunicacóes e por entidades representativas

dos usuarios.

6 - Conclusáo

Dentro do quadro da Administrado Pública brasilcira, o modelo

das agencias reguladoras jamáis poderia ser concebido mediante uma

interpretacáo conservadora da Constituicáo Federal. Principios como o da

separado de poderes e o da legalidade nao podem mais ser encarados sob um

ponto de vista absoluto e rígido, pois se assim o fizer, será descartada nao só

uma alternativa posta ao Estado de se modernizar c atender melhor ao interesse

público, como também será elaborada uma conccpcao desses principios

totalmente desvinculada da conjuntura atual.
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Nao mais se vive á época do absolutismo monárquico, na qual a

única maneira de garantir as liberdades do individuo seria através da completa

submissao ao que ditava a lei, sendo igualmente imprescindível a divisáo das

func,5cs cstatais entre tres órgáos independentcs.

Hodiernamente, os cidadaos encontram-se abrigados pelo Estado

Democrático de Direito, o qual procura harmonizar os diferentes interesses

existentes numa sociedade plural, contando, para alcanzar esse fim, com a

ajuda das agencias reguladoras, cujas múltiplas competencias ao invés de violar,

servem para reafirmar os valores que compóem esse mesmo Estado.
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Hafra Laísse da Silva Teixeira Duarte

Académica do 9 o período do Curso de Dircilo - UFRN

1 - Introito: servico público enquanto func,ao da Administrac,ao

Fomento económico, fiscalizacao e poder de policía sao algumas

funcoes da Administragáo, ñas quais se insere o servico público.

Para se entender servigo público, é comum a utilizado de certos

criterios elaborados pela doutrina e jurisprudencia, quais sejam: o subjetivo,

o material c o formal.

O criterio subjetivo inicialmenle afirmava que servido público é

todo aquele prestado pelo Estado. Hodiernamente esse criterio evoluiu para

abranger ainda o servido público prestado por particulares, via concessao ou

pennissáo.

Como conseqüéncia dessa evolugáo, o criterio formal também se

ampliou para permitir, nos casos de servidos comerciáis c industriáis, a vigencia

de regime jurídico de direito privado (normas dos dircitos civil c comercial)

"denegado, ora inais ora menos, pelo direito público" (Di Pietro: 1999, p.

99).

O criterio material diz respeito á natureza da atividade estatal erigida

á categoría de servido público. Poresse criterio, servido público é toda atividade

que se presta a satisfazer necessidades coletivas, manifestando-se numa

utilídade ou comodidade conferidas aos administrados. Destarte, empregando-

se conjuntamente os tres criterios ácima abordados, o servico público pode

ser entendido como sendo unía utilidade ou comodidade posta á disposicáo

dos administrados pelo Estado ou seus concessionários e permissionários

consoante normas predominantemente públicas para que deles usufruam direta

ou indiretamente a medida de suas necessidades.

O conceito de servido público nao deve ser tao elástico como o

fora outrora e como quería Duguit. Para esse célebre doutrinador, até a

prestado da atividade jurisdicional era considerada servi§o público, numa

patente confusao entre fungocs ou poderes cstatais e funches administrativas.

A definicjio de servido público varia no lempo e no espado. Isso

ocorre porque os diversos ordenamentos jurídicos elegem os servidos públicos

consoante sua ideología política, o momento histórico e as conveniencias

económico-sociais. Assim, um Estado Liberal limita os servaos públicos ao

mínimo essencial, enquanto que no Estado Moderno (Social), os servicos

oferecidos sao cm muito maior número.
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Nada obstante, há unanimidade em um ponto: nao é qualquer

interessc coletivo que faz uma atividade elevar-se ao patamar de servico público

mas a sua previsáo em lei. Dessa forma, a Constituigáo Federal de 1988 prevé

em seus artigos 21, incisos XI e XII; 25, § 2'e 30, V os servicos públicos de

competencia da Uniáo, Estados e Municipios, além do artigo 175 que dispoe

genéricamente sobre servicos públicos e dos artigos 196 e 205 que tratam dos

servicos de saúde c educacáo como deveres do Estado.

Numa interpretagao consentánea com a Constiluigao, nao c difícil

concluir que os exemplos de servido público ácima elencados sao numerus

uperius. Sobre isso, vejamos a brilhante símese de Elaine Cardoso de Matos

Nováis:

"Sem elencar taxativamente todos os servicos públicos

a serem desempenhados pelo organismo estatal, ou por

concessionárias ou permissionárias legítimamente

delegadas, a Constituicáo Federal de 1988 deixou um

espago para que fossem criados novos servicos públicos.

Se assim nao fosse, a ordem brasilcira nao poderia

acompanhar as necessidades públicas que sofressem

alteracao no decorrerdo tempo e, ademáis, seria inviável

apontar na Consiituigiio todos os servicos que pudessem

alcancar o status de servido público, sob pena de

sofrermos os efeitos decorrenles de omissao ou exagero

do legislador" (1996, p. 141).

2 - Principio da continuidade

Quando o Estado tomou para si a prestagao de servidos tidos como

de alta relevancia e necessidade, fé-losobaresponsabilidadede agir de forma

eficiente e continua. O escopo em mira é o de proporcionar seguranza e bem-

estar aos administrados. AFinal esse é o fim mor do Estado, em maior ou

menor grau.

Sobre os principios que devem balizar a conduta da Administragáo

no que pertine á prestagao de servigos públicos, o artigo 6o §1" da Lei n.

8.987/951 enumera os seguintes: principio da generalidade, da modicidade,

da conlinuidade do servigo, o da cortesía e o da eficiencia. É nesse contexto

que se insere o principio da continuidade.

Tres consequéncias de ordem eminentemente práticas sao extraídas

do principio da continuidade:

' A Lei Federal n. 8.987/95 dispóe sobre o regime de conccssüo e permi.ssüo da preslacao de

servicos públicos previstos no art. 175 da Constiluicao Federal e dá ondas providencias.
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i - Possibilidade de o Poder Público retomar o servico: A

Administracáo, como titular da prestacao de servicos públicos, tem poderes

especiáis para retomá-los em caso de screm os mesmos Ínterrompidos, podendo

assumir os bens afctados ao servico público. A tal ato, dá-se o nome de

Encampacao^, instituto previsto no artigo 37 da Lci 8.987/95, in verbis:

''Arl. 37. Considera-se encampacao a retomada do

servico pelo poder concedente durante o prazo da

concessao, por motivo de interesse público, mediante

lei autorizativa específica e após previo pagamento da

indenizacáo, na forma do artigo anterior".

O parágrafo único do artigo 32 da Lei 8.987/95 prevé aínda regras

sobre o procedimenlo de intervenc^o a ser efetivado nos casos em que houver

desrespeito ao principio da conlinuidade, pois: "Na verdade, o servi£o é público

e foi dado era concessao. Nao pode o concedente ficar á mercé do

concessionário, se este se negar a dar prosseguimento ao servi£o ou nao

executá-lo adequadamcnle" (Figueiredo, 1998, p. 88/89).

ii-Impossibilidade de a concessionária suspender o fomecimento

de servicos essenciais. uti singuli. por inadimpléncia: Quanto á abrangéncia,

podemos classificar os servicios públicos em servicos prestados uti singuli ou

uti universi. No dizer de Maria Sylvia Zanella Di Pietro temos que:

"Os servicos uti universi sao prestados á coletividade,

mas usufruídos apenas indiretamente pelos individuos.

É o caso dos servidos de defesa do país contra o inimigo

externo, dos servicos diplomáticos, dos servidos

administrativos prestados internamente pela

3 Variadas sao as formas de extincao da concessao: reversáo; encampano ou resgale do servido;

rescisáo caducidade; anulacáo e falencia ou extincáo da empresa concessionária. Sobre o assunto

transcrevetnos a licao do mestre Hely Lopes Meirelles, quanto as principáis: A) Reversáo: "é o

retorno do servico ao concedente, ao término do prazo contratual da concessao." B) Encampacao:

" é a retomada coaliva do servico, pelo poder concedente, durante o prazo da concessao, por

motivo de conveniencia ou interesse administrativo. Nao pode o concessionário, em caso algum,

opor-se á encampacao. Seu direito limita-se a indenizacáo dos prejuízos que, efetivamente, o ato

de imperio do Poder Público lhe acarretar, calculada na forma do art. 36 da Lei n. 8.987/95." C)

Rescisüo: "A rescisáo por acordó ou amigável opera-se por distrato bilateral, havendo conveniencia

recíproca das partes; a rescisáo unilateral, efetivada pelo concedente, é a peculiar dos contratos

administrativos, quando há inadimplé'ncia por parte do particular contratante, no caso, o

concessionário; a rescisáo judicial é a decretada pela Justina quando qualquer das partes descumpre

o contrato." D) Caducidade: "A rescisáo por inadimpléncia do concessionário é, entre nos, também

denominada caducidade (...)." E) AnulacSo: " é a invalidacao do contrato por ilegalidade na

concessao ou na formalizacáo do ajuste" (Meirelles: 1999, págs. 294-297).
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Administracao, dos trabalhos de pesquisa científica, de

iluminagáo pública, de saneamento" (1999, p. 105).

De outro lado, servidos uti singuli sao prestados a certas e

determinadas pessoas, somente áquelas que requererem o seu fornecimento.

Como exemplo podemos citar os servicos de energia elétrica, gas e transportes.

Por ser um servic,o divisível, isto é, nao prestado a todas as pessoas, é que se

cobra urna tarifa pelo scu fornecimento. É o que se dá com os servic,os de

agua, telefonía, luz e outros.

A prática é que quando os usuarios desse tipo de servico deixam de

pagar as taxas devidas, as concessionárias aplicam a punicjio de cortar o

fornecimento do mesmo. No enlamo, a jurisprudencia é unánime em repelir

essa conduta, fundamentada básicamente no principio da continuidade. A par

disso, vejamos a título ilustrativo dois julgados do Superior Tribunal de Justina:

"ADMINISTRATIVO. MANDADO DE

SEGURANCA. ENERGÍA ELÉTRICA. AUSENCIA

DE PAGAMENTO DE TARIFA. CORTE.

IMPOSSIBILIDADE. 1. É condenável o ato praticado

pelo usuario que desvia energia elétrica, sujeitando-se

até a responder penalmente. 2. Essa viola^ao, conludo,

nao resulta em reconhecer como legítimo ato

administrativo praticado pela empresa concessionária

fornecedora de energia e consistente na interrupc,3o do

fornecimento da mesma. 3. A energia é, na atualidade,

um bem essencial á populagao, constituindo-se servido

público indispensável subordinado ao principio da

continuidade de sua prcstacjio, pelo que se torna

impossívcl a sua inlerrupcao. 4. Os arts. 22 e 42, do

Código de Defesa do Consumidor, aplicam-se as

empresas concessionárias de servido público. 5. O corte

de energia, como forma de compelir o usuario ao

pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites da

legalidade. 6. Nao há de se prestigiar atuagáo da Justina

privada no Brasil, especialmente, quando exercida por

credor económica c financeiramente mais forte, em

largas proporcoes, do que o devedor. Afronta, se assim

fosse admitido, aos principios constitucionais da

inocencia presumida e da ampia defesa. 7. O direko do

cidadao de se utilizar dos servidos públicos cssenciais

para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com

vistas a beneficiar a quem deles se utiliza. 8. Recurso
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impróvido". (STJ, ROMS 8915/MA, Primeira Turma,

rcl. Min. José Delgado, DJ 17/08/98, p.23).

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL.

RECURSO ESPECIAL. ENERGÍA ELÉTRICA.

SERVigO PÚBLICO ESSENCIAL. CORTE DE

FORNECIMENTO. CONSUMIDOR INADIM-

PLENTE. IMPOSSIBILIDADE. - Esta Corle vem

reconhecendo ao consumidor o direito da utilizacáo dos

servidos públicos essenciais ao seu cotidiano, como o

fornecimento de energía elétrica, ein razáo do principio

da continuidade (CDC, art. 22). - O corte de energía,

utilizado pela Companhia para obrigar o usuario ao

pagamento de tarifa em atraso, extrapola os limites da

legalidade, existindo outros meios para buscar o

adimplemento do debito. - Precedentes. Agravo

rcgimcntal impróvido". (STJ, AGRESP 298017/MG,

Primeira Turnia, reí. Min. Francisco Falcao, DJ 27/08/

Ol,p.23O).

A solugáo que melhor se ajusta ao sistema principiológico da

Adminislracjio Pública onde o servido público está inserto, (sistema esse

vinculatório da atua§ao das concessionárias de servido público) seria a

execucáo dos inadimplentes, sem a interrup9áo da prestacáo do servido.

"Ncccssariamcnlc o servido público tem que ser prestado. A sua recusa,

portante), configura falla grave que deve ser sancionada" (Bastos, 1996, p.

167).

iii - Possibilidadc de se exigir indenizacao por perdas e danos

causados por concessionária que por qualquer motivo interrompa a prestacáo

do servico: Para lanto, o usuario poderá fazer uso do Código de Defesa do

Consumidor que em seu artigo 22 dispoe, verbis:

"Art. 22. Os órgaos públicos, por si ou por suas empresas,

concessionárias, permissionárias ou sob qualquer oulra

forma de empreendimento, sao obrigados a fornecer

servicos adequados, eficientes, seguros e, quanto aos

essenciais. continuos" (grifo acrescentado).

A responsabilidade do concessionário c objetiva conforme se

depreende do art. 37, § 6" da Constituido de 1988 e do artigo 25 da Lei 8.987/

95 que dispoe:
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"Art. 25. Incumbe á concessionária a cxecuclo do servico

concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos

causados ao poder concédeme, aos usuarios ou a

tereciros, sem que a fiscalizaijáo excrcida pelo órgao

competente exclua ou atenué essa responsabilidade".

2.1 - A regra da exceptio non adimpleti contractus e sua inaplicabilidade

ao servido público

Considerando de grande importancia as observacoes tecidas por

Crctella Jr. acerca da regia exceptio non adimpleti contractus no contexto

administrativo, passamos á sua transcricáo:

"Quando a Administracao celebra contratos

administrativos, pode acontecer que, por qualquer

motivo, se torne inadimplente. Nesse caso, tcm o

particular contratante o direito de opor-lhe a exceptio

non adimpleti contractus deixando de executar sua

obrigagáo diante de tal inadimplcncia administrativa e,

nesse caso, dando margem á interrupcao do servico

público?". E responde: "A resposta é urna só: o direito

administrativo repele a regra da excecao do contrato nao

cumprido, em virtude do principio da continuidade do

servido público.

A regra da exceptio non adimpleti contractus, de

recepcao nao discutida no campo do direito civil, é

repelida no campo do direito administrativo, em razao

do principio da continuidade do servico público" (1999,

p. 111).

2.2 - Outros corolarios do principio da continuidade

O principio da continuidade motivou a criacáo de alguns institutos

que pudessem viabilizar a prestacáo dos servicos de forma ininterrupta: "Daí

o cuidado que a Administracao demonstra na marcha desses servicos, criando

institutos supletorios e de substituido, para que os órgños encarregados de

geri-los funcionen! de maneira continua" (Cretella Jr, 1999, p. 112).

Sao exemplos dos institutos ácima aludidos:

a) Suplencia: de modo geral a suplencia é vislumbrada em casos de

ausencia ou impedimento temporarios de agente que, devido a isso,

é substituido por outro.
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b) Delegac,ao: trata-se de insliluto por meio do qual um agente transiere,

isto é, delega para outro agente parte da competencia funcional que lhe

foi atribuida pelo Estado. Utiliza-sc a delegac,ao, dentre outros motivos,

para que através da descentralizado haja urna melhor especializado de

funches e por conseguinte urna otimizac,ao do servido público.

Duez e Debeyre prclecionam que:

"De modo geral, a delegado é a decisao pela qual um

agente confia o exercício de parte de sua competencia a

outro agente. Difere, entáo, por seu caráter voluntario,

da suplencia, que ocorre por efeito da lei, táo-só, fora de

toda manifestac,ao de vontade do agente suprido" (Apud

CretellaJr., 1999, p. 117).

c) Substituido: o nobre doutrinador José Crctclla Jr. resume

substituicao com as seguintes palavras: "Pela substituido que é

tomada aqui, na acep§áo de prática de atos da competencia do superior

por scu inferior hierárquico, que, para isso sobe na escala, o servido

público nao se ¡nterrompe. Ao contrario, mantém sua continuidade"

(1999, p. 117).

Questáo ainda controvertida é a da greve no setor público. Seria

ela possível frente o principio da continuidade do servigo público?

A greve é direito constitucional do servidor conforme cstabe-

lece o artigo 37, VII da Carta Magna, que é clara também ao afirmar que

esse direito será excrcido "nos termos e nos limites definidos em lei".

Isso significa dizer que a norma em questao é de eficacia limitada posto

que depende de lei complementar para sua vigencia plena.

A nos nos afigura como ideal a conciliagao entre o direito

(constitucional) de greve c o principio (informador da Administragáo

Pública) da continuidade de forma a respeitar tanto o direito de greve

como o direito de utilizado do servido público, ambos de índole consti

tucional.

Pelo fato de o direito de greve do servidor público ter eficacia

contida e por ainda inexistir lei complementar' que a discipline é que

para o entendimento majoritário. seria ilegal a greve nesses termos. Ser

gio Pinto Marlins afirma o seguinte:

' A lei n" 7.783/89 que traía do exercício do direito de greve "é lei ordinaria e nao complementar,

sendo inaplicável aos funcionarios públicos, sendo observada apenas no selor privado" (Sergio

Pinto Martins, 2001).
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"O STF entendeu que os servidores públicos civis nao

podem exercer o dircilo de greve antes da edifáo da le¡

complementar mencionada pelo inciso Vil do art. 37 da

Constituicao (MI. 20-4-DF, Reí. Min. Celso de Mello, j.

19-5-94, IJTr 50-06/647), como era a redagao original

do citado dispositivo. Assim, foi consagrado que a regra

contida no inciso VII do art. 37 da Lei Maioré norma de

eficacia limitada, dependendo de lei complementar para

poder ser exercitada. Hoje, exige-se apenas lei específica.

A lei específica que previr a greve no setor público

nao poderá, contudo, tentar inviabilizá-la ou impedi-la,

pois se trata de um direito constitucional do servidor

público" (2001. p.768).

3 - Conccssáo do serviqo público: o que é - características - distinqao de

outros institutos

Na doulrina podemos encontrar formas variadas de classificacjio

do servico público. Agora inlcrcssa-nos particularmente em dividir os servidos

públicos, quanto a sua prestacáo em: servidos prestados dirctamente pelo Poder

Público e aqueles delegáveis que podem ser prestados de forma indireta, por

meio de concessao, permissao e autoriza^ao. I: bom nao perder de vista que:

" (...) os servidos públicos, bem sejam transmissívcis, bem sejam prestados

diretamente pelo Poder Público, a sua titularidadc, o poder para deles dispor e

regulamcntar, sempre pertence ao Poder Público (...)"(Bastos, 1996, p. 164).

A Prof Lucia Valle Figueiredo define concessao de servido público

como sendo "especie de contrato administrativo por mcio do qual o Poder

Público concedente transiere o exercício de determinados servidos ao

concessionário, pessoa jurídica privada, para que os execute em seu nome,

por sua conta c risco" (1998, p. 82).

Complementando a deflni^ao ácima citamos a de Hely L. Meirelles

para quem conccssáo de servido público c: "o ajuste pelo qual a Administracjio

delega a execucao de um servido do Poder Público ao particular, para que o

explore por sua conta e risco, pelo prazo c ñas condi^ocs ajustadas, mediante

remunera?ao por tarifa cobrada dos usuarios" (1999, p. 283).

A concessao feita a particulares - pessoas jurídicas de direito

privado - se dá por meio de um contrato administrativo formalizado após

processo licitatório, enquanto que quando a transferencia é feita a entidades

cstatais (submetidas a regime privado), o c por mcio da lei que as instituí ou

por contrato.

Hcly Lopes Meirelles diferencia brilhantemente os institutos da

subcontratado e da subconcessao, vejamos:
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"(■••) Todavía, embora realizado intuitu personae, é pos-

sível a subcontratado de partes do servico, coin previa

aquiescencia do conccdcnle, desde que o concessioná-

rio permaneca rcsponsável por sua cxccucao nos termos

do contrato da concessao. O que nao se admite é a

'subconcessao', ou seja, acessao parcial ou total dacon-

cessáo a terceiros, porque isto burlaría a concurrencia

exigida para o contrato original, transferíndo-se o servico

com todos os seus encargos e vantagens a quem nao

participou da licitacao" (1999, p. 283).

Com base no interesse público, a Administracíio pode alterar

unilateralmenlc o contrato de concessño. Também a interpretado das cláusulas

contratuais faz-se segundo o que mais se adequar ao interesse público.

3.1 - Concessao X Permissao

A concessao tem prazo ceno que pode ser prorrogável. Para Celso

Ribeiro Bastos a pennissao tem um caráter precario, discricionário e unilateral.

Picamos, porém com o posicionamento de boa parle da doutrina dentro da

qual destaca-se Lucia Valle Figueiredo, para quetn a permissao "jamáis poderia

ter natureza precaria, exatamente porque deverá ser objeto de contrato, ainda

que de adesao, consoante texto expresso da Lei 8.987/95 (art. 40)" (1996 , p.

94).

De conformidade com o entendimento de Toshio Mukai, trata-sc,

consoante prevé o artigo 1° da Lei n. 8.987/95, de "permissao contratual; daí

nao poder ser a título precario, pois nao pode ser desfeito sem mais, vez que

se trata de um contrato" (1998, p. 21).

O mesmo parecerista divide as permissocs cm dois tipos: permissoes

tradicionais e permissocs contratuais. Sobre isso, ensina:

"Ora, a precariedade c a revogabilidade sao ínsitas as

permissoes tradicionais. Elas podem ser revogadas a

qualquer momento, sem indenizacao.

No caso do art. 40, por serem as permissoes

contratuais, a referida precariedade se dá cm termos de

encampano, caducidade, rescisño, anula^ao (motivos

de extin^ño da concessao); nunca cm termos de extincao

¡motivada. E, cm qualquer caso, cabera sempre a

indenizacao dos prejuízos suportados pelo

permissionário" (1998, p. 40).
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Urna outra di lerenda constante na Lei n. 8.987/95 é a possibilida-

de, nao presente ñas concessoes, de delegar-sc permissSes a pessoas físicas

para que prestem servicos públicos.

Ao contrario da conccssáo e da permissao que sao contratos

administrativos, a autori/.acjio é ato administrativo de cunho unilateral e

precario pelo qual dá-se a delegado de certa "atividade a particular inlcrcssado

(autorizatário) a fim de atender interesses coletivos instáveis ou a urna

emergencia" (Bastos, 1996, p. 183).

4 - Conclusao

Ao contrario da quase lotalidadc dos principios gerais do dircilo, o

principio da continuidade do servido público nao encontra excegóes. Isso é

apenas um indicio de sua importancia.

Deveras, a continuidade do servico é principio que persiste

inalterado também (ou sobrciudo) cm rclacao as concessionárias, e assim é

porque nao se pode dispor do interesse público.

As concessionárias devem estar cientcs disso e nortear sua condula

baseando-se em tal principio pois como meios que sao, devem empenhar-se

na consecu^áo do fim a que se propuseram, qual seja, a eficiente c continua

prcstac,ao de servido público.
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CONTRATACÁO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO:

UM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Marcos José Sampaio de Freitas Júnior

Académico do 8° período do Curso de Direito - UFRN

1 - Introdu^ao: O Histórico problema das práticas clicntclistas

E antiga a comprecnsao de que a prática de se promover a inclusao

de servidores nos quadros administrativos sem concurso público possui

potencial altamente lesivo ao bom funcionamento da Administracao Pública.

Mais que isso, lem-se reconhecido já há bastante tempo que a

contrata^ao de servidor sem concurso público, além de poder acarretar, de

forma mediata, o supracitado comprometimento da eficiencia c presteza da

Administracao, atinge, de forma ¡mediata, principios basilares de um Estado

de Direito democrático, quais sejam, destacadamente, os principios da

impessoalidade da Administrado c da isonomia, que ueste caso se evidencian!

como um principio específico: o principio da igual acessibilidade aos cargos

c empregos públicos.

Ressalvadas :is hipóteses de dispensa de concurso público

taxativamente previstas na Constituicáo Federal de 1988 (CF), a incursao de

servidores no chamado "servico público" sem a previa aprovacao ern céname

é rejeitada de forma ¡mplacável por toda a doutrina administrativista que tenha

examinado o assunto.

A experiencia prática, no entanto, mostra que csse tipo de

contratac.50 irregular resiste aos avanzos da legislado c das ciencias jurídicas,

constituindo-se num hábito social e político ainda poderoso: o chamado

"clienlelismo".

Isto porque a disiribuicao de cargos e empregos públicos tcm,

históricamente, um papel central no jogo político, consislindo num eficiente

mecanismo retributivo, perleramente adequndo ao propósito elcitoreiro de

agentes políticos cm conquistar adesao c fidelidade de cleitores e

"apadrinhados".

Talvez o caso de Rui Barbosa seja o mais emblemático exemplo da

sucumbéncia dos principios jurídicos peíante a torca do clientelismo. Dono

de um discurso virulento contra, digamos, a mentalidade "empreguista" dos

brasileiros, o grande Rui acabou sendo um dos maiores agentes das práticas

de favorecimento mediante investiduras públicas, conforme atestam os

números constantes do cnsaio "Rui Barbosa e a Ra/áo Clientclista", do

historiador José Murilo de Carvalho, publicado na revista académica Dados e
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objeto de reponagem da Revista Veja em sctcmbro de 20001.

É bem vcrdade que, passados mais de cem anos, desenvolvcram-

se, especialmente na esfera da Administragao Federal, mecanismos de controle

habéis a impedir a proliferagao da "industria" da contratagáo sem concurso

público, e o discurso c a prática finalmente parecem se afinar na defesa dos

principios constitucionais.

O mesmo nao se pode dizer aplicávcl, destacadamente, a muitas

Administragoes Municipais. Especialmente ñas cidades de pequeño e medio

porte, a distribuigao de "vagas" no servigo público permanece com vigor

comparável ao dos tempos da Proclamagao da República. E isso Cica bem

atestado ao se observar o volume de reclamagoes trabalhistas que "sobem"

aos Tribunais Regionais do Trabalho e até mesmo ao Tribunal Superior do

Trabalho (TST) tendo como causa de pedir próxima prestagocs de servido

irregulares, posto que desprovidas da condigno sine qua non consubstanciada

no concurso público, entre trabalhadores e os entes públicos municipais.

Para que se tenha urna idéia, numa única edigáo do Diario da Justina,

a de 17 de outubro de 2000 (pp. 230-241), foram publicados 43 acordaos do

TST diferentes, %'ersando, em sede de Recurso de Revista, sobre os contratos

nulos por ausencia de previo concurso. E os processos decididos por estes

acordaos sao originarios dos Tribunais Regionais do Trabalho da I', 2\ 3a,

10", 12°, 13", 14a, 17", 19a, 20' c 21a Regioes, o que niostra que nao se trata de

fenómeno localizado.

O presente esludo lem por objetivo fundamentar a caractei i/.agao

das supracitadas contratagóes irregulares como atos de improbidade

administrativa, levando em especial considerado o grande volume e a alta

nocividade, sobre os quais se discorreu nesta introducáo, dos atos dcsta

nalure/a.

Serao examinadas algumas das principáis peculiaridades da

chamada Lei de Improbidade Administrativa (Lci n.c 8.429/92) com suporte

em algumas das melhorcs contribuigoes doutrinárias ¡á feilas ao assunto,

'"'É um animal muliimámico de mil tetas, este a que se chama nacao. De cujos pettos se

dependuram, aos milhares. as crias vorazes da mamadura, mamoes e mamadores pura cuja

liana insaciável nao há desmame'. Essa dura critica ao empreguismofoifeita pelo baiano Rui

Barbosa (...)Afrase, cunhada em 1920, é urna bela peca de retórica - no bom e no man sentido

do termo. No breve periodo em que esteve no governo, entre 15 de iwvembro de IHS9 e 21 de

Janeiro de 1891, no cargo de ministro da Fazenda de Deoduro da Fonseca. Rui

Barboso fez. nada menos do que 1.251 nomeacóes depróprio punho. (...) enquanto a vaca i'siatal

esleve sob sita guarda, ele colocan a disposicao de mamoes e mamadores unuí niédin Je irés

líberes por dia. (...) O que levou Rui Barbosa a aderir ido entusiásticamente a unía prátictt que

rejeitavacom veeméncia emseu.i escritos?Murilode Canalhoalega razóespolíticas: 'A república

que eslava comecando precisava de apotos, e distribuir empregos era urna forma de conseguí-

los'". (.0 balcao da águia batana. In: VEJA, Recife: Ed. Abril. n° 1.665, 06. selembro. 2000. p

154). O esludo de Murilo de Carvalho lem como fonle primordial a correspondencia rocebida poi

Rui Barbosa na época em que ocupou o cargo mencionado.

Í6 RF.V1STA JURÍDICA IN VERBIS n.l3-UKRN



CONTKA'IAI, AU Uh SLkV IUUR StM CONCURSO PÚBL1CU IH Aüm '!
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

sempre com o fim de detemiinarde que forma se dá a subsunc,áo das condutas

em questao aos ¡lícitos enumerados nos artigos do diploma legal mencionado.

Por fim, procurar-se-á, com base ñas reflexóes doutrinárias, refutar o vacilante

entendimento pronunciado pelo Superior Tribunal de Justiga (STJ) em urna

das raríssimas pretensoes punitivas versando sobre a materia em questao

levadas ao Judiciário.

2 - A tutela constitucional da igualdade de acesso aos cargos públicos

Antes de iniciar a análise do "enquadramento" das conlratagóes na

Lei de Improbidade, necessário que se tracem alguns comentarios sobre o

tratamento constitucional reservado á materia.

Dispoe o art. 37, II, daCF que: "a investidura em cargo ou emprego

público depende de aprovacáo previa em concurso público de provas ou provns

e títulos, de acordó com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeacoes para cargo em comissao

declarado em lei de livre nomeacáo e exoncracáo". Somentc este

dispositivo, sutilmente alterado pela Emenda Constitucional n. 19/98, basta

para que se possa afirmar que a Carta de 1988 foi, dcnlrc todas as constituicoes

brasileiras, a que estabeleceu a exigencia do concurso público de forma mais

ampla:.

Mas c no scu art. 37, § 2°, que a chamada "Constituido cidada"

evidencia de forma mais intensa, e pioneira, a sua rejeic^ao e "preocupagáo

preventiva" com relac,áoá violagáo da exigencia de concurso público, aodispor

que: "a nao observancia do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade

do ato e a punicáo da autoridade responsável, nos termos da lei" (grifo nao

auténtico).

Passados doze anos, o colendo TST pacificou a exegese trabalhista

acerca da nulidade do ato e dos efeitos de sua declarado com a edicáo do

Enunciado 363. publicado no Diario da Justina de 18.09.2000, de seguinte

teor: "a contratacáo de servidor público, após a Constituicao de 1988, sem

previa aprovaqáo em concurso público, encontra óbice no seu art. 37, II, e

§2°, somente confcrindo-Ihe direito ao pagamento dos dias efetivamente

trabalhados segundo a contraprestac,ao pactuada" (grifo nao auténtico).

! A Constiluicao de 1934 só fazia obligatorio o concurso "de provas e títulos" para a primeira

investidura nos poslos de carreira. A Carta de 1946 manteve o preceito, estendendo a exigencia

de concurso para "a primeira investidura em cargo de carreira e outros que a lei determinar". Já a

Constituicao de 1967 ampliou, de forma scmelhante a atual Carta, as hipóteses de exigencia de

concurso público, mas a ordenado de 1969 impediu a consolidacSo do avanco, dispondo em seu

art. 97, § 1 °, que "a primeira investidura em cargo público dependerá de aprovacáo previa em

concursa pública de provas ou de prova e de títulos, salva as casas indicadas em lei". (Cunha,

1994. p. 273).
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Deu-se, assim, com muita firmeza, eficacia plena ao comando

constitucional que estabclccc a nulidade da contratado, negando-se todo e

qualquer direito de naturcza trabalhista ao prestador de servidos beneficiario da

admissáo irregular. Resguarda-sc somente seu direito á indenizac,ao, de índole

civil, pelos dias trabalhados, amparado na impossibilidade de devolucáo da forca

de trabalho despendida e na vedac,So ao enriquecimento ilícito da Adminislrac.ao.

Tal soluc,áo jurisprudencial veio atender aos anseios daqueles que

se preocupavam com a possibilidade de as garantías trabalhistas acabarem

servindo de estímulo á condenável prática sob exame:

"Toda investida contra a Constituigao é um nao-ser, seja

por parte de empregado, empregador ou de ambos. (...)

Embora a questao esteja sendo discutida no ámbito da

Jusu'c,a do Trabalho, onde impera o principio da protec,ao,

nao se pode olvidar que o ato sob comento é de natureza

administrativa, envolvendo interesse público. E é nos

termos da própria CLT, artigo 8.°, in fine, que a Justina

do Trabalho decidirá 'sempre de modo que nenhum

interesse de classe ou particular prevalec,a sobre o

interesse público" (Moraes, 2000, p. 106).

Resta, cntáo, a necessidade de um enfrentamcnlo com a mesma

firmeza, por parte do Ministerio Público c do Poder Judiciário, do problema

da punic.áo da autoridade responsável pelas contrata^oes irregulares, que

será examinado em seguida, para que se dé efetividade plena ao § 2° do art.

37 da CF, c para que se consiga, finalmente, dar um basta a industria do "cabide

de emprego" na Administragáo Pública.

3 - Algumas breves reflexoes sobre a Leí de Improbidade Administrativa

(lei n° 8.429/92)

A Lei n.° 8.429. de 3 de junho de 1992, ingressou no ordenamento

jurídico brasileño com a finalidade de integrar o § 4° do art. 37 da CF, de

seguinte redagáo: "os atos de improbidade administrativa importarao a

suspensáo dos direitos políticos, a perda da funejio pública, a indisponibilidade

dos bens e o ressarcimento ao erario, na forma e gradando previstas em lei,

sem prejuízo da acáo pena! cabível".

Operou ela expressamenle, em seu art. 25, a revogacao das Leis

3.164/57 e 3.502/58, conhecidas, respectivamente, como Lei Pitombo-Godói

Una e Lei Bilac Pinto. Estas versavam exclusivamente sobre o enriquecimento

ilícito dos agentes públicos, e já nao mais se faziam suficientes ante á nova

ordem constitucional (CF/1988), cujo Texto Maior "nao falou mais em
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enriquecimento ilícito, ampliando seu espectro tutelar da administrag&o

Pública para tratar da improbidade administrativa " (grifo nao auténtico;

Pazzaglini Filho el alii, 1998, p. 34).

Improbidade é urna violado do deverde probidade administrativa.

E esta corresponde a urna "especie do género 'moralidade administrativa', a

que alude o an. 37, caput e seu §4°, da CF" (Figueiredo, 2000, p. 23). O

principio da probidade administrativa tem como núcleo, portante a proibicao

de atos que importem em urna forma especial de transgressao á moralidade

administrativa.

K qual seria essa modalidade especial de infringéncia á moralidade

que consiste em improbidade administrativa? Resposta simples: a

desonestidade no trato da adíninistragao Pública.

Com esteio na ligáo de José Afonso da Silva, o Ex-Procurador-Geral

da República Aristidcs Junqueira Alvarenga resume esta idéia de forma precisa:

"Pode-se, pois, conceituar improbidade administrativa

como especie do género imoralidade administrativa,

qualificada pela desonestidade de conduta do agente

público, mediante a qual este se enriquece ¡licitamente,

obtém vanlagcm indevida, para si ou para outrem, ou

causa daño ao erario. (...) nem sempre a lesáo ao

patrimonio público pode ser caracterizada como ato de

improbidade administrativa, por nao estar a conduta do

agente, causador de lcsáo, marcada pela desonestidade"

(Alvarenga In Bueno, 2001, p. 88).

A necessidade de se instituir novas modalidades de condutas

puníveis além do enriquecimento ilícito advém, portanto, do próprio conceito

de improbidade administrativa.

Assim é que a Lei n.° 8.429/92 instituiu, ao disciplinar o art. 37, §

4o, da CF, duas inovagoes na seara da tutela da moralidade na administrado:

os atos de improbidade consistentes em condutas lesivas ao erario (art. 10) e

cm violagüo aos principios da administragao (art. 11).

E, nesta perspectiva de ampliacao da tutela da moralidade

administrativa, estabeleceu ainda, em seu art. 21, urna importante direlriz

interpretativa: "a aplicacáo das sangóes previstas nesta Lei independe: I -da

efetiva ocorrencia de daño ao patrimonio público", (grifo nao auténtico)

Procurou se, por meio deste dispositivo, assegurar que, salvo no

caso das hipóleses elencadas no art. 10 e em alguns incisos do■ art. 9.°, a

caracterizacao de um ato como sendo de improbidade administrativa

prescinde da ocorrencia de prejuízo eeonómico-financeiro ao ente público,

bastando que se configure o daño numa acepgao mais ampia.

REVISTA JURÍDICA IN VERBIS n.!2-UFRN 39



MARCOS JOSÉ SAMPAIO DE FRI-ITAS JÚNIOR

Tal propósito Ib i perspicazmente percebido pela doutrina:

"Entendemos que se pretcndeu afirmar que a lei pune

nao somente o daño material á Administracáo, como

lambéni quaíquer sorte de lesáo ou violacao a moralidade

administrativa, havendo ou nao prejuízo no sentido

económico. De falo, pretende a lei, em seu conjunto,

punir os agentes ímprobos, vedar comportamentos c

pláticas usuais de "corrupcao" (sentido lcigo). Muitas

dessas práticas revertem em beneficio do agente c nem

sempre causam prejuízo "económico-financeiro" á

adminislracao" (Figueircdo, 2000, p. 284).

Há, portanto, v¡olac,ocs ao dever de probidade que causam nao

prejuízos materiais, mas "danos moráis" á administrado, para usar a expressao

adotada por Juárez Freitas. (1996, pp. 53/60-61) e, de certa forma, por Maria

Sylvia Di Pietro, que ressalta que determinada conduta "pode nao resultar

em quaíquer prejuízo para o patrimonio público, mas ainda assim constituir

ato de improbidade, porque /ere o patrimonio moral da instituicao, que

abrange as idéias de lioneslidade, boa-jé, lealdade e imparcialidade... " (grifo

nao auténtico; 2001, p. 675).

Passarcmos a tentar demonstrar que as admissoes irregulares sob

exame se enquadram, cm sua grande maioria, na hipótese prevista no art. 11

da Lei n.G 8.429/92: a improbidade por violacao aos principios da

administra^ao, que prescinde da caracterizarlo de prejuízo económico.

4 - A Admissáo de servidor sem concurso público como ato de improbidade

administrativa

4.1 - A violaqao aos principios da Administradlo Pública

Como foi dito na introdugáo do presente estudo, a contratagáo sem

concurso público frustra, de maneira ¡mediata, dois importantes principios

constitucionais, inerentes á idéia mesma de Estado de Direito democrático:

os principios da isonomia e da impessoalidade da administragáo.

No que concerne ao primeiro, lem-se que o desrespeito á exigencia

do certame impede a concrclizacjio da idéia de igualdade de acesso aos cargos

c empregos públicos, pois o concurso é a única garantía de utilizagáo de crilérios

mínimamente objetivos para a escolha de servidores dentre a massa de

interessados em prestar servidos á administrado, seja sob vínculo contratual

(celetista) ou estatutario.

É justamente por isso que as especies constitucionalmente previstas
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de concurso público sao os de provas e as de provas e títulos, restando inábil

qualquer outro processo selelivo3. Sao estes os ineios mais objetivos de se

determinar quem sao os mais habilitados concurrentes, c lambém de se evitar

que lenham acesso aos cargos e empregos pessoas sem qualquer aptidáo ou

preparo. Daí se poder dizer que o concurso público tutela lambém a eficiencia

da administracao.

Resta falar da outra grande utilidade do concurso público: a sua

capacidade de impedir que as investiduras em cargos e empregos públicos se

tornem "atentados" nao só aos principios da isonomia e da eficiencia da

administrado, mas tambem á impessoalidade e á moralidade administrativas.

Nao há a menor dúvida de que os cargos e empregos públicos podem

assumir a feic,ao, se nao tutelados eficazmente, de urna rnoeda valiosa ñas

trocas políticas. Nao sao poucos os agentes políticos que, sempre que possível,

recorrem a este artificio, seja para recompensar ou angariar eleitores, seja

para agradar amigos e colaboradores ou mesmo para ter funcionarios "fiéis" e

submissos a scu dispor e afastar a possibilidade de que "desafetos" venham a

ingressar nos quadros da administracáo.

Nesse cenário, o concurso público passa a ser mais que uní criterio

para comparar e selecionar pleiteantes aos cargos e empregos. Constitui-se

ele num instrumento neutralizador das influencias políticas espurias que se

lan^am sobre a administrado. Concretiza o principio da impessoalidade, o

qual "significa que a administracao nao pode atuar com vistas a prejudicar

ou beneficiarpessoas determinadas, urna vez que ésempre o interesse público

que tem que nortear seu comportamento" (grifo nao autentico; Di Pietro,

2001, p. 71). E também o principio da moralidade administrativa, que,

consoantc licáo do Min. José Augusto Delgado, "implica, táo sámente, na

necessidade de que os atos externos e públicos dos agentes detentores de

poder e de atribuicóes sejani praticados de acordó com as exigencias da

moral e dos bous costumes, visando urna boa administrando" (grifo nao

auténtico; a/wdLima, 1998, p. 17).

Chega-se entáo á conclusao de que "o concurso público e impessoal

é o instrumento técnico destinado a concretizar os principios explícitos e

implícitos que orientam a administracáo Pública em todos os níveis e em

toda sua extensao" (Pazzaglini Filho, 1998, p. 125).

Ora, se o concurso público é o mecanismo por meio do qual se

concrctizam os principios da administracao Pública em toda sua extensao, os

procedimentos contrarios a sua existencia contrariam aqueles mesmos

principios.

1 A excecao é o "processo seletivo simplificado" da Lei n." 8.745/93. reseñado as situacoes

transitorias de excepcional ¡nlcresse público (art. 37, IX, da CF), ñas quais a relativa demora do

concurso nao se compatibiliza com as necessidades imedialas da administracáo.
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Passemos, entáo, para o enquadramento das admissoes sem

concurso público no art. 11, capul, da Lei n.° 8.429/92: "Constituí ato de

improbidade administrativa que atenta contra os principios da administracáo

Pública qualquer acáo ou omissao que viole os deveres de honestidade,

imparcialidade, legalidade e lealdade as instituicoes, ...".

4.2 - A "tipifica^ao" da conduta

A sistemática de descrigáo de condutas punívcis adotada pela Lei

de Improbidade Administrativa nao é das mais convcncionais.

No caput dos arts. 9.°, 10 e 11 sao previstas características gerais de

condutas ilícitas, como que "fórmulas" dos atos de improbidade. Seguem-se,

cnlao, as hipóteses enumeradas exemplificativamente nos incisos de cada artigo.

Há quem sustente que, tendo em vista a gravidade das sancoes

previstas na Lei de Improbidade Administrativa, as pretensoes punitivas nao

podcriam se amparar nos enunciados dos capita dos artigos, os quais seriain

excessivamcntc abertos e teriam muitos conceitos indeterminados:

"A pretensüo de ver configurados oittros ¡lícitos que nao

os definidos pelos incisos dos tres artigos se mostra

incompatível com as exigencias de legalidade e

tipicidade - razao pela qual, em homenagem a tais

principios, entendemos resultaren! taxativas as hipóteses

enunciadas pelos incisos dos artigos 9. °, 10 e 11 da Lei

8.429, de 1992" (Prado, 2001, p. 35).

Todavía, tal entendimcnto é rejeitado pela maioria da doutrina4.

Primeiro porque é quase unánime a compreensao de que a Lei de Improbidade

Administrativa tem natureza civil em sentido ampio, ou exlrapcnal, de

modo que o método de interpretac,ao restriti va das condutas proibidas ("nullum

crimen, nidia poena sine lege stricta"), característico do Direito Penal, deve

ser afastado.

Foi com raciocinio semelhantc que a Corle Especial do STJ afastou

a aplicagao de outro instituto de natureza penal á Lei de Improbidade, a

prerrogativa de foro, no julgamento da Recl. 591-SP, decidindo que,

"implícitamente, sequer, admite-se tal competencia, porquanto, aquí, trata

se de acáo civil, em virtude de investigacao de natureza civil. Competencia,

portanto, de juíz de primeiro gran" (grifo nao auténtico; apud Delgado In

Bueno. 2001, p. 217).

J Dentrc outros que rejeitam a lese da laxalividade das hipóteses previstas nos incisos, deslaca-

mos Di Pietro (2001, p.673), Pazzaglini Filho (1998, p.60) e Figueiredo (2000, p. 69).
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Alcm disso, numa interpretacao teleológica dos dispositivos sob

exame, verifica-se, pelo uso do vocábulo "notadamente" nos capita dos artigos

9.°, 10 e 11, que o legislador nao pretendeu enumerar nos incisos todas as

condutas que considcrava ilícitas. Isto quer dizer que outras condutas

consideradas igualmente graves nao foram minuciosamente descritas por haver

o propósito consciente de enquadrá-las nos capita. Conseqüentemente, a

restricto da punibilidade aos atos descritos nos incisos resultaría numa

injusta situa^ao em que atos de semelhante natureza e gravidade deixariam

de ser coibidos pelo rigor da lei.

E o exemplo que mclhor demonstra a incoeréncia a que se chegaria

com essa exigencia de "tipicidade" das condutas frente aos incisos é exatamente

a violacao á exigencia de concurso público. Trata-se de ato que nao é

expressamente previsto nos incisos do art. II.

Entretanto, o arl. 11, V, dispoe que é ato de improbidade administrativa

"frustrar a licitude de concurso público". Ora, a licitudc do concurso é um

bem que visa ao mesmo objetivo que a própria existencia do certame: impedir

que a admissao de servidor se constitua em ato que atenta contra os principios

da administragao. Logo, a frustrac,ao da licitude de concurso e a admissao

de pessoal diretainente, sem previo certame, sao atos igualmente

reprováveis, posto que ambos possuem a marca da arbitrariedade na

escolha dos servidores públicos, consistindo, portanto, em violac,oes aos

mesmos valores protegidos constitucionalmente.

Pode-se argumentar que frustrara licitude de determinado concurso

tem um elemento de gravidade extra, que é o intuito de simular que a admissao

eivada de "vicio de pessoalidade" foi feita de acordó com as exigencias legáis.

Porém, a nota principal da admissao sem concurso também é o

favorecimento pessoal, feito nesse caso com ainda menos "pudor", o que lhe

confere o caráter de a^ao que viola "os deveres de honestidade, imparcialidade,

legalidade e lealdade as instituicoes ".

Parccc-nos, pois, clara a possibilidade de caracterizar a admissao

sem previo concurso como ato de improbidade, nos termos do art. 11, capul,

e nao se trata de um entendimento ¡solado:

"Ainda que contralac,5es sem concurso nein sempre

acarretem daño concreto ao patrimonio público, a

moralidade administrativa, a legalidade e a

impessoalidade sao ¡rremediavelmente maculadas por

elas, donde a aptidáo do Ministerio Público para se

insurgir contra elas" (Pazzaglini Filho et alü, 1998, p.

124).
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4.3 - O elemento subjetivo

Inleressante reproduzir agora a seguinlc rcflexao de Maria Sylvia

Di Pietro:

"A rigor, qualquer violáceo aos principios da legalidade,

da razoabilidade, da moralidade, do interesse público,

da eficiencia, da molivagáo, da publicidade, da

impessoalidadc c de qualquer outro imposto a

Adminislracao Pública pode constituir ato e improbidade

administrativa. No entanto, há que se perquirir a inlcnc,ao

do agente, para verificar se houve dolo ou culpa, pois,

de outro modo, nac ocorrerá o ilícito previsto na leí..."

(grifo nao auténtico; Di Pietro, 2001, p. 674).

Vislumbra-se ai, nítidamente, a aplicac,áo da tradicional concepgáo

de responsabilizado fundada no binomio dolo-culpa. O falo 6 que a doutrina

imerge em controversia quanto á assertividade desse entendimento.

O dissenso doutrinário floresce frente ao art. 10, caput, da Lei de

Improbidade. Prevé ele que "constituí ato de improbidade administrativa que

causa lesáo ao erario qualquer agao ou omissao, dolosa ou culposa,...",

enquanto que nos artigos 9.° e 11 nao há qualquer referencia a dolo ou culpa.

Analisando esse tratamento diferenciado, a conclusao a que a

maioria chega é a de que se pretendeu afastar as modalidades culposas de

enriquecimcnlo ilícito c violagao aos principios da administrac.áo, as quais

scriam necessariamente dolosas.

Muilos apontam como fundamento para essa conclusao a analogia

as normas penáis, "onde as formas culposas somente sao puníveis se

devidamente tipificadas" (LUCON, Paulo H. dos Santos, Litisconsórcio

necessário c eficacia da sentcnca na Lci de Improbidade Administrativa, In:

Bueno, Porto Filho (Coord.), 2001, p. 312).

Concordamos com a proposicáo de que os arts. 9.° e 11, nao tendo

mencionado as modalidades culposas, abrangem hipóteses que exigem

condutas necessariamente dolosas. Mas rejeitamos a fúndamentac,So

ancorada na analogia as normas penáis, como já havíamos feito para nos

contrapor á idéia de taxatividade das hipóteses dos incisos.

A sustentagao para a tese destacada ácima se dá, ao nosso ver, cm

outros termos. Como já ressaltamos quando Iralávamos da distingáo entre

improbidade e ¡moralidade administrativa, o elemento essencial para a

caracterizac,ao da improbidade é a desonestidade do agente: "o vocábulo

'improbidade', constante daformulacao constitucional, repele a possibilidade

de sancionar, como ímprobos, atos que nao evidenciem um desvio ético, urna
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desonestidade, urna transgressáo consciente a preceito de observancia

obligatoria" (Prado, 200], p. 38).

Ora, a desonestidade é a falta de retidao, de integridade. É o agir de

forma deliberadamente contraria ao Direito e aos bons costumes, é a inlcncjio

ou indifercnc,a em platicar atos considerados nocivos segundo os principios

éticos dominantes, de forma que resta "inimaginável que alguém possa ser

desonesto por mera culpa, em sentido estrito.já que ao senso de desonestidade

estaojungidas as idéias de má-fé, de deslealdade, a denotar presente o dolo "

(ALVARENGA, Ob. Cit., p. 89)2.

Assim, para caracterizar a admissao de servidor sem concurso

público como ato de improbidade. é necessária a demonstracao de dolo no

procedimento do agente, o que nao chega a ser urna dificuldade.

Isto porque aquele que promove o ingresso de outrem no "servido

público" sem previo concurso age com o deliberado objetivo de beneficiai

a pessoa do admitido, em detrimento do interesse público, e de forma contraria

áConstituicao, as leis c aos bons costumes. A inten^ao de favorecer outrem

de forma ilícita é evidente. Se nao bastasse isso, a experiencia histórica

evidencia que tais atos se constituem numa "consagrada" forma de angariar

votos e apoio político, tendo na maioria das vezes, portanlo, como finalidade

última beneficiar o próprio agente ¡licitamente.

Ademáis, nao nos parece plausível cogitar de falta de conscicncia

da ilicitudc nos casos em questáo, dada a vasta difusao do mandamento

constitucional da exigencia do concurso público, de forma que consideramos

superada a empreitada teórica de caraclerizacáo das admissSes sem concurso

público como alos de improbidade administrativa.

Resta proceder ao exame do entendimento contrario pronunciado

pelo STJ, oporlunidade cm que se buscará reafirmar os conceitos c reflexócs

aqui considerados mais convincentes, eliminando qualquer dúvida porventura

existente de que efetivamente se tem em questao um ato de improbidade

administrativa.

5 - Cüiisideracües fináis: urna analise crítica da orientaqáo tomada pelo STJ

Em 1999, a 1.' Turma do STJ apreciou, em sede de Recurso Especial

(RESP 213994/MG), urna pretensáo punitiva do Ministerio Público de Minas

Gerais contra prefeito municipal tendo por objeto a caracterizado da

contratado de pessoal sem concurso público como ato de improbidade. Por

unanimidade, decidiu-se da seguinte forma:

' Esse mesmo autor concluí o raciocinio transcrito com a conviecáo de que a modalidade culposa

prevista noan. 10 é, anle o exposto, inconstitucional. Por limitacáo de espaco, e para naosaír do

"foco" deste estudo, nao examinaremos tal questao mais detidamente
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"ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE DE

PREFEITO - CONTRATACAO DE PESSOAL SEM

CONCURSO PÚBLICO-AUSENCIA DE PREJUÍZO.

Nao havendo enriquccimcnto ilícito e nem prejuízo

ao erario municipal, mas ¡nabilidade do

administrador, nao cabem as punzóes previstas na Lei

n° 8.429/92. A lei alcanca o administrador desonesto,

nao o inábil. Recurso impróvido" (grifo nao autentico;

acórdáo 1999/0041561-2, de 17/08/99. Reí. Min.

GARCÍA VIEIRA. DJ 27/09/99, p. 59).

Inicialmente, constatase que o acórdáo supra deixa implícita urna

tese que certamente nao se coaduna com a sistemática introduzida pela Lei

n.° 8.429/92: a de que é necessário haver enriquecimento ilícilo ou prejuízo

ao erario para que se configure o ato de improbidade.

Como já foi assinalado nesle estudo, a maior inovac.áo trazida pela

Lei de Improbidade foi justamente a previsao de aios de improbidade que

violam os principios da adminislracao (art. 11) independcnlcmcnle de

rcsultarcm cm enriquecimento ilícito ou em daño económico-financeiro ao

Poder Público (art. 21, I).

Em segundo lugar, verifica-se que a contratado sem concurso

público é considerada mera "inabilidade" do agente, o que afaslaria a aplicacjio

das sancoes previstas na Lei.

Repelimos, entao, as consideracóes anteriormente hincadas de que

csse tipo de admissáo irregular consiste num intencional favorecimento ilícito

do contralado. O agente procede com o intuito de beneficiar determinadas

pessoas de forma ilegal, e com plena consciéncia da reprova^ao social de sua

conduta. Nao se trata de simples "inabilidade", portanto, mas de desonesta

violacfio aos principios da administracáo.

No voto do eminente Relator*, Ministro Garcia Vieira, fez-sc referencia

ao cniendimento pronunciado pelo Desembargador Monteiro de Barros por ocasiao

do julgamenio do caso em segunda instancia, segundo o qual:

"Nao obstante o próprio embargado ter reconhecido que

contratou servidores sem concurso público,

particularidades do caso concreto levam-mc concluir que

as contratacoes irregulares por ele promovidas, a par de

terem inobservado os principios norteadores da

administrado Pública, nao tém gravidade suficiente

" Tcve-se acesso ao referiiío voló mediante pesquisa, em 06/09/2001, na se^ao "Inleiro Tcor"

(lositedoSTJ.
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para admitir a aplicado da pena de suspensáo dos

direitos políticos pelo prazo de cinco anos, bcm como

proibi-lo de contratar com o poder público ou receber

beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios ..." (grifo

nao auténtico).

Conlrapomo-nos agora á idéia de que a conduta ein questáo nao

teria gravidade suficiente para ensejar as sáneles da Lei n.c 8.429/92.

Dispoeoart. 1.° do Dccreto-lein.° 201/67, oqual teve, naspalavras

do autor de seu projeto, Hely Lopes Mcirellcs, "a preocupando de definir os

tipos mais dañosos á administracao Municipal" (grifo nao auténtico; apud

Pereira, 1997, p. 132):

"Sao crimes de responsabilidade dos Prefeitos

Municipais, sujeitos ao julgamento do poder judiciario,

independentemente do pronunciamento da Cámara dos

Vereadores: (...); XIII - nomear, admitir ou designar

servidor, contra expressa disposiqáo de lei" (grifos nao

auténticos).

Tal dispositivo tem sido regularmente aplicado pelo Supremo

Tribunal Federal (STF):

"O trancamento da acáo penal pressupoe exsurgir, á

primeira vista, a atipicidade da conduta, o que nao ocorre

quando a denuncia concerne ao disposto no arl. 1.°, XIII,

do Decreto-lei n.° 201/67, relativamente a nomcac,ocs,

pelo chefe do Executivo local, de servidores sem o

indispensável concurso público" (STF - HC 72858-8.

Reí. Min. Marco Aurelio, ln: Informativo STF n.° 26 - 8

a 12.4.96).

No § 1." deste mesino art. 1.°, estabelccc-sc que a pena aplicável

a este erime é a de detenc,ao de tres meses a tres anos. E no § 2.° sao

previstos, como efeitos da condenagao definitiva, "a perda do cargo e a

inabilitacao, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou funcáo

pública, elelivo ou de nomeacao, sem prejuízo da reparacao civil do daño

causado ao patrimonio público ou particular".

Conclui-sc que aplicar a Lei de Improbidade Administrativa as

contratares irregulares nao pode ser considerada medida excessivamente

severa, já que se trata de conduta tipificada como crime, com a eominac,áo

de sanc,5es ainda mais severas.
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Consideramos, pois. que o acórdao sob exame afastou a aplicado

da Lei n. ° 8.429/92 de forma indevida.

Mais que isso, a Icse sustentada pela colenda corle ncgou vigencia

ao § 2. p, in fine, do arl. 37, que determina, como implicado da contratacao

sem concurso, "a punigao da auloridade responsável, nos termo da lei".

Encerramos este estudo com a sincera expectativa de, com ele,

contribuir para afaslar os óbices interpretativos á caracterizado das

contratadnos irregulares como atos de improbidade, tendo sempre em vista

um objetivo maior: concrelizar os ainda tao vulnerados principios da igualdade

de acesso aos cargos públicos c da moralidade da Administracjio.
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Académico do 10" período do Curso de Direito - UFRN

I - Considerares Iniciáis

Após o surgimento do nosso atual Estado Democrático de Direito, com

a promulgacao do texto constitucional de 1988, muitas mudancas ocorreram no

nosso ordenamento jurídico, mormente com a edicáo de lcis que visavam a

adequacao da legislacao infra-conslitucion:il aos novos principios constitucionais,

como é exemplo o Código de Defesa do Consumidor, unía leí "nova" e

"revolucionaria".

Apcsar da ''novidade" dcstas lcis, cm urna análisc mais acurada,

principalmente sob a ótica do Direito Internacional, percebemos claramente que

elas sao frutos de um longo processo de negociacao política no ámbito internacional,

fundamentadas nos tratados, convencoes, pactos e declaracoes firmadas pelos

Estados Membros da Organizado das NacSes Unidas, que posteriormente sao

incorporados ao ordenamento jurídico interno.

Recentemente, tivemos a Reforma Administrativa, a Reforma do Estado

Brasilciro, com a Emenda Constitucional n.° 19/98, que na realidade é fruto de um

processo maior em nivel universal, denominado de globalizacao. As idéias básicas

da Reforma Administrativa foram tracadas pelo Consenso de Washington em 1990,

que tratou de todas as diretrizes do processo de globalizacáo económica, sendo um

dos seus pontos fundamentáis a redefinicáo do papel do estado, passando de um

estado intervencionista, para um estado com feicoes neo-liberais. Sendo mais um

exemplo de urna pob'tica local baseada em urna política universal.

Estas consideracoes sao necessárias para pódennos del inear o problema

a ser abordado que é objeto dcste trabalho. Com efeito, o processo de globalizacao

e a universalizacao dos Dircilos Humanos sao exemplos de mudancas ocorridas no

final do século passado que causaram o surgimento de novos problemas a serem

desvendados pelos operadores do direito em todas as áreas, cujas solueñes nao

cstao na letra fría da lei e sim após um acurado estudo acerca dos principios nos

quais foram erigidos, tanto o ordenamento jurídico internacional, quanto o

ordenamento jurídico interno.

O problema ao qual propomos solucionar mediante a abordagem

holística deste trabalho de natureza teórica e descritiva, é o de que podemos entender

que a Administracao Pública no momento em que adquirir produtos ou servicos

como destinatária final, poderá assumir a posicjio de consumidora em urna rclacao

de consumo.
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II - Os Contratos Administrativos. Conceito e Características

Antes de adentrarmos no mérito da qucslao, faz-se neccssária urna

abordagem da teoría dos contratos celebrados pela Administracáo Pública.

Os contratos da Administra^áo Pública ou celebrados pela

Administracáo Pública, segundo a maioria da doutrina, podem ser divididos

cm duas vertentes básicas: os contratos públicos ou administrativos e os

contratos privados ou civis.

Os primeiros recebem esta denominacao por cstarem presentes todas

as características inerentes aos contratos administrativos que veremos logo

em seguida. Por outro lado, os contratos da Administrado Pública civis sao

aqueles em que há o predominio do regime jurídico privado.

Esta classificacao nao é pacífica existindo vozes na doutri na clamando

pela sua inexistencia, como é o caso de Lucia Vale de Figuciredo (1995, p. 329)

que "emende que os contratos privados da administracáo nao cxislcm, podendo-

se Calar, sim, de contratos da Administragao Pública, regidos básicamente pelo

dircito privado, mas sob forte interferencia do Direito Público".

Há também quem alegue a existencia de urna lercciraclassificagao

que scriam os contratos seini-públicos ou parcialmente de direilo privado,

pois haveria urna publicizafáo dos contratos de direilo privado, lendo em

vista que pouco resta ao direito privado, conforme o parágrafo 3o, do art. 62,

da Lei 8.666/93. Este é o posicionamento de Carlos Pinto Coclho Motta (1999,

p. 497) e Odete Medauar (1998, p. 253).

Partindo-se para urna análisc conecitual, podemos observar que na

doutrina existem diversas variacoes do conceito jurídico de contratos

administrativos, em principio, citaremos o de Carlos Pinto Coelho Motta (1999,

p. 495), in verbis: "para nos, trata-se de um tipo de ajuste, sujeito a regime

jurídico de direito público, que a administracáo celebra em posigao de

supremacía, para a consecufáo de fins de interesse público".

Temos também o conceito de contratos administrativos enunciado

por José Cretella Júnior (1997, p. 331), nos seguintes termos:

"Acordó de vontades, de que participa o Estado,

submetido a regime jurídico de Direito Público,

informado por principios publicísticos e contendo

cláusulas 'exorbitantes' c 'derrogatórios' do direito

comum". Por sua vez, José dos Santos Carvalho Filho

(1999, p. 131) argumenta que se trata de um "Ajuste

firmado entre a Administrac/io Pública e um particular,

regulado básicamente pelo Direito Público, c lendo por

objeto urna alividade que, de alguma forma, traduza

interesse público''.
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Por fim, para encerramios a abordagem conceitual, citamos Toshio

Mukai (1999, p. 507), com um conceito, a nosso sentir, mais completo, sendo

o contrato administrativo um:

"Ato plurilateral ajustado pela Administracao Pública

ou por quern Ihe faca as vezes com certo particular, cuja

vigencia e condi^Ses de exccugao a cargo do particular

podem ser instabilizadas pela Administragáo Pública,

ressalvados os interesses patrimoniais do contratante

particular".

No que atine as características do contrato administrativo Carlos

Pinto Coelho Motta (1999, p. 495) enumera as seguintes: a) posicao de

supremacía da administracao sobre o particular, que se revela por meio das

chamadas cláusulas exorbitantes; b) a sua finalidadc pública, que significa

dizer que a mesma dcvc se voltar sempre para o interesse público, sob pena da

ocorréncia de desvio de poder; c) c a sua forma legal, que se impoe como

medida de garantía para o contratado e auxilia a administrado no controle da

legalidade. Nao sendo incluida a mutabilidade no rol das principáis

características do Contrato Administrativo.

Por sua vez, José dos Santos Carvalho Filho (1999, p. 133/135) ao

tratar das características dos contratos administrativos aduz que sao as

seguintes: 1) Relagáo contratual, que se subdividc em: i) formalismo; ii)

comutatividadc; iii) intuito personae; iv) bilateralidade; 2) A posicao

preponderante da administra^ao; 3) sujeito administrativo e o objeto.

Sendo assirn, essa é urna rápida sinopse doutrinária acerca do

contrato administrativo, quanto ao seu conceito e características, podendo ser

afirmada a existencia de urna inegável superioridade jurídica no contrato

celebrado pelo órgáo ou entidade estatal, sempre visando tutelar o interesse

público.

III - O Código de Defesa do Consumidor: um sistema de tutela interna

advindo de urna política de protec.áo internacional

O Direito do Consumidor é assegurado pela nossa constituigáo como

um direito e garantía individual, conforme preceitos dos art.5°, inciso XXXII,

art. 170, inciso V, c art. 48, de suas regulamentacóes transitorias, este que

estabelecia um prazo de 120 dias, a partir da sua promulgado, para ser

elaborado o Código de Defesa do Consumidor, que só veio ocorrer em 11 de

setembro de 1990, com a lei 8.078/90.

Mas será que este sistema de protejo jurídica ao consumidor foi

idéiado nosso poder constituinte originario? A resposta é negativa, na verdade,
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o que houve foi apenas a ¡ncorporacao no nosso ordenamenlo jurídico interno

de urna serie de dctcrminacóes de tratados, pactos e resolucóes advinda do

Dircito Internacional dos Dircitos Humanos.

A Declaracao Universal dos Direitos Humanos de 1948 c a

celcbracao dos Pactos lntcrnacionais, em 1966, uní sobre Direitos Civis c

Políticos, e o outro sobre Direitos Económicos, Sociais e Culturáis, formaram

a Carta Internacional dos Direilos Humanos.

Esse documento internacional ofereceu a base jurídica para a

formacao de um Direito Humano de protec^o do consumidor consubstanciado

nos artigos 5o c 10o da Resolucáo para o desenvolvimcnto económico c Social

n.° 2542, de 11 de dezembro de 1969, bem como a Resolucáo n." 39/248. de

10 de setembro de 1984, adotada pela Assembléia Geral da Organizacáo das

Nacóes Unidas, que estabeleceu Diretrizes para a Protecao do Consumidor

ressaltando a importancia da participado dos governos na implantado de

políticas de defesa do consumidor.

Ademáis, na conjuntura mundial, os anos 90 demonstraran! a

importancia da defesa do consumidor em fungáo da grande transforma^ao

económica e tecnológica mundial. A globalizagao e a informática alcanzaran!

todas as partes do mundo indistintamente, formando urna aldeia global, levando

cada vez mais informacfio sobre movimentos, direitos e acesso a produtos e

servicos oferecidos a populacao. O movimento dos consumidores passou a se

difundir cm grande escala nos países em dcscnvolvimenlo com énfasc aos

trabalhos preventivos e educativos, despertando o inleresse pelos valores da

cidadania.

O que houve na Constituicao Federal de 1988 foi apenas o

cumprimento por parle do Estado brasileiro de unía serie de compromissos

internacionais assumidos anteriormente, culminando com o surgimento do

Código de Defesa do Consumidor- urna expressáo jurídica interna

de um ampio processo político, social, económico e cultural cm nivel global.

Fcitas essas considerares preliminares, para efeito do nosso estudo,

merece relevo especial, a definic^o do consumidor, a qual podemos buscá-la

a partir de urna análise do scu conceito jurídico insculpido no art. 2o do Código

de Defesa do Consumidor, in verbis: "consumidor é toda pessoa física ou

jurídica que adquire ou utiliza produto ou servico como destinatario final".

A partir da interpretacáo desse dispositivo legal, bem como da

própria acepeáo da palavra consumidor, na doutrina temos a forma^áo de tres

correntes: urna neutra, urna ampia ou maximalista e outra restritiva ou finalista.

Para Antonio Hermen V. Benjamín (1988, p. 72), acórreme neutra

utiliza-se de um conceito advindo da economía e da sociología, cnlcndcndo

que consumidor seria aquele que consomé bens ou frui servidos destinados a

satisfac,ao de suas necessidades privadas. Os maximalislas acreditan! que

consumidor é aquele que usa bem ou frui servico com o desiderato de satisfazer
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qualquer neccssidade de sobrevivencia, fútil, essencial, ou até mesmo que

nao exista necessidade e sim inducjio de marketing. Por finí, os minimalistas

asseveram que o consumidor é qucm se utiliza de bem ou frui servido impres-

cindíveis a sua sobrevivencia, ou seja, os géneros de primeira necessidade

abarcando o vestuario, o transporte, a saúde, a educaban e o la/er.

Por sua vez, Maria Helena Pessoa Pimcntel (2001, p. 277/278)

reconhece a existencia apenas das correntes finalistas e maximalistas, aduzindo

que para a primeira, o destinatario final é o destinatario fático e económico do

produto ou servido, ou seja, é a pessoa situada no término da cadeia de consumo

e que a encerra para satisfago de urna necessidade própria ou de outrem, nao

havendo interesse comercial. Já os corifeus da segunda córreme acreditam

que o conceito de destinatario final possui urna natureza objetiva, defendendo

a sua maior amplitude, sendo irrelevante se a finalidade é lucrativa ou nao,

em outras palavras, o destinatario final é o destinatario fático do produto ou

servido, nao havendo razáo para questionar se o consumidor é profissional ou

nao.

A vulnerabilidade é urna característica essencial do consumidor,

que pode existir de tres maneiras: técnica, jurídica e fúlica.

Segundo Jatir Batista Cunha (2001, p. 32), na vulnerabilidade

técnica, o comprador nao possui conhecimenlos específicos acerca do objeto

que está adquirindo c, portanto, é mais fácilmente engañado quanto as

características do bem e servaos ou quanto á sua utilidade. Já a vulnerabilidade

jurídica se consubstancia na falta de conhecimentos e

meios jurídicos específicos, bem como na ausencia de condic,5es

para ter acesso a cíes. Por fim, a vulnerabilidade fática ou económica está

relacionada ao falo de que o fornecedor, por sua posic,ao de monopolio, por

seu grande poder económico ou em razáo da essencialidade do servico, impóe

a sua superioridade a todos que com ele contratam.

Dessa forma, efetuamos urna rápida exposicao acerca da política

consumerista, bem como das diversas teorías que procuram explicar os

conteúdos do conceito jurídico de consumidor na doutrina, das quais adotamos

a teoría finalista.

IV — A Administraqáo Pública Vulnerável, uma possibilidade no ámbito

do Código de Uefesa do Consumidor?

Para responder a questáo suscitada no título, que gera bastante

discussáo na doutrina, há duas correntes básicas a qual veremos com detalhes.

Na abalizada opiniáo de Margal Justen Filho (2000, p. 573/574)

nao há como pretender que a Adminisirac,ao Pública invoque a aplicacao da

Lci nc. 8.078/90, de acordó com as suas palavras:
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"Alguém podcria defender a aplicacao subsidiaria do

regime da Lei n.° 8.078/90 (Código de Defesa do Con

sumidor), no tocante á responsabilidade por vicio do

produto ou de servidos. Isso é inviávcl, porquanto a ad-

ministracáo é quem define a prestacao a ser executada

pelo particular, assim como as condicoes contratuais que

disciplinaráo a relac,áo jurídica. Ainda que se pudesse

caracterizar a administrado como 'consumidor', nao

haveria espado para incidencia das regras do Código de

Defesa do Consumidor, estenda toda a materia

subordinada as regras da lei de licitacao do ato

convocatorio e do contrato".

É nesse mesmo sentido a opiniáo do renomado jurista Caio Tácito

citado por León Frejda Szklarowski (2001, p. 3), ao asseverar que os

consumidores intermediarios ou os que se valem de produtos ou servicos,

como bens de producto, devem ser excluidos do conceilo de consumidor.

Dcvc-sc esta opiniáo, por ele considerar que os órgáos públicos sao verdadeiros

forncccdorcs, consumidores intermediarios, jáque utilizam os bens c servicos

como instrumentos de execugáo de seus servicos, nao cstiio, porlanto, sobre a

égide da Lei n°. 8.078/90 .

Esses dois renomados autores fundamentan! as suas opinioes,

básicamente, no falo de que a AdministracSo Pública, ao celebrar os seus

contratos, cncontra-se em urna posicao de supremacía, que por sua vez nao se

coaduna com um sistema jurídico de tutela típico do Código de Defesa do

Consumidor, que exige um prova da vulnerabilidade, conforme a córreme

dos finalistas adotada pela maioria da doutrina ao caracterizar o destinatario

final.

Em sentido diametralmente oposto, temos a posicao de León Frejda

Szklarowski (2001, p. 4), ao aduzir que:

"Nao se há de recusar á Administrac,ao, quando

consumidora ou usuaria final, o dircito a mod¡ficac,áo

de cláusulas contratuais que estabelecam prestacóes

desproporcionáis ou a sua revisáo em vista de fatos

supervenientes, tornando-as por demais onerosas, ncm

impedir se valha de oulros direitos previstos no Código.

(...) a lei especial de protegáo ao consumidor nao a exclui

de sua incidencia, pois nenhum dos dispositivos da Lei

de Licitacoes e Contratos lhe fornece dircta protcc,ao,

quando, na posicao de consumidora final ou usuaria de

servicos, vé-se prejudicada. O único dispositivo que
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aprcsenta certa similitude com as normas do Código c a

rcgra do § 5o do artigo 65 da Lei 8666/93, ao determinar

a revisao dos presos contratados, para menos, se houvcr

a extincao ou alteracáo de tributos ou encargos legáis ou

ainda pela superveniencia de disposicóes legáis, que

produ/am efetiva repercussao nos pre?os".

Em seu escolio Jorge Ulysses Jacoby Femandes (1998, p. 31) aduz que

a Administrado Pública pode a qualquer momento invocar preceitos da Lei n°.

8.078/90 sempre que se sentir prejudicada por fomecedor ou prestador de servico.

Toshio Mukai citado por León Frejda Szklarowski (2001, p. 4),

assevera, com muita pertinencia, que o Código de Defesa do Consumidor pode

c dcve ser invocado pelo contraíante, urna vez que, ao contratar o fornecimcnlo

de bens ou servidos, coloca-sc na posi^ao de destinalária final e, portanlo, sob a

égide protetora da Lei 8.078/1990, nao podendo a mesma ser ignorada.

María Helena Pessoa Pimentel (2001, p. 280) concluí que dependendo

da situacfio e circunstancias do caso concreto, a Administra^áo poderá ser

considerada vulnerávcl quando adquirir produtos ou utilizar servidos naqualidade

de destinatario final, merecendo, portanlo, a tutela jurídica da Lei n°. 8.078/90.

Continua sua argumcn(ac,ao ao aduzir que se a finalidade da adminislracjio é o

inlcresse público, dcve ser cm nome deslc que o Código de Defesa do Consumidor

deve ser aplicado, de forma subsidiaria, aos contratos administrativos, ñas

situacoes em que esteja configurada a vulnerabilidade do ente contratante.

Na abalizada opiniao de Jatir Batista da Cunha (2001, p. 34), sao

aplicáveis as disposicóes da Lei n°. 8.078/90, em caráter subsidiario, desde

que atendidas as seguintcs condi^óes:

"a) o órgao ou entidade pública estiver em posicáo de

vulnerabilidade técnica, científica, fática ou económica

peíante o fornecedor, visto que a superioridade jurídica

do ente público é presumida nos contratos

administrativos; b) o órgao ou entidade pública estiver

adquirindo o produto ou servido na condic,ao de

destinatario final, ou seja, para o atendimento de urna

necessidade própria e nao para o desenvolvimenlo de

urna atividade negocia!".

Essas sao as principáis posicoes na doutrina acerca da possibilidade

de aplica^ao dos dispositivos da Lei n°. 8.078/90 aos contratos celebrados

pela Administrado Pública, figurando a Administrado Pública na qualidade

de consumidora.
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V - Considerares Fináis

Na realidade, é benéfico até para os consumidores genéricamente

Talando, que a Administrac.áo Pública seja considerada como tal. Pois, deste

modo, ela poderá aplicar sanc,5es que nao estáo previstas na Lei. 8.666/93,

mas sao previstas no Código de Defesa do Consumidor, v.g., inclusáo donóme

do fornecedor no cadastro de maus fornecedores, art. 44, CDC, bem como

pleitear ao juiz impos¡9ño de contra propaganda, no caso de se verificar que,

mediante procedimento licitatório, o fornecedor incorre na prática de

publicidade engañosa ou abusiva, art. 56 e 60, CDC:. Como podemos ver

tratam-se de medidas de extremo interesse público e difuso, beneficiando a

todos os consumidores.

Vale salientar. também, que houve a redcfinic,ao do papel do Estado,

advinda com a Reforma Administrativa, a partir da Emenda Constitucional

n.° 19/98, fruto de um processo de globalizac.áo económica que tem por

plataforma básica: o neoliberalismo, a flexibilizac,ao das relajees de trabalho,

a disciplina fiscal para eliminar o déficit público, a reforma tributaria e a

abertura ao comercio exterior. Este fenómeno provoca a reduc,ao das despesas

públicas, afetando diretamente o papel do Estado intervencionista, enquanto

implcmcntador de políticas públicas.

Desse modo, podemos asseverar que o principio da supremacía

estatal de certa forma foi mitigado - esse que é o principal argumento dos que

' Art. 44. Os órgüos públicos de defesa do consumidor manterao cadaslros atualizados de

reclamacocs fundamentadas contra fornecedores de produtos e servicos, devendo divulgá-lo pública

e anualmenlc. A divulgacáo indicará se a reclamacao foi atendida ou nao pelo fornecedor. § Io É

facultado o acesso as informacoes lá constantes para orientacüo e consulta por qualquer interessado.

§ 2o Aplicam-sc a este artigo, no que couber. as mesrnas regras enunciadas no artigo anterior e as

do parágrafo único do art. 22 deste código.

2 Art. 56. As infracSes das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, as

seguintes sanfocs administrativas, sem prejuízo das de naiureza civil, penal e das definidas em

normas específicas: I -multa; II - apreensáo do produto; III-inulilizacao do produto; IV-cassacao

do registro do produto junto ao órgao competente; V - proibicáo de fabricacao do produlo; VI -

suspensüo de fornecimento de produtos ou servico; Vil - suspensáo temporaria de atividade; VIII

- revogacao de concessáo ou permissáo de uso; IX - cassacáo de licenca do estabelecimenlo ou de

atividade; X - interdicáo, total ou parcial, de estabelecimentó, de obra ou de atividade; XI -

intervencao administrativa; XII - imposicáo de contrapropaganda. Parágrafo único. As sancóes

previstas neste artigo scrao aplicadxs pela autoridade administrativa, no ámbito de sua alríbuicao,

podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente

de procedimento administrativo (...) Art. 60. A imposieño de contrapropaganda será cominada

quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade engañosa ou abusiva, nos termos do art.

36 e seus parágrafos, setnpre as expensas do ¡nfrator. § 1° A contrapropaganda será divulgada

pelo responsável da mesma forma, freqüenciae dimensao e, preferencialmente no mesino veiculo,

local, espado e horario, de forma capaz de desfazer o maleficio da publicidade engañosa ou

abusiva. § 2o (Vetado). § 3° (Vetado).
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defendem a impossibilidade de aplicac^o do Código de Defesa do Consumi

dor aos contratos administrativos - a partir da Emenda Constitucional citada,

urna vez que ele existia plenamente a época de um estado do bem estar social,

adotado pela Constituicáo Federal de 1988, o que nao ocorre atualmente.

Com a Emenda Constitucional n.° 19/98, temos o surgimento de

varios institutos novos de direito administrativo tais como as organizantes sociais,

os contratos de gestao, as agencias reguladoras, as agencias executivas e o

surgimento do terceiro selor dentre outros'. Na verdade há a passagem do Estado

burocrático de Max Webcr para o Estado gerencial.

Por todos esses motivos que entendemos que a corrente mais

consentánea com os principios do direito brasilciro e do direito internacional,

do qual tem origem a tutela aos consumidores, bem como oferece os fundamentos

jurídicos necessários ao processo de globalizagao, é a que admite a Administragáo

Pública como dcslinatária final, e consequcntcmcnle como consumidora.

Ao analisarmos o conceito jurídico de consumidor insculpido no

arl. 2° da Lc¡ n° 8.078/90, nada impede que a Administrarlo Pública seja

enquadrada nele, pois trata-se de urna pessoa jurídica de direito público. Nao

havendo qualquer restricao neste sentido, já que a lei prevé pessoa jurídica

era geral. Devc, porém, está na qualidade de dcstinatária final, que para a sua

qualificacáo entendemos que deva ser seguida a corrente da teoria finalista,

conforme já citado alhures.

Por ser um lema relativamente novo e muito específico, na

jurisprudencia é difícil encontrarmos decisóes que o tratem no mérito.

Contudo, no Tribunal de Contas da Uniao, já houve o enfrentamento

dcssa questao, teiido o cntendimento sido o da permissibilidade da aplicacao da

Lci n°. 8.078/90 aos Contratos Administrativos de forma subsidiaria. Foi no

processo n.° TC-015.972/1999-2 atinente ao Rclatório de Auditoria realizada

: PIETRO, Mana Sylvia Zanella Di. Direito adminislrativo. 13* ed. Sao Paulo: Alias, 2001. p.

409/410 "As chamadas organizacóes sociais constituetn novo tipo de entidade disciplinada no

ámbito federal, pela Lei n." 9.637, ele 15-5-98. Sao pessoas jurídicas de direito privado, sem fins

lucrativos, insumidas por iniciativa de particulares, para desenvolverem servicos sociais nao

exclusivos do Estado, com incentivo e fiscalizacao pelo Poder Público, mediante vínculojurídico

instituido por meio de contrato de gestao" SOUTO, Marcos Juruena Villela. DescstatizacSo:

Privatizacáo, concessóes e terceirizacóes. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999. p. 288/289 "Sao

requisitos específicos para que a entidade privada se habilite a qualificacáo como Organizado

Social a comprovacao do registro de seu ato constitutivo dispondo sobre: a natureza social de

seus objetivos relativos a respectiva área de atuacao; finalidade nao lucrativa; participacao de

representante do Poder Público no colegiado de deliberacao superior; publicacáo de relatónos no

Diario Oficial; ler um Conselho de Administracao o» Curador, com funcóes normativas e urna

Diretoria. Com esses elementos, a entidade deve receber, ainda, um parecer favoravcl do Ministro

titular da área a ser gerida pela organizacao privada, capacitando-a a receber a destinacao

ornamentaria de verbas públicas enquanto nao for desclassiCicada a entidade por processo

administrativo cm que seja assegurada a ampia defesa".
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no Instituto de Pesquisas da Marinha-IPqM, nosdias29e 30/11/1999, abran-

gendo a área de contratos de consultoria e, em especial, o Contrato n.° 470000/

96-003/00 celebrado com a empresa ÍES S. A. Informática c Engenharia de

Sistemas, cujo objeto faz parte de um projeto de grande vulto, chamado de

SICONTA - Anel, fruto de urna necessidade de fornecimento de um Sistema de

Controle Tático para o navio Aeródromo Ligeiro - Anel, "Minas Gerais", bem

como sistema de apoio em térra para manutenc^o de "software" e "hardware",

documentacao pertinente, cursos de treinamento e sobressalentes.

Portanto, a Administracáo Pública, apesarde toda a sua supremacía

jurídica, pode, em algumas situacóes, se tornar vulnerável técnicamente,

factualmente e económicamente, principalmente com os diversos novos

paradigmas jurídicos, políticos, económicos e culturáis advindos do processo

P1ETRO. 2001. p. 281 "O contrato de gestüo tem sido utilizado como forma de ajuste entre, de

um lado, a Administracáo Pública Direta e, de outro, entidades da Administracáo Indirela ou

entidades privadas que atuam paralelamente ao Estado e que poderiam ser enquadradas. por suas

características, como entidades paratestatais. Mais recentemente, passou a ser prevista a sua

celebracSo também cm dirigentes da própria Administrafáo Direla. O objetivo do contrato ó o de

estabelecer determinadas metas a serem alcanzadas pela entidade em troca de algum beneficio

oulorgado pelo Poder Público. O contrato éestabelecido por tempo determinado, ficando a enlidade

su jeita a controle de resultado para verificacüo do cumplimento das metas eslabelecidas." SOUTO,

1999. p. 288 "No ámbito da reforma Administrativa, O govemo federal optou por propor o uso

do contrato de geslao para condueño de atividades típicamente públicas, como administracao de

institutos de pesquisa científica e tecnológica, hospitalar e escolas por organizares sociais; a

ideia é extinguir órgaos públicos e transferir recursos e pessoal para entidades criadas pela iniciativa

privada - noladamenlc, associacóes sem finalidade lucrativa - que conduziráo a alividade dentro

dos parámetros definidos no contrato de gestao (melhor se dina acordó-programa, pelo qual se

faz administracao por resultados com entidades de fora da Administracao, deixando o contrato de

geslao para definicao de objetivos e respectivo controle das entidades da Adminisiracao indireta"

PIETRO, 2001. p. 393 "Agencia execuliva é a qualiñcacao dada a autarquía ou fundacao que

celebre contrato de gestáo com o órgüo da Administracao Direta a que se acha vinculada, para a

inelhoria da eficiencia e reducao de custos".

PIETRO. 2001, p. 394 "Agencia reguladora, em sentido ampio, seria, no dircito brasileiro, qualqucr

órgao da Administrado Direta ou entidade da Administracáo Indireta com funcao de regular as

materias que I he eslao afetas".

PIETRO, 2001. p. 404 "(...) terceiro setor, assim entendido aquele que é composto por entidades

da sociedade civil de fins públicos e nao lucrativos; esse terceiro setor coexiste com o primeiro

setor, que é o Estado, e o segundo setor, que é o mercado. Ma realidade, ele caracteriza-se por

prestar alividades de interesse público, por iniciativa privada, sem fins lucrativos; precisamente

pelo interesse público da atividade, recebe em muitos casos ajuda por parte do Estado, dentro da

alividade de fomento; para receber essa ajuda, tem que atender a determinados requisitos impostos

por lei que variam de um caso para outro; urna vez preenchidos os requisitos, a entidade recebe

um título, como o de utilidade pública, o certificado de fins filantrópicos, a qualificacao de

organizando social".
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de globalizac.ao, merecendo, assim, está sob a égide, de forma subsidiaría, de

um sistema jurídico de tutela que é proporcionado pelo Código de Dcfesa do

Consumidor, independentcmente da modalidade de contrato celebrado pela

administrac,ao, quer seja os administrativos propriamente ditos, quer seja os

contratos privados.
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1 - O tema e sua importancia

Unía breve leitura da moderna doutrina administrativa, tanto

nacional quanto estrangeira, apesar das profundas diferencas históricas e

jurídicas que os diversos países, principalmente europeus e latino americanos,

lem no trato com a administracao pública, é suficiente para se notar urna

tendencia no sentido da criacáo de instrumentos que cada vez mais restrinjam

o ámbito nao vinculado da atuagáo do poder estatal.

Essa orienta^ao jurídica tem seus fundamentos. A ardua batalha

ideológica, política, social c económica que fez surgir no mundo moderno a

primeira concepcao do Estado de Direito, fundado na liberdade e igualdade

abstraías, na separacao dos poderes, no principio da legalidade e nos direitos

individuáis, ainda nao tenninou e tal vezjamáis se encerrará. A busca constante

pela prevalccéncia do ser humano c de sua dignidade frente ao arbitrio

institucionalizado nao cessou com a conquista de quatro geraeñes de direitos

fundamentáis; constitucionalizacao das prerrogativas e garantías dos valores

essenciais; e instituido do principio democrático da soberanía popular, apenas

para se exemplificarem os avanzos que foram atingidos, mas busca hoje

combater muito.s dos residuos era que ainda se moslra forte a ideia de Estado

ilimitado, no qual "the king can do no wrong" ou em que "regís voluntas

suprema lex" c "quodprincipiplacuit legis habet vigorem" '.

O campo referente á atuacao da discricionariedade administrativa

é, justamente, o principal espaco em que a liberdade governamenlal sem refrcios

encontra maior guarida. Em virtude de concepgoes doutrinárias mal discutidas,

preconceilos históricos e ideológicos, bem como um inescondível apego da doutrina

de paises com larga experiencia autocrática (como o Brasil) em aceitar conceitos

jurídicos sem a necessária análise de suas conseqüencias e fundamentos, naquilo

que Ovidio Baptista da Silva (/'/! Fábio Gomes, 2000, p. 10), referíndo-se ao mesmo

fenómeno no campo processual, denominou de "proverbial voca^ao para o

consenso", firmou-se a aceita§3o e legitimado, até mesmo no campo

jurisprudencial, de atos administrativos sobre os quais seria impossível incidir

controle judicial, dando-sc margem a arbitrios de toda sorlc.

1 Respectivamente, "o rei nao pode errar", "a vonlade do rei é a Ici suprema" e "aquilo que

agrada ao príncipe lem Corea de leí".
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E é em virtudc disso que se torna fundamental a crítica do instituto

da discricionaricdade administrativa, juntamente á análise de suas origens e

conseqüéncias, para verificar se tal dogma possui coeréncia e se adapta as

atuais exigencias jurídicas e constitucionais, principalmente em relagáo ao

dircito brasileiro, ou se, na verdade, nao passa de urna reminiscencia de urna

época de plena justificacáo dos desmandos estatais, que em nada se ajustam á

natureza do Estado Democrático de Direito, exigencia atual da civilizagao

humana.

2 - A origem da idéia de discricionariedade

2.1 - O Estado de Polícia e os atos de imperio

A historia da civilizacao continental ocidental pos Idade Media

registra, como primcira forma de organizagao política das nagocs, o chamado

lisiado Absolutista, também conhecido como Estado de Polícia, em que a

idéia de superestimagáo do poder público em detrimento dos cidadaos, bem

como da sua ilimitada capacidade de imposigao e modificagfio da ordem

jurídica formavam sua constante estrutural. Aquí, era a vonladc real que

imperava, exislindo o que verdaderamente se pode chamar de poder

arbitrario, no sentido de ausencia total de regulamcntagao ou restrigoes. Só

a Deus devia o príncipe prestar contas, até porque seu poder, segundo

conhecida conccpgao da época, dele derivava.

Tal estado de coisas, juntamente com a incómoda situagao da classe

burguesa, detentora de poder económico mas desprovida do poder político, fizeram

insurgir, no seio social, constantes questionamentos acerca da cstrutura do Estado

Absolutista, questionamentos esses que se refletiram na criagao ininterrupta de

urna doutrina que, ao final das contas, desembocaría ñas idéias revolucionarias

dos movimentos iluministas do século XVIII.

Para remediar o arbitrio c as irresponsabilidades estatais surgiu, ainda

antes das luzes ¡luministas, a teoría alema do fisco, que cria a distincao de que o

patrimonio público nao pertencia ao Estado nem ao principe, mas ao Fisco, o qual

teria personalidade de direilo privado e se submeteria as regras do direito civil,

podendo suas manifestagóes serem fiscalizadas pelos juízes. O governo, por sua

vez, entidade de direilo público, só editava atos de imperio, incondicionados e

incontrastáveis pelos tribunais. Essa teoría dava nítida satisfagao as aspiragoes

burguesas de um mínimo de seguranga jurídica do patrimonio, falo que revela,

por si só, o avanco das idéias liberáis sobre a vetusta concepeáo absolutista.

Essa teoría, no dizer de María Sylvia Zandía Di Piclro (1991, p. 13)

"leve o mérito de submeter urna parte da alividade do Estado a lei c aos tribunais".

Apesar disso, restava forte a idéia dos atos de imperio do Estado como espago de

scu poder ilimitado, desregrado.
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2.2. O Advento do Estado Liberal e sua estrutura da separaqáo dos poderes

Scm dúvida alguma, o primeiro grande marco para a limita^ao do

poder Estatal encontra-se na formulacao da conceptuó liberal do Estado de

Direito. A partir de urna doutrina estruturada com base na acepcao natural-

racionalista, pensou-se um homem naturalmente livre c igual, cuja participac/io

em urna sociedade se dava com o intuito de fazer cessar o estado de naturc/.a

e criar um mecanismo capaz de perenizar aqueles valores origináis. Era a

ideia de que, com o poder de todos somado em colcti vidade, poder-se-ia gerar

um mcio de satisfazer as necessidades que o homem. isoladamcnte, nao teria

como suprir.

A partir dessas premissas, o Estado f'oi visto como o "mínimo

necessário" para a realizado humana, devendo somente atingir a esfera da

liberdade suficiente para assegurar a possibilidade de gozo tranquilo dessa

mesma liberdade com a qual já se nascia. A lei foi vista como um produto do

querer coletivo, da vontade geral, símbolo maior da igualdadc que

pretensamente se quería preservar (lembrem-sc de que todos já nasciam iguais).

A administiaij'ño foi vista como executora dessas Icis, criando-se a idéia da

vinculaban estatal íis determina^Scs normativas. Formava-sc, nesses termos,

a primeira idéin de Estado de Direito.

Celso Antonio Bandeira de Mello (1998, p. 1 1) escreve que o

"Estado de Dircito2 é resultante da confluencia de duas vertcntcs de

pensamento: o pensamento de Montesquieu e o pensamento de Rousseau".

Contudo, fundamenlal é perceber que, apesar de nao haver análise e discussao

doutrinária a respeito, tal afirmacáo. de grande importancia para o

desenvolvimento do presente tema, precisa de maiores eselarecimentos.

De falo, ñas obras principáis dos dois grandes idealizadores do

Estado Liberal, percebe-sc que a administrado públicadeveriaseraexecutora

das emanacóes legislativas. A leitura do Contrato Social c do Espirito das

Leis nos fornecc, entretanto, duas formas de submissao do executivo a

legalidade. Na primeira obra, em passagem marcante sobre o governo,

Rousseau (2000, p.63) estatuí:

"Toda acao livre tem duas causas, que concorrem a

produzi-la: urna moral, que é a vontade que determina o

ato; a outra física, que é a potencia que o executa. Quando

eu me dirijo a um objeto, necessário é primeiramente

que eu lá queira ir; e em segundo lugar, que os pés me

levem. Queira um paralítico correr, nao o queira um

' Eni sua prímciía versao, ou soja, o Estado Liberal
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homem ágil, ambos ficaráo quietos. Há no corpo político

os mesmos motores; ncle se dislinguem também a forc,a

e a vonlade; esta sob o nome de poder legislativo, aquela

sob o de poder exccutivo, c sem o concurso dcsses dois

poderes nada se faz ou deve fazer na sociedade política."

(grifo nao constante no original)

Percebe-se claramente, na passagem, a idéia de vinculado total do

governo á vontade geral, idéia essa que se reforja no decorrer do livro. Em

Montcsquieu é diferente. Apesar de o autor ter escrito a célebre frase de que

"trata-se de urna experiencia eterna que todo homem que possui poder é levado

a dele abusar" (2000, p. 166), trecho considerado o núcleo de toda a idéia do

sistema de recíproco controle entre as func.6es estatais, também é notorio cm

sua obra, paradoxalmenle, a teorizacáo de um poder executivo sem freios. E

isso se percebe dos seguintes trechos da mesma:

"Mas nao é preciso que o poder legislativo tenha

reciprocamente a faculdade de limitar o poder executivo.

Pois, sendo a execucjio limitada por nature/.a é inútil

limitá-Ia (...)'. Mas, se num Estado livre. o poder

legislativo nao deve ter o direito de frear o poder

executivo, tem o direito e deve ter a faculdade de

examinar de que maneira as leis que criou foram

executadas (...) Mas, qualquer que seja este exame, o

corpo legislativo nao deve ter o poder de julgar a pessoa

e, por conseguinte, a conduta daquele que executa."

(2000, p. 174)

A eficacia dessa formulacáo da separado de poderes se enfraquece

ainda mais se se tiver cm conta a visáo do filósofo político sobre o poder

judiciário que, diga-se, é para o escritor apenas urna versáo do poder execuli vo,

dadaasuanaturezade mero apiicador das leis (2000, p. 167-168). Alias, clara

é sua indisposic,ao com os tribunais quando afirma que "Dos tres poderes dos

quais falamos, o de julgar é, de alguma forma, nulo." (2000, p. 167-168)

Refletindo-se sobre tudo o que foi dito, apesar de a doutrina liberal

estatuir como dogma a legalidade, vé-sc que a aplicarlo da mesma nao era

vista uniformemente, ao menos pelos seus dois principáis teóricos. Observando

o desenrolar-se histórico do desenvolvimento do Estado Liberal, percebe-se

que a visáo expressada no Espirito das Leis tornou-se o norte da separado

! Aqui o escritor cria urna significaliva contradiciio em sua obra, pois, conforme já se esclarecen.

i idi'ia central da separacao de poderes o estatuido de que lodo homem que detém poder leude a

abusar do mesmo, segundo pensamenlo do próprio escritor ¡luminisia.
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dos poderes nessa forma de constituido política, dándose margem a urna

administracáo sujeita as cmana9oes do legislativo, mas sem controle pelos

tribunais.

E pior, criava-se urna idéia de poder judiciário como mecánico

aplicadordas leis, a tal ponto que era simples manifestacao do poder cxecutivo.

Limitado teóricamente a tal func,ao, formulou-se, com o respaldo dos juízes,

urna visao da legalidade que se fechava na análisc fria do texto legal. É dessa

concepcao que surge todo o positivismo do sáculo XIX e todas as mazclas

que o mesmo criou, pois a nogáo de direito identificou-se com a de lei, e a

aplicábalo do primeiro mera dicgáo do segundo. Dava-se inicio á abstracáo

total da aplicacáo do pensamento jurídico, sem olhos para a realidade a que a

norma se aplicaria ou que valores ela consagraría.

Assim, no inicio do sáculo XIX, já com o surgimento da teoria dos

atos estatais divididos em atos de imperio4 e atos de gestáo5, tem-se o seguinie

quadro: os primeiros estavam fora do contraste jurisdicional e os segundos,

submetidos á lei, poderiam ser objetos do crivo judicial, mas este só analisava

sua "legalidade", ou seja, sua subsuncao ao texto normativo, de modo que, se

fosse necessário o exame dos fatos para se saber se a acáo administrativa

tinhasido legítima ou nao, ojudiciárioabster-se-iadejulgarsob o pretexto de

estar invadindo campo exclusivo de aprcciagao da administrado. É aqui,

justamente, que comeca o inicio da idéia de discricionariedade administrativa.

Esta seria um campo de atuagáo do poder público que nao poderia ser

controlado judicialmente pois tal controle se fazia tao só em vista da legalidade

abstraía, nao podendo o juiz descer ao nivel dos fatos, como se a legalidade

nao cxigisse tal exercício. Esse pensamento está até hoje enraizado em muitas

das culturas jurídicas, especialmente a brasileira, onde ainda é forte, com apenas

algumas novas justificativas, o impedimento de se controlaren! os atos

administrativos tidos abstratamente como discricionários.

3 • A mudanza na concepc.ao de legalidade e o controle judicial

É interessante perceber-se como a idéia de legalidade abstrata ácima

formulada influcnciou, de falo, o controle da administracao pública.

Na Franca, por exemplo, berco das ideologías liberáis do sáculo

XVIII, o controle dos atos administrativo pelo Conselho de Estado6

inicialmente se deu, tao só, na seara da competencia. Impossibilitado de descer

a fundo na análise das circunstancias fáticas configuradoras da vontade estatal,

limilava-se o órgao a saber se a lei dava ou nao faculdade para que aquele

' Atos típicos de decisao política, como os que cscolhem determinados rumos para a saúde.

programas sanitarios, etc.

5 Estes eram os atos de mera aplicacáo das leis no exercício do servico público.

4 Órgao maiorde controle da administracao pública francesa.
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agente agisse no campo em que agiu, raciocinio que, por ser meramente

subsuntivo, estava de acordó com o limite do controle da legalidade. Em

seguida, perccbeu-se que. para além da competencia, era possível se controlar

a forma do ato administrativo, pois se a lei tornava competente um órgáo para

agir, só o permitía desincumbir-se de sua fungao pelas formalidades nela

estatuidas. Aqui lamben se limilavaojuiz a controlar o aspecto extrínseco do

ato administrativo, sua adaplagao as formas legáis da competencia e da forma.

O conteúdo do ato, sua justiga, o momento de sua edigáo, os motivos para o

mesmo, sua finalidade e eficiencia, tudo isso estava longe dos olhos da

jurisdigáo.

Cornudo, o advento da concepcao do Estado Social de Direito, em

meados do século XIX, deu novas perspectivas ao controle judicial. A exigencia

por parte desse novo modelo estatal da intervencáo do poder público na

satisfacao das exigencias sociais fez com que o Estado, em especial a

administracao, ampliasse sua área de atuacao, fazendo-sc mais presente na

vida dos cidadaos. Se a doutrina liberal exigia um Estado mínimo, garantidor

da liberdade formal, a ideología social o chamava a concretizar as condicSes

necessárias para a real liberdade e igualdade. Surgiam os direitos fundamentáis

de 2° grau, exigindo educacao, saúde, transporte, moradia, condigóes

trabalhistas, alimentacao, lazer, e, portanto, urna maior atividade estatal para

garanti-los.

Ora, agindo mais, maior é o risco de abusos pela adminislracao.

Logo, o controle dcsta viu-se mais exigido, e, mais exigido, fez-sc mais robusto.

Nao é por menos que em 1858, no chamado caso Vernes1, o Consclho de

Estado francés aumentou as hipóteses em que era admitido o recurso por

excesso de poder (excés de pouvoir) para controlar a finalidade do ato

administrativo, divulgando para o mundo a teoría do "desvio de poder", quando

a autoridade administrativa usa de sua competencia para finalidades diversas

das estabclccidas pela lei para a inesma. Pela primeira vez admilia-se o controle

judicial sobre elementos intrínsecos do ato administrativo, permitindo-se,

inclusive, a análisc dos falos para se verificar se a autoridade tinha ou nao agido

em conformidade com a finalidade legal. A legalidade, assim, ganhava mais

um elemento, além da competencia e da forma. Nao demorou muito e o mesmo

recurso administrativo era ampliado para o controle da existencia dos motivos

do ato, ou seja, os latos que lhe dáo causa, e, por fim, já em inicios do século

XX, para toda e qualqucr infracao da lei era que incorresse a administragao.

Note-se que o conceito de legalidade vai evoluindo, na medida em

que se verifica que a submissao do poder público á lei significa que esta deve

7 Apesar deste ler sido o primeiro caso cm que o pretorio administrativo francés clucidou a teoría

do desvio de poder, o leading-aise sobre o assunto é tido como sendo o caso Lesbat, decidido em

15 de fevereiro de 1864. Sobre o lema, indispensável a leilura de José Cretella Júnior, O "Desvio

de Poder" na Adm'mislrafSo Pública. 1997.
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ser atendida em lodos os seus aspectos, formáis e de conteúdo. Cada vez mais,

portanto, diminuí o campo de espaco em que o executivo age livre das presilhas

legáis c da fiscalizacao jurisdicional, que agora examina os falos em busca dos

reais motivos e finalidades do proceder administrativo.

No direito espanhol, por sua vez, segundo José Luiz Vilar Palasi e

José Luis Villar Ezcurra (1999, p. 35), referindo-se áquela evolucao da

jurisprudencia do Consclho de Estado:

"Toda esta evolución va a ser recebida em España muy

tardíamente, ya que durante la vigencia de la Ley de lo

Contecioso-administrativo de Santamaría de Paredes

(1888) el acto discrecional se encontrará excluido de toda

fiscalización al ser erróneamente equiparado alos actos

de carácter político.

Con la LJCA de 1956 se rompe esta esfera de inmunidade

administrativa, admitiendo el control de los actos

discrecionales al negar la posibilidad de que puedan

existir actos absolutamente discrecionales."

Assim, apenas na segunda melade do século XX, na Espanha,

passou-se a admitir lcgalmente algum controle dos atos discricionais. Tentava-

se, a todo custo, livrar-se da antiga concepto abstraía de legalidade, nela

incluindo aspectos concretos da realidade que condicionava sua aplicaijao e

ampliando as esferas de fiscalizado da atuacao administrativa.

4 - A concepto de mérito administrativo e sua relacao com a

discricionariedade no direito brasileiro

Apesar de lodo esse cerco que progressivamentc se fez no combate

á livre aluacao administrativa, com a evolugáo demonstrada do ámbito da

legalidade, percebeu-se, principalmente no direito italiano, que a lei, ao regular

a atividade da administracao, muitas vezes nao o faz com termos precisos,

determinados, mas se utilizando de conceitos vagos, genéricos, de modo que

o poder executivo, ao analisar a siluafao concreta, possa perceber o que de

fato alende melhor ao ¡nteresse público estatuido pela norma, a qual, caso

resolvesse regrar minuciosamente todas a esfera de proceder daquele, poderia,

em face de seu objetivo, gerar injustas e nao atender ao bem comum.

Seria o caso, por exemplo, da lei que, querendo atribuir privilegio

para atendimento cm hospitais municipais para a faixa mais carente da

populacho, estatuí que apenas os pacientes com renda até um salario mínimo

possam internar-se gratuitamente. Apesar de a lei nao deixar niargem de dúvida

para o agir da administrado, poderia gerar a seguinte situacáo: um sujeito,
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ganhando um salario mínimo, solteiro e morando com os pais, precisa de

internamcnlo e se favorece do privilegio cm detrimento de oulro casado e

com cinco filhos que ganha um salario mínimo e meio. Claramente, a

finalidade do comando, a de atender melhor quem mais precisa, estaría

evidentemente prejudicado. É por isso que mais eficaz, para a siluacao,

seria ter a lei estabelecido que "serao beneficiados com internamento

gratuito os que comprovadamente foram pobres" *.

Assim, a utilizagao de conceitos vagos pela lei, tais como

"moralidade", "conveniencia", "bons modos", "ordem pública", "decoro",

no regramento das atividades administrativas tem como único objetivo

permitir que sejam mais bem analisadas as circunstancias concretas, com

eficiente atendimento do fim público perseguido pela norma. O mérito

administrativo seriajustamenie essa análise íeita pela administrado, com

criterios de conveniencia, oportunidade, proporcionalidade, razoabilidade,

justica, e que inicgrariam o comando normativo na lormiilacáo do conteúdo

do ato que o executa, ludo para se atingir o ideal na persecu^ao da finalidade

que anima a norma instituidora da competencia. E é justamente nesse

sentido que, ao lado do conceito de mérito, os doutrinadores italianos

cstruluraram o de vicio de mérito, como má aprceiacao dos latos pela

administrado, irrazoabilidade desta em proceder a análise do caso

concreto, gerando atitudcs desproporcionáis, nao convenientes e que,

portanto, desatendem ao inleresse público animador da norma de

competencia. Assim, também o mérito, nessa visao, é passível de controle,

acaso se mostré impregnado de incoeréncias e desacerios. A existencia do

vicio de mérito é atestado por Landi e Potenza, citados por José Crctclla

Júnior (1997, p. 98), segundo os quais:

"A alteragáo e a valoracao errónea dos fatos influem

sobre a vontade, ocorrendo quer quando a

Administracáo, ao editar o ato, considerou, de modo

erróneo, como existentes, fatos inexistentes, ou vice

versa, quer quando atribuiu aos fatos significado

erróneo, ilógico ou irracional. Considera-se viciado

de alteracao dos fatos, por cxemplo, o ato que aceita

a demissao do funcionario, baseado no pressuposto

erróneo que o funcionario a tenha apresentado;

considera-se de errónea valoracao o ato que considera

injustificada a ausencia do funcionario, quando já foi

devidamente comprovado que cía ocorreu, cm virtude

de doenca. Nao deve confundir-se com a valoracao

' Excmplo retirado de Celso Amonio Bandeira de Mello (1998, p.34).
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errónea a valoracao inoportuna ou injusta, que pode

originar vicio de mérito, mas nao vicio de

lcgitimidade. Assim, nao se verifica erro, mas apenas

inoportunidade ou injustica, se a Administracáo.

apurando de modo preciso as circunstancias de urna

infracto disciplinar, lhe atribuí, para fins de aplicacao

da pena, excessiva gravidade." (grifo nao constante

no original)

Assim, o mérito administrativo nao foi imaginado para ser

obstáculo ao controle judicial. Contudo, no Brasil, sua nocáo foi associada

ao de discricionariedade, de modo que se repetem, as enxurradas, decisoes

que afirmam ser aquele barreira intransponível pela atuagáo jurisdicional.

De falo, criou-se, em nossa cultura jurídica, a imprecisáo de

que a redacao legal, pelo simples fato de conter, em seu texto, conceitos

nao determinados, conferia á administracáo pública margem de liberdade

discricional que nao podia ser invadida pelo judiciário. Caso a lei, portanlo,

estaluíssc, que deveriam ser retiradas da prateleira os alimentos nocivos á

"saúde pública", só a administracáo caberia decidir, in concreto, o que

ofendería ou nao á saúde geral. Nao poderia o judiciário emitir juízo sobre

a oportunidade da medida, sua conveniencia ou mesino sua justica, pois

¡sto era materia de mérito, e, portanlo, de exclusiva disposicao do poder

público.

Perpetuava-se, no direito brasileiro, corn isso, a anliga visao

abstrata da legalidade, em seu último estágio9, para cujo controle seria

vedada ao juiz nacional a verificagao se o executivo bem apreciou ou nao

os falos cnsejadores de sua atuacáo. Em outras palavras, ¡mportou-se o

conceito de mérito administrativo, sem se aperceber que sua aplicacao

poderia vir acompanhada de irregularidades, para o que existia a nocao de

vicio de mérito, este ignorado por nossos cultores.

Para se verificar a existencia dessa realidade em nossos tribunais,

consulte-se os seguintes julgados: STF, RMS-23543/DF, Primeira Turma,

reí. Min. limar Gal vao, DJ de 13-10-00, p. 21; STF, MS-20999/DF, Tribunal

Pleno, reí. Min. Celso de Mello, DJ de 25-05-90, p. 4605; STJ, MS 6723/

DF, Terceira Secao. reí. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 25/06/2001, p.

101; STJ, ROMS 2916/PR, Quinta Turma, reí. Min. Edson Vidigal, DJ

de 19/04/1999, p. 148; STJ, ROMS 9319/MG, Primeira Turma, reí. Min.

" Noic-se que tamben) no Brasil ocorreu aqueta evolufao jurisprudencial do Conselho de Eslado

Francés, cm que primeiro a legalidade foi associada a competencia, para, em seguida, encobrir a

forma, a finalidade e os motivos do ato administrativo. Assim, depois de lambém realizada essa

evolucáo, protegia-se a discricionariedade, em nosso país, com a doulrina do mérito, reduto a que

aínda nao atingirá a nocáo de legalidade.
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García Vieira, DJ de 12/04/1999, p. 99'°; TJRS, Apclacao Civil n. °

70000935841, Quarta Cámara Cível. reí. Des. Arakcn de Assis, data de

julgamento: 31/05/2000.

5 - Nova visáo acerca da discricionariedade e do seu controle judicial

Há dois graves erros nessa acepcao de ligar aos conceitos

indeterminados a nocáo de discricionariedade: o primeiro é o de admitir a

existencia desta última abstratamente, sem consideracao com os fatos e

circunstancias que nortearam a emana^áo do ato; o segundo consiste na

separacao das idéias de conveniencia, Justina e oportunidade da idéia de

legalidade. Ambas imprecisóes, como se vé, convergem para a manutencao

da velha tradicáo de existencia de atos imunes ao controle judicial.

Quanto ao primeiro erro, moderna doutrina administrativa insurge-

se contra a nogáo de discricionariedade como resultante dos conceitos

imprecisos da norma. A origem desse movimento está na Alemanha, cujos

juristas concluirán! que a imprecisao do conceito na lci nao significa

indeterrninacao in concreto c possibilidade de escolha pela adminislracáo de

qualquer comporlamento por nao ter a norma definido precisamente sua

atuacfto. Muilo ao contrario, é justamente para que se otimi/.c tal alua9áo que

se utiliza desses conceitos, de modo que se proceda em plena sintonía com a

finalidade legal.

Em rela^áo aos conceilos indeterminados, segundo a primeira

versao dessa doulrina, ter-se-ia um núcleo de certeza (bergriffkern) cuja

api ¡cacao ou nao desses conceitos diante do caso concreto seria evidente e

nao comportaría dúvidas. Ocorreria, porexemplo, naqueles casos cm que todos

os sensos admitiriam existir ou nao "interesse público", "moralidade", "boa-

fé" etc. Contudo, lambém existiría, nesses conceitos, um núcleo de incerteza

(bcrgriffhoO, em que haveria conflitos plausíveis cm torno da aplicabilidade

de sua nocao, sendo razoável qualquer opiniáo que tenda para um ou outro

polo. A discricionariedade estaría justamente neste último campo, como

outorga a administracao do privilegio da dúvida inelimínável.

Essa tese é plenamente sustentada, atualmente, por Celso Antonio

Bandeira de Mello, que assim define a discricionariedade (2001, p. 785):

"Discricionariedade é a margem de 'liberdade' que

romanesca ao administrador para eleger, segundo

criterios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo

"' Este acórdao, cm particular, possui urna cinema baslanle clucidaliva para o présenle irabalho,

quando prevé que "compete á Administracáo Esladual o poder discricionario de decidir sobre o

deferimento ou nao do pedido de adesao ao PDV. N3o pode o Poder Judiciário substituir o

administrador, decidindo sobre a conveniencia e oportunidade do ato discricionario".
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menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso

concreto, a fim de cumplir o dever de adoiar a solugao

mais adequada á satisfacao da finalidade legal, quando,

por forjada fluidez das express5es da lei oudaliberdadc

conferida no mandamento, déla nao se possa extrair

objetivamente urna soluc^o unívoca para a situa^áo

vertente."

Em urna segunda versáo da doutrina alema, chega-se ao extremo

de afirmar que toda aplicagáo de eonceito jurídico indeterminado leva, diante

do caso concreto, a urna única solucao justa, córrela, legalmcnie aceilávcl, de

modo que todo o proceder da adminislracao, nesse sentido, seria vinculado,

tese acompanhada por significativo selor da jurisprudencia e doutrina

espanholas. Com relacáo a esla última, comentando o assunto, os eminentes

Eduardo Garcia de Enterría e Tomás-Ramón Fernandez (1990, p. 395)

assinalam que:

"Assim, conceitos como urgencia, ordem pública, justo

preco, calamidade pública, medidas adequadas ou

proporcionáis, inclusive necessidade pública, utilidade

pública e alé interesse público, nao permitem em sua

aplicacao urna pluralidade de soluc5es justas, senao unía

só solugáo cm cada caso. Observa9ao com a qual se

teriam convertido virtualmente (e a última doutrina alema

aceita esta conclusáo extrema) a generalidade das

potestades discricionais cm reguladas, já que, explícita

ou implícitamente, todas as potestades discricionais se

outorgam para alcanzar um interesse público, eonceito

indeterminado cuja aplica^ao só permitiría em cada caso

um única solu5ao justa."

Mais adiante, conclucm os doutrinadores que:

"Sobre esta base, percebe-se ¡mediatamente que urna boa

parte (talvez a maioria; para a última doutrina alema

praticamentc lodos) das hipóteses tradicionalmente tidas

por atribui^oes de potestade discricional pelas lcis nao

sao senao o enunciado de simples conceitos jurídicos

indeterminados".

Assim, por esse novo entendimento dos conceitos jurídicos

indeterminados, praticamente se anularía o campo reservado á
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discricionariedade administrativa, permitindo-se quase que inlcgral conirolc

das emanacóes estatais pelo poder judiciário. Até mesmo poique, além da

técnica dos conceitos jurídicos indeterminados, defende-sc a submissáo da

administracáo, cm qualquer manifestacáo, aos principios gerais de direilo.

Caso contrario, dizem os espanhóis, estar-se-ia violando preceitos expressos

da Constiluicao de 1978, como o art. 103,1. cujo texto cstabelece que "La

administración publica sirve con objetividad los intereses generales y actúa

de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,

desconcctración y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al derecho"

(grifo nao constante no original) e o art. 9,3 que estatuí, entre outras coisas,

"la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos".

No direito brasileiro, também nao há motivo para se insistir na idéia de

legalidade, de um lado, e mérito e discricionariedade de outro, mesmo abstraindo

a origem da errónea vinculacáo entre esses dois últimos institutos, conforme se

demonstrou. É que a Constituigao Federal de 1988, em seu art. 37, com a redacto

dada pela Emenda Constitucional 19/98, expressamente disp5e como principios

da administrado pública a legalidade e eficiencia*'. O alo administrativo, assim,

deve ser emanado de autoridade competente, na forma estatuida pela Ici, mas

lambem no momento e com conteúdo e razoabilidade que garanlam sua eficacia

na consccuc,ao da finalidade pública informadora da norma execulada.

Numa análise mais aprofundada, ver-se-á, enfim, que a própria

eficiencia é decorréncia do principio da legalidade, pois nao se pode imaginar

que a Ici atribua unía competencia ou estatua urna fun^ao sem desojar que as

mesmas sejam desincumbidas com o máximo de presteza. Complclar-se-ia, deslc

modo, o último estágio da evolucáo da legalidade, fazendo-se inserir ncslc

conecito a porcjio que lhe faltava e que nos permitía o absurdo de encontrarmos

defesa doutrinária para, por excmplo, urna demissáo legal mas injusta, legal

mas desproporciona!1:, como se tivesse sido dada competencia para arbitrios

ou injuslicas. Nao há mais, frente ao nosso direito constitucional, como sustentar

a existencia de mérito administrativo fora do ámbito de apreciacáo do poder

judiciário. É este quem deve dizer, frente a casos concretos, se há ou nao interesse

público eficientemente atendido e, em caso negativo, realizar o devido controle

do ato irregular.

1' Principio que já se cncontrava posilivado pelo Decrelo-lei 200/67, art. 26,111. e que lambém se

enconira estatuido como imperativojurídico ñas Leis 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),

art. 22. e 9.784/99. art. 2°, capul. Apesar disso, parece que aínda nño nos apercebemos da

obrigatoriedade desses comandos e da vinculacño que os mesmos crían) para a adminislracSo.

c: Atualmentc. a proporcionalidade e a razoabilidade encontram-se explícitamente enunciados

como dever da Administracao na Leí do Processo Administrativo Federal (9.784/99), em seus

artigos 2o. capul, e inciso VI. Conquanto a lei nao diga, acha-se aindu que tais mandamentos sao

facetas da legalidade, a partir da compreensáo de que toda a atividade administrativa eslá vinculada

ao melhor atendimento da norma, nao havendo espaco para desmandos e ilogicidades quando da

da competencia.
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Por fim, nao é demais salientarque a administracao pública, além

dos principios supracitados, está limitada por todo o sistemajurídico normativo,

cujo núcleo sao os principios constitucionais, assentados na idéia de protcejio

da dignidade da pessoa humana, c prolctorcs da boa-fé, da juslica, da

moralidade, da probidade. da seguranza jurídica, da impessoalidade, da

utilidade pública, da igualdade e da liberdade. Sao esses valores que dao a

nova tónica da lcgalidade, conceito que deve se vincular nao mais as idéias

dos Estados Liberal ou Social de Direito, com as conseqüéncias já indicadas,

mas ao Estado Democrático de Direito, com plena possibilidade de controle

estatal pela cidadania popular e seus órgfios de defesa.

6 - Conclusáo

Em 1976, relatando o recurso extraordinario RE 82.355-Paraná, o

minisüo do Supremo Tribuna] Federal, Rodrigues Alckmin, em voto que discutía

justamente o limite do controle judicial dos atos administrativos, chava texto

revelador do ilustre jurista Scabra Fagundcs. Comparando-se tal passagem' •' com

a idéia de discricionaricdadc e mérito que predomina hoje nos tribunais brasileiros,

de que sao exemplos os julgados anteriormente citados (ver tópico n.° 4. infine),

percebe-se que é lenta a evolucao jurídica brasileira a respeito da materia.

De fato, desde aqucla época, predomina, em solo patrio, a visito de que

a norma, porconter indetermina^oes, abre um leque de possibil¡dades de atuagáo

ao poder público cuja escolha de urna das mesmas está isenta de qualquer

investigacjiojurisdicional.

Infelizmente, a discussao doutrinária a respeito do tema aínda carece

de maiores descnvolvimcnlos entre os juristas nacionais, dado que se toma mais

grave quando se percebe um judiciário nacional ainda tímido em seu poder de

guardiao maior da interpretacáo jurídica oficial e vinculante para todos, inclusive

para a administracáo. Apesar disso, atualmenlc, já se vislumbra o contraste do

mérito administrativo, embora nao se assuma essa posifao, inclusive por quem a

exerce. É o caso, por cxemplo, da anulagao dos atos administrativos tidos por

desarrazoados ou desproporcionáis, jurisprudencia plenamente aceita no Superior

Tribunal de Justina, conforme se percebe da análise do MS 7.005-DF, reí. Min.

Jorge Scartezzini'4, julgado em 22 de agosto de 2001'5.

" Cujo texto é o seguinte; "(...) o Judiciário se limita a verificar se o processo administrativo

apurou um dos motivos dados pela lei como capazes de justificar a exoneracao de funcionario.

Nao indaga se o motivo é razoável, ou nao, mas se a lei o especifica. Nao inquire se o ato toi

vanlajoso aos interesses do servico público, mas se o processo que lhe serviu de esteio apurou

causa legal capaz de autorizar a demissüo".

14 Ver Informativo STJ n.° 105 no site do Superior Tribunal de Justica (www.stj.gov.br).

15 Também é de se registrar voto do Min. José Augusto Delgado, do STJ, no ROMS 7772/RJ, DJ

de 27/09/99, em que, apesar de estar se referindo a análise dos motivos, fala que "(...) o mérito do

ato administrativo, na especie, está sujeito ao controle jurisdicional (...)".
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Enfim, o controle judicial da adminisiracáo pública requer, a cada

dia, maiores desenvolvimenlos e contornos, ampliando o poder da jurisdic,ao

em detrimento do espago desvinculado da atuagáo administrativa. O dogma

da isenc,áo de controle da discricionariedadc tem sua justificacáo histórica

que em nada se identifica com qualquer idéia de legitimacao moral. Tal dogma

apenas protege o poder público das amarras que naturalmente deve possuir,

devendo-se ser aceita a idéia do controle do mérito dos atos praticados com

competencia discricionária, até mesmo em obediencia ao dever constitucional

de eficiencia que orienta qualquer execuc,ao das leis.
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O CONTROLE JURISDICIONAL DO PODER DE POLICÍA

ADMINISTRATIVO: A ATUACÁO ADMINISTRATIVA

E SEUS LIMITES

Antonio Gleydson Gadelha de Moura

Académico do 6o período do Curso de Direito - UFRN

/• Consideracóes iniciáis; 2- A expressao "poder de policía" e sua

dtliinitacao; 3- A atuacáo da Administracáo Pública. 4- A interpretacáo

jurisdicional da atividade administrativa e o controle principiológico. 5-

Rentate conclusivo. 6- Referencias bibliográficas.

1 • Considerac,6es iniciáis

A ncccssidade de adequac,áo for^a uma constante rcclaboracao do

ordenamento jurídico nacional e internacional em todas as scaras, inclusive

no Direito Administrativo.

Neste contexto, a Constituido Federal de 198K estabeleceu-se como

ponto de partida para rever a postura em que se dcve pautar a rclac.a'o entre o

Estado e o cidadao. Com ela ganhou-se uma linha objetiva em que (oda a

atuacjio estatal deve limilar-se. Contudo, aínda existem campos da atividade

administrativa que sao mal delineados e, dentre eles, destacam-sc os atos

administrativos tomados sob a alcgac,áo de poder de polícia.

As positiva^oes pós-Constitui^ao vieram a exigir ainda maior

cuidado com a retidao constitucional. Estas disposicoes, impulsionadas pela

ncccssidade de integrado do texto constitucional, conslituíram-sc, ao final,

cm verdadeiros microssistemas legislativos. Elas, muito comumentc, tralam

nao só de direito material, mas, também, de materia processual, Pmdando sendo

quasc completamente autoreguláveis.

É indiscutível que a Administrado Pública necessita deter

prerrogativas garantidoras do exercício de suas atividades. Por outro lado,

conscquentemente, disso se cria uma sujei^áo dos administrados. Dessa fonna,

lem-se de um lado a autoridade da Administracáo, e, do outro, a liberdade

individual das pessoas (naturais ou jurídicas).

No cntanto, como cstabelecer urna forma de atua^ao de órgaos c

entidades administrativas, constitucional ou infraconstitucionalmente,

competentes para a defesa de interesses tutelados, scm impor as pessoas urna

perda ñas garantias e direitos lambém constitucionais? E, como delimitar, em

um caso concreto, qual o limite accitável de ingerencia estatal? - Sao eslas as

principáis questóes levantadas a aluacao de órgaos como, por cxcmplo,

PROCON's, ou, ainda, entidades como, v. g., DETRAN's.
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A discussao que emerge do cnfreniamcnlo da qucsláo envolve

tópicos espraiados por diversos ramos do direito público, cxigindo incursóes

em varias áreas, tais como, Direito do Consumidor, Dircilo de Transito, Direito

Tributario, Direito Municipal etc.

Com o intuito de fornecer elementos para os questionamentos,

tentando delinear a relacáo entre o poder de policía administrativo e o

administrado, este trabalho pretende nortcar-sc cm suas reflexóes sobre os

principios constitucionais do devido processo legal, da ampia defesa e do

contraditório. Para lanto, serviráo de baliza os pronunciamentos dos tribunais,

buscando-sc a forc.a da jurisprudencia, além da clahorac.ao doutrinária.

2 - A expressáo poder de polícia e o seu delineamento

A expressáo poder de polícia é urna daquclas que sofrem umitas

críticas. Entretanto, antes de entendé-las é indispensávcl percebermos o seu

desenvolvimento1.

A primeira accpfáo feíta á designacáo é dada pelos gregos. Eles

rclacionaram-na as atividades no interior da polis grega. Ncssc ponto, em

nada coadunu-sc com a nocao atual.

Milis tarde, durante a baixa idade media, entendia-sc com urna nocjio

de complcmentaricdadc. Naquela ora, o poder migrava de dois polos, dos

quais, uní era o clero, c o outro, o príncipe. Disto, antagonizava-se todas as

retardes de poder cm: os da boa ordem da sociedade civil (Príncipe) e os da

boa ordem espiritual (Clero).

Mais adiante, já no século XV, estabclcccu-sc um novo perfil. Em

algumas regióes, mais notadamente onde hoje se encontra a Alemanha, partiu-

se para urna cisáo do poder de polícia. A crescentc queda do poder do príncipe,

com, inicialmcntc, restricto em relacjio a determinadas pessoas (autoridades

clericais) e, posteriormente, em relacáo a determinados assuntos (questóes

resolvidas pelos juízes), culminou na redistribuidlo do poder existente,

mudando o conteúdo da expressáo.

E falo notorio que a revolucao francesa foi o auge da escalada

burguesa. E, após. sua consolidado, o Estado passou, cm um primeiro

momento, a buscar o liberalismo e, mais tarde, conbeceram-se os mecanismos

de intervengo estatal ñas liberdades individuáis c colclivas. Desse rearranjo,

surgiu, no inicio do século XX, a divisáo em poder de polícia gcral e poderes

de polícia especiáis.

Hodiernamente, dita Celso Antonio Bandcira de Mello dois sentidos

para a designadlo, a saber: um ampio, que condiciona a liberdade c a

propriedade sob o julgo estatal, ajustando-as aos interesses coletivos; e outro

1 Com relujo a evolui;ao histórica do termo, há excelente trabalho da pioícssota María Sylvia /anelln de

I'ictro, tm seu lívro Dircilo Administrativo.
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restrilo, relacionado as intervcn^ocs cstatais, sejam, gerais ou abstratas, na

órbita individual.

O primeiro dos sentidos seria aquele exercido pelo legislador e

pelo executi vo; enquanto, no segundo, somente pelo executivo. E, é exatamente

nesse último que nasce a melhor expressáo a ser usada para o tema ora cm

pauta - poder de policía administrativo.

A doutrína, principalmente. Hely Lopes Meirelles, preocupa-se cm

tratar o poder de polícia através de scus atributos, a saber: (1) a

discricionariedade; (2) auto-executoriedade; e (3) coercibilidade.

O primeiro, é a própria possibilidade de cscolha da oportunidade e

conveniencia pela Administrac,áo Pública. Já o segundo, é a faculdade que a

Administracáo tem cm decidir e executar díretamente os atos (medidas ou

sanc,ocs), por seus meios próprios, sem interven^ao ou autorizado previa do

Poder Judiciário. Por último, a coercibilídade, que c indivisível da auto-

executoriedade, c a possibilidade de impor coativamcnlc, sem previa

aulorizagao, suas propinas medidas administrativas, usando, inclusive, o reforco

de forc,a pública.

Ainda na doutrína, é possível dividir o poder de polícia cm,

básicamente, dois tipos de excrcício ou esferas (a administrativa e a judiciária).

Sendo a polícia administrativa urna atribuicao disseminada pela Administrado

Pública, a medida que é excrcida por todos os órgaos competentes para

delimitar direitos individuáis cm prol do interesse público. Na a polícia

judiciária c excrcida por órgaos específicos (PM, Polícia Civil etc.).

Como atividade executiva o poder de polícia administrativo

restringe-sc a bens, atividade c direitos, repartindo-sc, por redistribuic,ao, nos

diversos órgaos e entidades da Administragáo Pública.

Consta, ainda, na legislado menc,ao direta ao conceito que encerra

a expressáo poder de polícia. Exatamente tratando dessa questao o Código

Tributario Nacional (CTN) definiu o poder de polícia cm seu artigo 78. Dessc,

podemos, considerar o poder de polícia como: (1) urna atividade da

Administrado Pública; (2) proposto a regular interesse ou liberdade, prática

de alo ou abstenc,áo de falo; (3) alicergado no interesse público.

No ámbito dos ditos ¡nteresses públicos elencados pelo CTN,

poderíamos dividir, ideológicamente, em quatro grupos de atuac,üo ou

áreas temáticas, a saber: (a) questao sanitaria - higiene; (b) controle

público - seguranc,a, ordem, costumes, tranqüilidade pública, respeito a

propriedade; (c) assunlos económicos - exercício de atividades

económicas dependentes de concessao ou autorizado do Poder Público,

disciplina da producto e do mercado; (d) outros assuntos menos

específicos — direitos individuáis ou coletivos que nao se enquadram

completamente ñas oulras hipóteses. Acrcsccnte-se também a asecnsáo

de urna categoría de direilos que estáo além do individual ou do coletivo,

denominados de direitos difusos.
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O simples enfrentamento da classificacao faz valer as obscrvacóes

de Hugo de Brito Machado em que o CTN deixou aberto um leque quase

¡nfindável de possibilidades a serem abrangidas pelo poder de policía.

Por sua vez, o me.smo decreto (arl. 78, parágrafo único), preocupou-

se cm conceituar a atividade de regulamentacjio, vinculando ao limite da Ici e

ao dcvido processo legal e, obrigatoriamcnlc, alribuindo seu desempenho a

órgáo competente.

Esta rcgulamenlacao, excessivamente abrangente, vem sendo

continuamente encarada por intermedio de microssistemas legislativos, como

já considerado anteriormente. Dessa forma, trata-se separadamente e

especificamente de materias concretas, como consumo, mercado, tránsito,

seguran9a no trabalho, vigilancia sanitaria, planos de saúde etc.

O tratamento ¡solado que é dado a certas materias, as vezes, causa

unía ruptura com o "Texto-Mae", forjando da atividade de controle urna postura

de atrelamento a disposicáo dos principios constitucionais.

Ao final, conclui-se que o conteúdo da expressáo ganha

significancias dependendo do contexto em que se desenvolve. Contudo, por

enquanto, é suficiente entender que o poder de policía administrativo é a

atividade destinada a assegurar que a atuacáo dos particulares se mantenha

consoante com as exigencias legáis, o que pressupoe a prática de atos, ora

preventivos, ora fiscalizatórios e ora repressivos. (Mello, 2000, p.664).

3 - A atuacáo da Administraban Pública

A atuacáo da Administracáo Pública dá-se por atos comissivos

decorrentes das exigencias legáis, por meio de seus órgáos e entidades,

legalmente constituidos e competentes para tanto.

Isso se deve ao falo de ser a própria Administracáo que detém

conslitucionalmenlc o conjunto de atribuicocs, mas, á certa hora ou medida,

as diluein. Se faz com as partes que a compoe, sem criar outra personalidade,

mas, táo somente incumbir ele um plexo de competencias públicas, trata-se de

dcsconcentraíáo. Já, se distribuí com entidades com personalidade jurídica

própria, com autonomía administrativa, com o intuito de prestar servidos ou

exercer atividade de fomento, fiscalizacáo ou consulta, é hipótese de

descentralizacao.

Por exemplo, no caso do Direito do Consumidor foi instituido um

Conselho Nacional, vinculado ao Exccutivo (Ministerio da Justina), dividindo

sua atuacáo com órgáos administrativos em ámbito federal, estadual c

municipal. O mesmo aconteceu com a lei de tránsito, criando o Sistema

Nacional de Tránsito, ditando expressamente ser:

"O conjunto de órgáos e entidades da Uniáo, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios que tcm
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por finalidade o cxcrcício das atividades de

plancjamento. administragao, normatizagao, pesquisa,

registro e licenciamento de vcículos, formagáo,

habilitagao e reciclagem de condulores, educagáo,

engenharia, julgamento de infragocs c de recursos e

aplicagoes de penalidades" (Lei 9.503/93, ari. 5o).

Da atuagao administrativa desses entes, resta, didaticamente, dois

ángulos a serem examinados: de um lado referc-sc as vedagoes; de outro, as

delimitagoes.

É certo que o poder de policía administrativo tern como objeto,

exclusivamente, bens, atividades e direitos. Nao se aplica, pois, a pessoas.

Quanto a direitos, também é latente a opiniao que nao atinge o direito em si,

mas, exclusivamente, delimita o campo de exercício deste.

Se tiver caráter vedativo, por si, exigirá urna referencia expressa á

liberagao. Se contiver conteúdo delimitativo, necessariamente, requererá a

observancia de requisitos autorizativos, ora somente legislativos, ora também

concretos, para sua restrigáo.

4 - A interpretadlo jurisdicional da atividade administrativa e o controle

principiológico

Como lembra Mauro Cappclletti2, há um dinamismo na atividade

social que impulsiona o surgimcnlo de novos direitos a serem tutelados,

Direitos Emergentes, contemplando urna reformulagáo da base positiva c do

lastro interpretativo. Erguc-se, pois, urna lacuna entre as imanagoes dos novos

direitos e o tratamenlo legal, ou, até mesmo, em relacfio as exigencias atuais

que se impóe a direitos que, embora nao sejam novos, necessitam de urna

tutela diferenciada para tornarem-se efetivos. Nisso, acontece na atividade de

policía urna adequagao as demandas, dando-lhc um aspecto de eterna

conslrugao.

Quando essa interpretagao decorre de urna leitura direta da lei, é mais

difícil contrariá-la. No entanto, a fungao mais laboriosa para o poder de polícia

administrativo é precisar, ou melhor, configurar a área de manifestagao de dircilos,

cabendo, principalmente, sob exame concreto, agir suspendendo ou restringindo.

Nesse sentido, recorre-nos novamente Celso Antonio, apontando que:

"Por vezes, os direitos individuáis encontram-se já plena e

rigorosamente delineados na lei; outras vezes, dentro dos

! Nesse assunlo, é lapidar scu arligo publicado na Revista de Dircilo Hrocussual. n." 64. ano 16. (out./dez de

1991). onde explora com recursos históricos e sociológicos a evolufáo que sofremos no entendimenlo de

direito e o surgimenlo de demandas novas no seio da sociedade.
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limites legáis, incumbe á Administrado Pública

reconhecer, averiguar, no caso concreto, a cfetiva

cxtensao que possuam em face do genérico c impreciso

contorno legal que lhes tenham sido dado" (Mello. 2000,

p.663).

Contudo, a vcrificagao da extensao da norma nunca pode confundir

se com a cxtensao de seus limites. Quando a lei trata de poder de polícia

administrativo, nao se olvidam quais os bens jurfdicos tutelados. Buscase,

com a verificacao cm concreto o puro estabelecimento da abrangencia da

interferencia estatal sob o objeto da vedacao legal.

Diga-se, consequentemente, restar urna margem de

discricionariedade á Adminístragáo. Em verdade, esta se apresenta em prol

de cumprir sua funcao de assegurar o bem-estar coleti vo. Nao se cogita aqui a

discricionariedade da lei, mas a discricionariedade das formas de concrctizá-

la.

Acontece que, cm último caso, cabe ao aplicador do Direito

estabelecer a extensao do conteúdo normativo para prover a adequagáo as

demandas hodiernas.

Aqui vale dizer que "é ilegal a agao da Administrado que, a pretexto

de exercer o poder de polícia, se interna na esfera jurídicamente protegida da

liberdade e da propriedade" (Mello, 2000, p.664).

Retomando os dois ángulos da atuagao da Administrado (vedagao

e delimitagáo), para efeitos de aplicagáo, é válido que, quando nos referimos

a atos proibitivos, toda e qualquer exclusáo, liberagao, ou seja, qualquer

excegao, constituí privilegio; logo, por imposigao de principios hermenéuticos,

a interpretado é restritiva3.

Isto se dá porque, se o principio geral predominante na lei c o

vedalivo, toda e qualquer liberagáo deve ser expressa, e, caso nao seja,

proibidos estao os atos permíssivos por parte da Administragáo e, em

contrapartida, vedado está ao particular.

Como exemplo, vejamos o caso da lotería federal. Se um particular

resolver exercer qualquer atividade símile e, por sua vez, alegar podé-la porque

nao há urna vedagáo explícita, mesmo assim valeria a proibigao. Isso decorre

de dois motivos, que sao: primeiro, o principio predominante na lei que

disciplinajogos no Brasil é a vedagao; segundo, ao contrario da lotería federal,

nao há urna liberagao expressa em lei.

Sendo assim, em último caso, é mister guiar-se no conteúdo

ideológico do fato. "Este cuidado é proveniente da exigencia da

Administragao, ao manejar sua competencia punitiva, ajustar o fato,

1 Sobre esse lipo de desenvolvimenio interpretad vo pronunciou explícitamente o MS 70000704320. Primeiro

Grupo de Cámaras C'íveis. TJRS. Reí. Des. Irineu Mariani. j. 02.06.2000).
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precisamente, á descricáo típica da norma que prevé a infracao" (Nobre Júnior,

2000, p. 12). Entretanto, frente ao principio da reserva legal e da legalidade,

essa aplicaijao só vale quando a norma proibitiva utilizar-se de expressoes

definidoras, tais como, jogo de azar (art. 51, do CP, relacionado-se ao exemplo

da loteria)4, higiene pública, ordem pública, bons costumes etc. Ncslcs casos,

o que interessa é caber o fato na caracterizac,áo de seus requisitos, c nao,

simplesmente, obedecer a urna designado ou denominac,ao.

Resumidamente, verifica-se que:

"Coadunam-se dois motivos que impóe a interpretagüo

restritiva á libera^ao: porque depende de lei, e porque a

lei que libera especie a especie (...) impóe-se referencia

expressa, pois, de outro modo, estar-se-á liberando, por

analogía de conteúdos. o que nao é possível" (Des. Irineu

Mariani, voto já citado).

Esse criterio fica claro quando anal ¡sanios um simples caso de

expedicao de licenca para a reforma de imóvel pela prefeilura. O Superior

Tribunal manifestou-se reiteradamente pela possibilidade de dcmolic.ño de

imóvel construido sem a aquiescencia previa do Municipio (licenga) ou quando

atentatorio vizinhanc.a (v. g., Resp 265253/SR reí. Min. José Augusto Delgado).

Ou ainda, por exemplo, na limitagao imposta aos laboratorios farmacéuticos

(STJ, ROMS 11685/RJ, reí. Min. José Augusto Delgado), ou, quanlo a

utilizacao ilegal de solo (RESP 124714/SP, reí Min. Francisco Pccanha

Martins).

Ainda naquela biparticlo, no que se refere aos atos administrativos

delimitativos, é preciso notar que disciplinan! o exercício de atividades que

em si nao sao proibidas, mas poderáo ser.

Nesse diapasáo, muda-se a perspectiva de interpretac^o. Passa-se

agora a guiar-sc pela verificacao in loco e pelos principios constitucionais

que regem os direitos envolvidos. Aqui nao se busca enquadrar o fato ao

principio proibitivo, mas um cotejo entre csse e o principio máximo da

expressáo constitucional - interesse público.

Dessa maneira, o mais importante limite proposto ao poder de

policía administrativo é o interesse público. Em decorréncia dele, observa-se

o próprío objeto que, em última análise. pressupóe a rclacao entre o objetivo

almcjado c o meio usado, resultando em um juízo de proporcionalidade e

razoabilidade.

' Com esse cnieiulimenio pronunc¡ou-se o TJ/RS. apreciando casos de jogos clclrñnicos de video póquer c

caea-nítjucis, dccidindo pela interprelacao rcstriiiva das normas restrilivas (TJRS, Cámara de Penas Criminal,

MS 70000668913, rcl. Des. Vasco Della Giustina. j. 02.03.2000; TJRS, I ° Grupo de Cámaras Cíveis. MS

70000704320, reí. Des. Francisco José Moesch, j. 02.06.2000).
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Esse juízo deve derivar em averiguagao (i) da necessidade, (ii) da

proporcional idade restrita e (¡ii) da eficacia da medida a ser tomada.

O limite da necessidade é a própria indispensabilidade da medida.

A proporcional idade restrita é a exigencia de urna adequagao entre os meios

empregados e os fins colimados. Por último, a eficacia é validade da medida

para alcancar-se o objetivo.

A articulacao dessa intcrprclacáo nao é materia rasteira. Á toda

hora, ao dispormos sobre as limitagoes do usufruto de qualquer exercício,

apresenta-se a necessidade de buscarmos urna hermenéutica constitucional.

Nos pretorios é cotidiana a discussao sobre a ilegalidade de atos de nalureza

delimitadora. Naqueles, lotam as demandas alicergadas na ampia permissao

constitucional do artigo 5", inciso LXIX, da CF, relacionado a protecáo das

atividades económicas lícitas5, ou ainda, na disposigao do artigo 170 (livre

iniciativa), também da Carta Magna.

Na hipótese de urna situagao em que se intente a protegao de

cmanagoes constitucionais, tais como livre iniciativa e interesse público, a

inlcrprctagao que deve abalizar a discussao exige alguns criterios a serem

seguidos.

O professor Canotilho levanta, entre varios, o principio da

conformidade funcional como principio interpretativo. Dele depreendc-se que

"os órgáos encarregados da ¡nterpretacao da norma constitucional nao poderao

chegar a urna posigao que subverta, altere ou perturbe o esquema organizatório-

funcional constitucionalmente estabelecido pelo legislador originario" (In

Moraes, 2000, p.42).

Cresce em nosso sistema de jurisdicáo única o controle dos atos

administrativos pelas disposigoes principiok')gicas. Para tanto, alega Juárez

Freitas que:

"O controle enfáticamente orientado pelos principios

pressupoe a adogao do verdadeiro entendimento que a

Adminislragao há de pautar os seus atos em sintonía com

a lei, mas, ácima disso, precisa, de modo efetivo e eficaz,

harmonizá-los empírica e constantemente com os

principios fundamentáis do Direito Administrativo"

(Freitas, 1997, p.23).

Procurando exemplificar a aplicagáo da interpretagao cm

questáo, é relevante o atual caso que envolve os PROCON's (órgáos

administrativos) e a produgáo e circulagao de produtos manufaturados

(exemplo de atividade lícita e de livre iniciativa). Refere-se, aqui, aos

' Exemplo perfeito é o MS 2130/CE. STJ, relatado pelo Min. Luiz Pereira. dispondo sobre a utiliza;3o de

"vidro fume" e resolufóes do CONTRAN (Conselho Nacional de Tránsito).
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chamados "produtos maquiados". conforme largamente foi divulgado pela

imprensa nacional.

Ao tratar o caso, a alitude da autoridade administrativa foi,

¡mediatamente, determinar a proibicáo da exposicáo ñas pratcleiras dos

supermercados de todos os produtos listados naqucla situacáo.

Analisando a conduta concreta da Adminislracáo, observamos que

a Constituicáo Federal expressamentc adotou a fórmula do devido processo

legal ("due process of law" do direito norte americano'1), garantindo que

ninguém será privado da sua liberdade ou de bens sem o devido processo

legal. Esta fórmula lem o seu conteúdo ligado a varias outras garantías,

verdadeiros principios, dos quais as mais importantes sao a da ampia defesa e

do contraditório.

Os principios constitucionais do contraditório c da ampia defesa,

asscgurailos no art. 5°, inciso LV, da CF/88, devem estar presentes cm qualqucr

processo administrativo7.

Na hipótese, verifica-se que a aluacao administrativa nao se

antecipou em processar o caso. Nao se pode descurar que o Código de Defesa

(Protccao) do Consumidor, em seu art. 56, VI, enumera a suspensáo de

fornecimento de produtos, ressalvando-se, cm seu parágrafo único, a

possibilidade da adocao de medidas cautelares c anteriores á instauracáo de

procedimento administrativo. Ainda no interior do mesmo Código, agora no

artigo 58, é revelada a necessidade de instauracáo de procedimento antecedente

a pena de suspensáo, precedendo-a de contraditório e ampia defesa.

Do embate das duas possibilidades de atuar no caso, o órgáo

administrativo escolheu a primeira, ou seja, a ¡mediata suspensáo.

Muito bem, para a análisc é importante lembrarmos que cm um

regime tendente a ser democrático, onde foi adotado como fundamento a

fórmula do Estado Democrático de Direito, a men^ao de qualqucr medida

restriliva ao exercício de direito, sem a precedencia do devido processo, é, e

sempre deve ser, encarada como exce^áo. Como tal, as disposicóes legáis que

mencionem medidas dessa índole devem obedecer a requisitos autorizativos

que rcvelem urna urgencia imposta pela possibilidade de efetivo daño ao

interesse público. Ademáis, perquirir-se-á, obrigatoriamente, da necessidade

(urgencia), da proporcionalidade entre a medida c o fim (evitar o daño ao

interesse público) e, por finí, se a a<;ao detém a eficacia para tanto.

A materia em apreso nao parece deter nenhuma das causa

autorizativas*. Dessa forma, por verificacáo dos elementos permissivos, é

' Para maior aprofundamemo recomendamos excelente maténa publicada na Revista AJURE. edicao n* 56.

Ago/set/oul de 1997. pág. 33/43. relatando o processo de insercio desse principio na cultura americana.

' Refcrindo-se a essa maténa o STK no MS 20 999, reí. Celso de Mello, tratou específicamente das garandas
conslilucionais e a aluacáo da SUNAH

1 Esla foi a posicao tomada em caraier liminar por juizes do judiciárío local (RN. Comarca da Capital. MS

001 01 013429-9 e MS . Juízcs Joáo Batista Reboucas e Cicero Martins de Macedo Filho. respeclivamenie).
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mais plausível a disposicao do artigo 58, que ordena a preexistencia de

proccdimenio administrativo.

Segundo uma leilura mais universal, nao se pode permitir que as

medidas detentólas de poder intervencionista vinculado á cstreita protecao

dos consumidores, tenham conteúdo somentc punitivo. E é isso que ocorre

quando materialmente nao autorizadas pelo poder de cautela.

O próprio vocábulo "sancho" possui a nocáo de punicao, rctribuicjio

para garantir á execu^áo de uma lci (cf. Holanda, 1985, p.457). Como bem

sabido, toda medida punitiva requer processo que a anteceda'.

Todo o exposto leva-nos a aferir que, nao só na via judiciária, mas

também na administrativa, todas as nuancas devem ser analisadas, e. ácima

de ludo, a prova produzida deve ser apreciada com a máxima amplitude

possível. Isto significa que devem ser dadas as oportunidades de ampia defesa,

de contraditório a ludo que for alegado. As provas deverao ser apreciadas

pela autoridade administrativa, que, ao final, valorizando-as, indicará os

motivos de seu convencimento para punir ou nao.

Por fim, é correta a posicáo que aceita a intervenc^o administrativa

nos bens jurídicos nao geralmentc vedados, sem processo anterior, a medida

que se encontrem preenchidos requisitos malcriáis decorrentes do interesse

público, norteado pela necessidade, proporcionalidade c eficacia. Por via de

causa, nao pode a medida administrativa, ncsles casos, detercarálcr somente

punitivo, nao se confundindo com esse.

5 - Remate conclusivo

Ao final dessa breve discussao podemos levantar algumas

considera55es, diante das circunstancias que nos cercam. Numa época em

que se acentúa o embate entre cidadáo e Estado, requer-se uma postura que

condiga mais com a serie principiológica que anima a nossa Constituido.

A dinamicidade da atividade humana propóe a necessidade de

revermos a producto legislativa do Estado c a forma de atuacfio de seus entes,

buscando uma adcquac,ao com o "Texto-Mae".

Nesse contexto, o poder de polícia administrativo encera duas

formas de alua^ao pelo executivo: um ligado aos bens ou condutas vedadas;

outra, referente á configurado da área de exercício de determinados direitos.

Na primeira especie, toda e qualquer atividade permissiva da

Administrado, deverá ser precedida de uma liberacao expressa cm lei. Decorre,

entáo, uma interpretasao restritiva das normas restritivas.

Em rela£ao á atividade delimitativa, soergue-sc uma verifica^áo in

loco, norteada pelos principios constilucionais que tratam da materia c,

' Relacionada as exigencia da sancao administrativa, é lapidar o trabalho do prufessor e magistrado federal

Edilson Penetra Nobre Júnior, intitulado "Sancao Administrativa e Principio de Direilo Penal".
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sobreludo, em relacao aos principios fundamentáis da ordem constitucional.

Para tanto, cabe urna hermenéutica constitucional, averiguando a conformidade

funcional como principio interpretativo.

Resta, entao. na atividade concreta de controle jurisdicional,

averiguar se houve a observancia do interesse público, buscando a necessidade,

a proporcionalidade c a eficacia da medida delimitativa que adolou a

Administracao.

Torna-se cada vez mais aceita a posigao interpretativa que emende

necessária a aluagao ¡nterventiva do Estado sob bens jurídicos nao diretaniente

encarados como vedados. No entanto, para que esta intervencao aconteca sem

a observancia de devido processo legal, é necessário que haja urna juncao de

requisitos autorizativos. Estes tém a fungáo de destituir da medida qualquer

caráter de sancao/pena, e atribuir-lhe o caráter de cautela de um bem mais

colclivamcnle almejado.

É difícil e ardua a atividade de controle jurisdicional da aluacao do

poder de policía administrativo, devido, como sabemos, á intensa producao

legislativa brasileira, inclusive, por órgáos nao competentes. No entanto, vale

ressaltar que a salvaguarda da atividade jurisdicional deve ser a observancia

da higidez constitucional. Sua observancia deve ser conferida cm cada ato

administrativo, até mesmo naqueles que, por nossa condicao de cidadao, haja

urna simpatía. A linha objetiva a ser seguida é sempre observar o ampio

conlcúdo principiológico que possui a nossa Constituigáo.
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O EXERCICIO DO DIREITO DE GREVE PELOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Gilvánklim Marques de Lima c Andcrson Souza da Silva

Académicos do 6o Período do Curso de Direito - UFRN

Introducto

A Constituido Federal de 1988, pródiga no reconhecimento de

¡números direitos e concessao de urna vasta gama de garantías aos cidadáos,

nao loi tao generosa, como se poderia esperar, na outoiga de efeilos práticos

a muitos direitos nela afirmados.

Incorporado ao bloco dos direilos constilucionais de efetividade

disculível, encontra-sc o reconhecimento do exercício legítimo da greve, como

instrumento de pressao, por parte dos servidores públicos.

E assim que encontramos reconhecido o exercício da greve por

parte dos servidores públicos no artigo 37. VII da Constituido Federal, ou

.seja, como dircito com a eficacia condicionada á edicjio de urna lei específica

que Ihe fornega os devidos contornos. Entretanto, cabe-nos questionar se uní

direilo constitucional deve ficar limitado ou absolutamente desprovido de

eficacia em virtude da desidia ou indiferenca dos poderes constituidos, que

deveriam lhc conceder a devida rcgulamenta$5o. Logo, o enfoque da discussao

centra-se na seguinte pergunta: Até onde pode ser encarada como legítima a

submissao da vontade do Poder Conslituinte aos poderes constituidos? Seriam

cíes dotados de maior legilimacao para interpretar os anseios sociais, de forma

que a eles cabe o próprio deferimento ou supressao daquilo que o Constituinle

oulorgou? Estas e outras questoes envolvem o tema dcste ensaio, urna vez

que das respostas a elas atribuidas emana o tratamenlo jurídico que deve ser

conferido á greve praticada por servidores públicos.

A constitucionaliza^áo da greve

Ate ser incorporada ao texto constitucional, a plática da greve passou

por diferentes momentos, partindo ela de urna .situarán em que o Estado a

rcconhccia como urn caso de policía, sendo aqueles que a pralicavam encarados

como verdadeiros delinqüentes, até alcan£ar o patamar de legítimo direito de

resistencia a ser exercido pelos trabalhadoresquandoestiveremsendo vítimas

de um tratamento nocivo, deferido pelos seus empregadores. o qual se aprésenla

como violador dos interesses trabalhistas de urna determinada classe laboral.

A Constituicao Federal de 1988, no capul do seu artigo 9o, assim
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se pronunciou em relajo á greve: "E assegurado o direito de greve, competindo

aos trabalhadores decidir sobre a oportunidadc de exerce-lo e sobre os interesses

que devam por meio dele defender".

Como se pode pcrceber da redacáo do texlo constitucional, o

Constiluinte encarou a greve nao como um direito que eslava sendo por ele

criado e atribuido aos trabalhadores. O que a redacáo constitucional coloca é

que o direito de greve é assegurado, ou seja, ao se pronunciar nestes termos, o

constituinte de 1988 visualizou a greve como preexistente cm termos de

legitimidade á própria Constituicáo, urna vez que nao se pode proteger aquilo

que nao existe. Logo, podemos dizer que o espirito da Constituido de 1988

encarnou a idéia de que a greve é um direito que o cidadao possui antes mesmo

de o legislador lhe oferecer reconhecimento, de forma que ela se limitou apenas

a garantir a protecáo de tal direito, determinando no Parágrafo Primeiro do

mesmo artigo 9o que lei definirá os servaos essenciais que nao poderao ser

atingidos quando do exercício da greve.

De fato, podemos dizer que a greve agrega-se a um direito maior,

que pode ser chamado de direito de resistencia, que é reconhecido a lodo

homem, cabendo-lhe, como decorréncia dele, opor resistencia a loda e qualquer

violaijao ao conjunto de direitos subjetivos que ele detém. Nesles termos, o

Ordenamcnto Jurídico tcm reiteradamente afirmado que ao homem, quando

na iminencia de sofrer urna agressao injusta, cabe resisti-la coni os instrumentos

de que dispuser no momento. Assim, temos a legítima defesa encarada como

legal e outros tantos meios de resistencia as agressóes e injustas supressSes de

direitos assegurados pela legislado, despontando entre eles a greve.

A lei exigida pelo Parágrafo Primeiro do artigo 9o da Constituicáo

Federal foi promulgada em 08 de junho de 1989, recebendo o número 7.783.

Nela sao trabados os contornos e limites legáis do exercício da greve,

detalhando-se, inclusive, que assistem ao trabalhador grevista varias garantías

protetivas, como a que pode ser encontrada no Parágrafo Único do artigo 7o,

no qual se veda a rescisao de contrato de trabalho durante a greve, bem como

se proíbe a contratac,3o de trabalhadores substitutos, exceto ñas hipóleses

previstas na própria lei.

Como se vé, o exercício do direito de greve por parte dos

trabalhadores em gcral nao demanda maiores comentarios, urna vez que se

encontra assegurado tanto pela constituicao, como pela legisla£áo ordinaria.

Entretanto, o dilemajurídico relacionado ao exercício da greve surge

quando se trata de servidores públicos, pois tal direito lhe era vedado até a

promulgarlo da Constituicao de 1988, argumentando-se que tal vedaejio visava

resguardar o Principio da Continuidade do Servico Público, sendo este

Principio relativizado pelo Constituinte de 1988. Todavía, o artigo 37, Vil, da

Constituicao, que deferiu a possibilidade da greve ser praticada por servidor

público, determinou que urna lei específica fosse editada para disciplinar a

prática grevista, sendo que tal norma, até o momento presente, ainda nao foi
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promulgada, criando-sc assim dificuldades para aqueles que se encontram

dentro da aleada do dispositivo constitucional citado.

Caracterizarlo doutrinária da norma contida no artigo 37, VII, da

Constituidlo Federal

Grande parte da discussáo doutrinária acerca da legalidade ou nao

do exercício do dircilo de greve pelo servidor público é devido á questáo da

eficacia do art. 37, inciso VIL Como a discussáo se relaciona diretamente ao

lema da eficacia das normas constitucionais, faz-se necessário analisá-lo á

luz da doutrina que dele se ocupa. Por esta razao, dirijamos nosso olhar

primeiramente para as colocagoes da doutrina norte-americana, pois a ela coube

tragar os primeiros contornos relacionados ao assunto.

A principio, a doutrina norte-americana divide as normas

constitucionais em normas autoexecutáveis (self-executing, self-enforcing ou

self-acting) e normas nao auto executáveis {not self-executing, not self-

enforcing provisions, ou not self-acting). As normas auto executáveis sao

aquelas que

"(...) puderem executar o dever imposto, por

forneccrcm urna norma que possibilite a fruigáo e

protegao do dircito outorgado. Tratam-se de preceitos

constitucionais completos, que nao requeretn nenhuma

complementacáo por lei infraconstitucional. Sao

mandamentos constitucionais para os quais nao será

necessário designar urna autoridade, nem indicar

processo especial" (Diniz, 1997, pp.101/102).

As normas constitucionais nao auto executáveis, por sua vez, sao

aquelas que "somente indicam principios, sem, contudo, cstabelecerem normas

que Ihes déem eficacia. Requerern, portanto, agao legislativa ulterior para sua

efetivacao" (Diniz, 1997, p.l02). Aínda na doutrina norte-americana

encontramos a distingao entre prescrigoes mandatórias (mandatory provisions)

que siio normas de eficacia plena e de cumprimento obrigatório e ¡mediato e

prescrigoes diretórias (directory provisions) que sao normas de conleúdo

regulamentar, que possibilitam ao legislador desviar-se do plano constitucional

tragado.

Apesar de a classificagáo dada pela doutrina norte-americana ter

impulsionado as classificagocs doutrinárias posteriores, ela nao foi suficiente,

pois abria margem para o reconhecimento de normas constitucionais que

ficariam circunscritas a sua locugao legal, deixando-se ao sabor das peripecias

governamentais a sua efetivagáo. Isto redundaría, fatalmente, em se ter normas

constitucionais sem nenhuma eficacia, o que certamente nao satisfaz aos
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imperativos de justica, urna vez que tais normas "nao auto executáveis" sao

geralmente aquclas que trazem controvertidas disposicóes que, geralmente,

rcsguardam importantes interesses da populacao, possibilitando-se dcsla

maneira que, apesar de tais normas se encontrarem no texto constitucional,

assumam um papel meramente decorativo, nao satisfazendo assim ao elemento

finalístico esperado pelos cidadaos.

A doutrina italiana, reparando em parte as colocacoes da doulrina

norte-americana acerca do tema, procura dividir as normas constitucionais

em dirctivas ou programáticas, preceptivas de aplicabilidade ¡mediata e

preceptivas de aplicabilidade nao ¡mediata. As normas diretivas ou

programáticas sao aquelas que estabelecem urna direcao para a atividade

legislativa. Elas, porém, nao excluem a possibilidade de existirem leis que

nao estejam de coníormidade a cías. As normas preceptivas de aplicabilidade

¡mediata sao aquelas que possuem eficacia e cumprimento ¡mediato,

derrogando ou ab-rogando a legislacao anterior parcial ou inteiramente

¡ncompatível com elas. As normas preceptivas de aplicabilidade nao ¡mediata

sao aquelas que, embora tendo sua aplicacao suspensa temporariamente,

invalidam novas lcis com elas incompalíveis, nao atingindo, porém, as leis

editadas anteriormente a elas.

Como podemos perceber, a doutrina italiana representou um passo

á frente as colocagóes da doutrina norte-americana, pois rcconhcce ás normas

dependentes de um ato normativo posterior um mínimo de eficacia: a eficacia

ab-roganlc (ou derrogante, dependendo do caso). Ela, entretanto, continua

reconhecendo normas que, na prática, nao lém nenhuma eficacia (o caso das

normas diretivas ou programáticas)

Para finalizarmos o conjunto de classificacocs apresentadas e

fazermos urna síntese délas, apresentemos as classificag5es de José Afonso

da Silva e Celso Antonio Bandeira de Mello.

José Afonso da Silva separa as normas constitucionais em normas

de eficacia plena, normas de eficacia contida e normas de eficacia limitada

declaratoria de principios institulivos e de principios programáticos. As normas

de eficacia plena sao aquelas que, dispensando legislacao posterior, possuem

aplicabilidade ¡mediata c integral. As normas de eficacia contida possuem

eficacia plena, mas nao integral, porexigirem normas que contenham c limitem

os direitos nelas comidos. As normas de eficacia declaratoria de principios

institutivos e de principios programáticos necessitam de atos normativos

posteriores para sua aplicacáo, mas possuem eficacia ab-rogante ou derrogante

em relacao á legislacao anterior incompatível com elas. Celso Antonio Bandeira

de Mello, por sua vez, separa as normas em:

"a) normas que conferem poderjurídico a um sujeito,

que, por si, sem o concurso de outrem, frui do bem

jurídico deferido; b) normas que compoem o
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necessário para gerar urna ulilidadc concreta,

suscetível de frui^ao positiva dependcnle de uma

prestagao alheia; c) normas que se limitan) a

determinar um fim a sercumprido pelo poder Público,

sem apontar os meios para atingi-lo;" (/« Diniz, 1997,

p.106).

Dcntre as normas conccdentes de direitos ¡mediatamente fruíveis e

exigíveis, Celso Antonio Bandeira de Mello separa as normas em insuscetíveis

de restricto e restringíveis por lei ordinaria. Quanto á semántica, as normas se

separam cm: "a) normas delimitadoras do cometido do direilo. com exatidao,

porque se valem de expressdes inelásticas; b) normas delimitadoras do

conteúdo do direilo que se utilizara de termos imprecisos e elásticos "(In Diniz,

1997, p. 107).

Percebe-se pelo exame das classificac.ocs dadas que a doutrina, de

modo geral, passou de uma posic,3o em que algumas normas constitucionais

nao teriam eficacia ab ¡nitio (ou seja, sua eficacia nao existiría no momento

do seu nascedouro, ficando dependente de atos normativos posteriores para

produzir quaisquer um dos seus efeitos), para uma posic,3o em que as normas

constitucionais tém um mínimo de eficacia: a eficacia ab-rogante.

Diante dcstas classificac,5es apresentadas, cabe-nos defrontá-las

com o lexto do art. 37, inciso VII, e, assim, mensurar os efeitos do referido

inciso.

O inciso VII do art. 37 possui a seguinte redagáo: "O direito de

greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica".

Lido o inciso, fica a questao: ele será uma norma de eficacia plena, de eficacia

contida ou uma norma programática?

A principio, podemos dizer que o referido inciso nao c uma norma

de eficacia plena, pois ele encontra-se, como podemos ver, atrelado á edi^áo

de ato normativo posterior. Esta característica sua retira qualquer dúvida, uma

vez que a locuelo legal fala em restricto. Sem esta locuelo, a norma poderia

ser compreendida como de eficacia plena. Assim, sem hesitar, a questáo fica

em determinar se a norma é de eficacia contida ou programática. Manoel

Gonc,alves Ferreira Filho esposa a tese de que o referido inciso contém norma

de conteúdo programático. Nesses termos ele se expressa:

"(...) é esta a primeira Constituido brasileira a admitir

a greve de servidor público. Isto representa o abandono

do rigor do principio da continuidade do servido

público, que importaría na denegac,ao deste direilo.

Esta norma é, todavia, de caráter programático, nao

tem aplicabilidade ¡mediata. Com efeito, o direito de

greve do servidor haverá de ser exercido "nos termos
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c limites' da lei complementar que deverá ser editada

para regula-lo" (1997, p.242).

Nao partilharnos da mesma posicáodo citado autor. Pensamos que

nao se deve confundir norma programática com normas conferidoras de

direitos. As normas programáticas contení cm seu bojo um comando que se

dirige, tanto a alividade legislativa quanto a alividade judicante. no sentido de

cstabelecer Unlitis básicas de atuacáo para estas atividades. orientando-as

dentro de urna conccpc.ao trabada na Conslituifao. Por esta razáo, as normas

programáticas muitas vezes se confunden! com os próprios principios,

diferindo-se destes, porém, por apresenlarcm eficacia ab-rogante. As normas

conferidoras de direitos, por outro lado, possucm urna missáo diferente: a

declarado dos direitos que a Constituido, no seu nascedouro, consagra e

ofereceprolecáo, independente do grau de eficacia que a norma venha ter. O

referido inciso se incluí justamente categoría das normas de eficacia comida,

porque a locuelo do inciso reconhece, de mancira clara, o direito de greve ao

servidor público.

Somos da opiniao de que a norma aqui tratada é urna norma de

eficacia comida (ou de eficacia restringível, nos di/eres de Celso António).Para

susteniarmos esta opiniáo nos valemos de alguns principios de hermenéutica

constitucional listados por Canotilho. O primeiro deles é o da máxima

efetividade, o qual reza: "... a unía norma constitucional deve ser atribuido o

sentido que niaior eficacia lite dé" (1996, p.227). Assim, na trilha deste

principio, entendemos que o inciso, nao obstante vincular o exercício do direilo

a edicao de ato normativo posterior, possui, na ausencia deste ato, eficacia

para atuar. A norma posterior possui somente o papel de limitar a eficacia do

inciso, nao o papel de por "em movimento" a norma para depois ela produzir

os efeitos esperados. Neste ponto o Judiciário, diantc da ausencia da lei especial

exigida pelo inciso, deve determinar quais seriam estes limites, numa

verdaelcira atividade de integrado, segundo os ditames da norma

constitucional, do Principio da Continuidade do Servido Público e de oulros

principios cabíveis. O oulro principio hermenéulico do qual nos valemos é o

principio da unidade da Constituicjio, o qual reza:

"'O principio da unidade da constituido ganha relevo

autónomo como principio interpretativo quando com

ele se quer significar que a constituido deve ser

interpretada de forma a evitar contradices

(antinomias, antagonismos) entre as suas normas.

Como ponto de orientado, guia de discussáo e fator

hermenéutico de decisao, o principio da unidade

obriga o intérprete a considerar a constituido na sua

globalidade e a procurar harmonizar os espatos de
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tensáo existentes entre as normas constilucionais" (Ob.

Cit., p. 226).

Á luz deste principio, devemos analisar o referido inciso nao

somonte segundo os paradigmas dos principios da Administracáo Pública,

mas lambérn segundo os direitos sociais consagrados era nossa Constituido.

Por isto nos reportamos ao art. 9 Parágrafo Primeiro, que diz: art. 9° "É

assegurado o direilo de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a

oportunidade de e.xercé-lo e sobre os interesses que devam por nwio dele

defender. § I ° lei definirá os servicos ou atividades essenciais e dispara sobre

o utendimento das necessidades inadiáveis da comunidade". Com a leitura

dcsta.s disposi^oes. vém-nos as perguntas: Por que o Judiciário nao se serve

das lcis que definem os servicos ou as atividades essenciais para, num eteito

integrativo, definir limites ao direito de greve do servidor público'.' Por que o

servidor público nao teria direito de defender urna melhor posicao salarial e

funcional, rci vindicado mínima de qualqucr trabalhador? Sobre estes pontos,

o nosso "preclaro Judiciário" continua mudo e impassível.

Conforme nossa exposicáo, afirmamos que o direito de greve do

servidor público, antes de ser legal ou ilegal, é plenamente constitucional,

podenelo ser exercido, nao obstante a falta da lei especial exigida pelo Inciso.

O tratamento que se tem dado ao dispositivo constitucional somonte relíete

oulra posicáo mais geral: a da ineficacia e do desinteresse cin concrcti/ai os

direitos sociais consagrados na nossa Constituicáo, perseguindo-sc, ainda, a

trilha dos direilos individuáis.

Os servidores públicos e o exercício do direito de greve

O artigo 37, Vil da Constituicáo Federal determinou que a greve,

quando praticada por servidores públicos, seja excrcida nos termos e limites

definidos cm lei específica. Antes da Emenda Constitucional n.° 19, de 4 de

junhode 1998, a lei exigida pela Carta Magna era urna lei complementar, que

exige , para sua aprovagáo, a anuencia da maioria absoluta dos membros das

duas casas que compóem o Congresso Nacional.

Como se vé, a modificarlo do texto da Constituicáo perpetrada

pela Emenda referida veio a reduzir o quorum necessário para a aprovacao da

lei rcgulamentadora exigida, sendo que se requer atualmcnte, para atender ao

exigido pelo artigo 37, VII da Carta Constitucional urna lei ordinaria, a qual é

considerada aprovada com a concordancia da maioria simples dos integrantes

da Cámara dos Deputados e do Senado Federal.

Entretanto, passados varios anos desde que a Constituicáo foi

promulgada, a lei a que estamos nos referindo nao foi ainda editada, gerando

assim unía situacao de verdadeira pcrplcxidade, tanto na duutrina como na

jurisprudencia sempre que o tema vem á tona.
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Como decorréncia da situac,ao omissiva do Congresso Nacional,

os servidores públicos tém visto reiteradamente negada a legalidadc do

exercício do direito de greve reconhecido pela Constituido. Face a isto, o

descaso do legislador ordinario vem ferindo de morte um direito que, como

colocamos anteriormente, foi assegurado pelo constituinte, urna vez que emana

ele da faculdade que ao ser humano se confere de resistir as agressóes

perpetradas contra ele.

Como instrumento para coibir a inercia do legislativo, que ao longo

da historia constitucional brasileira tem inviabilizado a efctivac,áo plena de

nossas Constituicoes, o constituinte de 1988 previu um remedio para sanear

este mal que reiteradamente ataca os nossos legisladores. Assim, institui-se o

mandado de injuncáo, que possui como incumbencia, segundo o artigo 5o,

LXXI da Constituicáo, garantir a eficacia dos direitos e libcrdadcs

constitucionais inviabilizados pela ausencia de norma regulamentadora. Busca

se, desta maneira, Corear o legislador a regulamentar a Constiluicáo, ñas partes

em que cía requer maiores detalhes concernentes á sua efetividade.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na condiciio de guardiáo

da Magna Carta, nao tem oferecido ao mandado de injuncáo a efetividade que

dele se esperava, tendo sido, salvo em raras excecóes, utilizado como vefeulo

de comunicacao destinado ao órgao encarregado de promover a regulamentacao

do texto constitucional, para lhe dar ciencia de que ele se encontra em mora

legislativa, nao se cominando, entretanto, caso permaneca a siluacjio morosa,

qualquer sancao. Diante deste quadro, é evidente que o mandado de injuncao

possuirá poucos efeitos práticos, pois comunica9áo sem amcac.a de san?áo é

algo inocuo para quem está agindo de má fé.

O Supremo Tribunal Federal, no MI n.°. 20/DF, impetrado em 19/

05/1994, do qual foi relator o Ministro Celso de Mello, decidiu, por maioria,

o seguinte:

'EMENTA: MANDADO DE INJUNCÁO COLETIVO

- DIREITO DE GREVE DO SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL - EVOLUCÁO DESSE DIREITO NO

CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO - MODE

LOS NORMATIVOS NO DIREITO COMPARADO -

PRERROGATIVA ASSEGURADA PELA CONSTI

TUICÁO (ART.37, VII) - IMPOSSIBILIDADE DO

SEU EXERCÍCIO ANTES DA EDICÁO DE LEÍ COM

PLEMENTAR- OMISSÁO LEGISLATIVA- HIPÓTE-

SE DA SUA CONFIGURACÁO - RECONHECIMEN-

TO DO ESTADO DE MORA DO CONGRESSO NA

CIONAL - IMPETRACÁO POR ENTIDADE DE

CLASSE - ADMISSIB1LIDADE - WRIT CONCEDI

DO. DIREITO DE GREVE NO SERVICO: o preceito
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constitucional que rcconheceu o direito de grevc ao ser

vidor público civil constituí norma de eficacia meramente

limitada, desprovida, em conseqüencia, de aulo-

aplicabilidade, razao pela qual, para atuar plenamente,

depende da edi^áo da lei complementar exigida pelo

próprio texto da constituido.

A mera outorga constitucional do direito de greve ao

servidor público civil nao basta anle a ausencia de auto-

aplicabilidade da norma constante do artigo 37, Vil, da

Constituido para justificar o seu ¡mediato exercício.

O exercício do direito público subjetivo de greve

outorgado aos servidores civis só se revelará possível

depois da edicao da lei complementar reclamada pela

Carta Política. A lei complementar referida - que vai

definir os termos c os limites do exercício do direito de

greve no servico público - constituí requisito de

aplicabilidade e de operalividade da norma inscrita no

artigo 37. VII, do texto constitucional.

Essa siluacao de lacuna técnica, precisamente por

invibializar o exercício do direito de grevc, justifica a

utilizado e o deferimento do mandado de injuncjio"

(grifos nossos).

Da aludida decisáo do STF se depreende que o mandado de

injunc,ao, quando utilizado como um simples dispositivo destinado a alertar o

órgao regulamcnlador moroso, nao possui grandes rcpercussóes práticas,

podendo-se tomar como cxcmplo desta assertiva o MI -20/DF, transcrito, cm

parte, ácima, pois, apesar de ser ele datado de 19 de Maio de 1994, até o

momento o Congresso Nacional ainda nao votou a norma regulamentadora

reclamada pelo artigo 37, Vil da CF.

Melhor teria agido o Supremo se, como já fez em outras ocasióes,

tivesse determinado um prazo para que a lei fosse promulgada, sob pena de se

oferecer efetividade plena ao dispositivo constitucional nos casos concretos

que nele se enquadrassem. Mas nao. Além de ser negado o efeito pleno ao

artigo, ainda se proclamou que a operatividade dele só será possível quando

for editada a norma regulamentadora, limitando-se a afirmar que o Congresso

se encontrava em mora, fazendo assim urna deelaracáo inocua, como tem

demonstrado o tempo.

O Superior Tribunal de Justica (STJ), por sua vez, (cm apresentado

urnajurisprudencia oscilante em lomo do tema, pois, embora tenha reconhecido

que o dircito de greve assegurado na Constituido pode ser exercido (ROMS

8426/PR, de 05/03/98, Reí. Min. Vicente Leal), lambém declaiou que o exercício

de tal dircito permanece ilegal, face a ausencia da norma reclamada pela CF
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(EDROMS 8811/RS, de 22/02/00, Re Min. Edson Vidigal), sendo, porlanlo,

passíveis de descontó em folha de pagamento os dias nao trabalhados cm

decorréncia da greve (MS 3449/DF, de 24/09/97, Félix Fischer).

Diante do quadro abordado, os servidores públicos se deparam com

urna siluacao difícil, pois, a cada dia a Administracao Pública vem lhes impondo

desvantagens salariáis e funcionáis, de maneira que eles tém perdido

gradativamente o poder aquisitivo que possuíam, frente á constante política de

compressáo salarial que lhcs é imposta; bem como, tém sido vítimas de urna

incisiva campanha difamatoria, que os responsabiliza pela situacao de atraso

que envol ve a Administracao Pública brasileira, atribuindo-se, desta maneira, a

eles, as deficiencias do próprio Estado, sem que, diante deste quadro, possam se

utilizar do legítimo direito de resistencia legitimado por meio da CF e encarnado

na paralisacao grevista.

É necessário que analisemos com cuidado as questoes atinentes ao

tema que ora abordamos, urna vez que se limitar a olhar a consliluicao c verificar

a requisifao de urna norma regulamentadora do dispositivo e,frente a isso, negar

efeti vidade ao preceito, sem mensurar as conseqüéncias deste ato é, no mínimo,

urna atitude temeraria.

Neslc momento, chegamos ao cerne da questao relacionada ao lema,

dentro dos limites deste trabalho, cabendo-nos indagar, de inicio, qual a razao

de o conslituinte ter especificado a necessidade de urna lei regulamentadora

para o artigo 37, VII, da CF.

Alguns doutrinadores apontam o ato como sendo denotador da falta

de coragem do constituinte, que diante dos temas ensejadores de maior polémica,

simplesmente transferia a regulamentacáo para o legislador ordinario. Talvez

assista razao, em parte, aos que defendem tal ponto de vista, mas, ao nosso ver,

o problema requer outras explicares adicionáis.

Ora, c sabido que a Constituicáo deve trazer em seu bojo as estruturas

básicas de sustentacao do Estado, nao lhe cabendo adentrar na especificidade

dos direitos, deveres e garantías que reconhece, cabendo ao legislador ordinario

esta funcao. Em se tratando do servido público, é evidente que nao se pode

admitir a sua paralisagáo absoluta, que poderia ocorrer em decorréncia de urna

greve, urna vez que dele depende a própria funcionalidade do Estado, agregándo

se a isso principios como o da "Continuidade do Servico Público". Logo, é

evidente que as paralisacóes dos servidores públicos precisam ser

minuciosamente disciplinadas, nao sendo de bom al vitre que a constituicáo tome

para si tal larefa, apesar do costume esdrúxulo que nosso país possui de querer

tudo colocar no texto constitucional.

Em outras palavras, ao afirmar que a greve dos servidores públicos

poderia ser exercida nos termos e limites delineados em lei. estava o constituinte

querendo salvaguardar o direito de resistencia em consonancia com a própria

funcionalidade estatal. Assim, a Constituicáo coloca que, diante do exercício

assegurado da greve, nao se exporá a Administracao Pública ao risco de ser
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parausada por completo. Portanto, podemos concluir que a lei a que se refere o

artigo 37, VII, da CF, é urna garantía, antes de ludo, para a Administrado Pública.

Frente a ¡sso, podemos indagar: será que urna garantía conferida á Administra^áo

pode obstar o cxercício de um direito constitucional, quando, cm virtude da

desidia dos seus agentes, tal garantía permanece sem seus contornos definidos?

Acreditamos que nao. O texto constitucional bem elucida a queslao, quando no

referido artigo 37, VII, diz que "o direito de greve será exercido nos termos c

limites definidos cm Ici específica". Ora, se é dito que ele será exercido, é porque

ele já existe, já está assegurado, nao podendo a lei de garantía da Administrado

Pública ncgar-lhc atuac,ao, ainda mais nao havendo sido cía editada conforme

manda a Constituido.

Frente a inexistencia da lei reclamada pela Constituicao, diante da

impossibilidade de cerecar um legítimo direito constitucional e face a necessidade

de salvaguarda da funcionalidade administrativa, eremos que a situa^áo deve

ser disciplinada de maneira a proteger os ¡nteresses envolvidos no art. 37, VII

da CF, urna ve/, que negar efetividade ao dispositivo é super proteger a

Administracáo cm detrimento do servidor. Diante disso, a mclhor solu^ao pode

ser encontrada no campo dos principios fundamentáis do Direito Constitucional

c Administrativo.

Sendo assim, se sobre o servico público incide o principio da

continuidade, nao podendo ser ele parausado por completo, cabe aos tribunais,

portanto, reconhecer o legítimo exercício da greve, desde que respeitadas as

peculiaridades do servico público. A lei específica reclamada pela Constituicáo

terá o ponto referido como nuclear. Logo, nao seria ilegítimo deferir aos

servidores públicos tal tratamento.

O que nao pode nem deve ser tolerado c que a Administracao,

dolosamente, com a complacencia do Congresso, continué a se omitir em relacao

á edicto da lei rcgulamentadora reclamada pela Constituic,ao, para, com isso,

cercear o cxercício de um legítimo direito assegurado pela Carta Política.

Cabe ao Judiciário se manifestar de maneira incisiva contra a inercia

legislativa que cerca o lema, pois, enquanto o Poder Público nao perceberque

a sua omissao lhc c prejudicial, continuará nao dispensando a menor atenc.áo

á regulamentacáo do direito de greve dos servidores públicos.

Entretanto, mesmo que continué a se perpetuar a indiferenga, nao

resta dúvida que urna situac.ao de perplexidadc ao se tratar do tema continuará

a existir e a greve continuará a ser praticada pelos servidores públicos, pois,

como já fizemos alusao, a resistencia diante da injust¡c,a adentra a natureza de

todo homem. Portanto, a única maneira de se evitar prejuízos tanto para os

servidores como para a Administrac,áo é garantir o exercício dos dircitos que

a Constituic.ao assegura e diferc, dentro das peculiaridades que adentram a

esfera do servico público.
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Conclusáo

Diante do que foi exposto, entendemos que o exercício do direito

de greve pelos servidores públicos nao pode ser obstado pela indiferenc,a do

Congresso Nacional cm rela$ao á norma regulamentadora que o dispositivo

constitucional reclama. Assim, deve o Judiciário valer-se da sua competencia

para garantir o cumprimento das normas legáis, a finí de impedir que a

Administrac,ao continué a tirar proveito da inexistencia da norma

regulamentadora atrelada ao tema, desestimulando, desta mancira, a inercia

legislativa.

Assim, é de se concluir que o direito de greve pode ser exercido

pelos servidores públicos, limitando-se tal exercício aos principios

fundamenladores da funcionalidade essencial da Administrado Pública.
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1 • Introducto

O presente estudo visa analisar, de mancira didática c abrangente,

o principio da impcssoalidade da Adminisirac/io Pública, constituindo, nesse

sentido, urna inovacáo, visto que escassa é a producaojurídico-científica patria

específica sobre tal principio. Para tanto, indispensáveis se mostram,

inicialmente, os apontamentos acerca da relevancia dos principios

constitucionais, particularmente dos que regem a atividade administrativa,

bem como sobre o contexto histórico que propiciou a exigencia de atitudes

impessoais por parte dos governantes. Partindo-se desses esclarecimentos,

intenta-se precisar um sentido para o principio cm tela, estabelecendo

parámetros para a distingo entre esse e os demais principios que com ele se

relacionan! mutuamente. A etapa final do trabalho, por sua vez, volta-sc a

urna abordagem mais prálica do tema, através do estudo de aspectos que nao

poderiam dcixar de ser abordados, quais sejam, as difieuldades que

obstaculizan! a constmeáo de urna administrado realmente impessoal e as

principáis formas de viola^ao ao principio. Todos esses pontos sao de extrema

importancia para se compreender e tentar modificar o contexto atual da

Administrado Pública no Brasil, no qual nepotismo, favoritismo, auxilios e

privilegios sao expressóes enunciadas constantemente quando se fala a respeito

da conduta dos administradores. Confrontam-se, enfim, teoria c prática na

análise de um principio que exerce fun^áo primordial na consecugáo do

interesse público c viabilizacáo da tao almejada justica social.

2 - Os principios constitucionais da Admmistracáo Pública

O ordenamento jurídico consiste em urna verdadeira hicrarquia de

normas e valores, visto que alguns deles apresentam-se superiores, devendo

prevalecer semprc, em toda aplicacáo do direito. E o topo dessa imensa cadeia

de valor é representado pela Constituido Federal, norma maior de um país,

idéia essa que existe desde o movimento iluminista e revolucionario francés.

A partir desse momento histórico, os povos passaram a se organizar segundo

urna carta que cstabelecesse a forma de eslruturaijáo política de cada naijáo,

quais seriam as finalidades dessa organizac/io c os valores fundamentáis com

os quais a inesma dever-se-ia preocupar, aspectos fundamentáis do direito de
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um povo. Assim. a Constituigáo cstabelece a base axiológica do direito, o que

faz com que seus valores devam ser encarados como supremos, desde que a

mesma seja legítima vontade política de um povo, caso em que se enquadra a

Constituicáo Federal de 1988 (CF/88).

Kspccificamente em rclagao aos principios estabelecidos pela Carta

de 88, sao clcs dolados de especial relevancia, pois que constitucm um norte

para todos os operadores do direito, seja, por exemplo, na decisao de um caso

concreto, ou alé mesmo no auxilio dado á elaborado legislativa. Desse modo,

entre todos os profissionais e estudantes da seara jurídica, a hermenéutica do

direito deve se paular ñas linhas tragadas pela Constituido, eslabclccidas

principalmente nos principios constitucionais. Ademáis, partindo-se da

grandiosa funcáo dcstes principios, tornase indispensável se desprezarem

resquicios de concepgóes contrarias, como no provável questionamento com

o qual deparar-sc-á o estudioso do direito ao tomar conhecimento da

classificagáo que enquadra indistintamente todos os principios gerais de direito

apenas como urna especie de fonte "secundaria", "subsidiaria" ou ainda como

um "indo supletivo de lacunas". Infelizmente, a tentativa de simplificacíio

vem gerando esse tipo de contradicao presente na quasc lotalidadc das obras

de Introducto ao Direito dos doutrinadores brasileiros.

De lato, como se infere da lcilura de um artigo redigido pelo

Ministro José Augusto Delgado, nao é unánime a tese que confere supremacía

aos principios do ordenamento jurídico brasilciro, in verbis:

"A doutrina contemporánea tem se preocupado, de modo

ascendente, no destaque da importancia dos principios

como veículo dimensionador da comprecnsao e da

aplicagáo do direito. A decorrencia desse posicionamento

se justifica pela descoberta de que há urna tendencia

daquclcs que se dedicam, únicamente, a aplicar o direito,

de nao considerá-los com o grau de importancia que clcs

tém na fixac,üo do entendimento e do raio de ac,ao da

norma".(1994, p.34).

Prosseguindo, torna-se necessário afirmar que existem principios

constitucionais direcionados aos diversos ramos do direito, estendendo-se

também, por conseguinte, á scara administrativa. Alguns dos que regem a

atividade da Administrado Pública foram inclusive positivados expressamente

pela Carta maior, conforme preceitua o capul do seu art. 37:

"A administrado pública direta c indirela de qualquer dos Poderes da Uniáo,

dos Estados, do Distrito Federal c dos Municipios obedecerá aos principios

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade c eficiencia (...)"' .Vale

1 O principio (hi eficiencia somente veio n ser inserido no dispositivo com n Kmenda Conslhucionnl n. I9/9S.
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salicnlar que nao sao esses os únicos principios da Administracao Pública,

mas dcccrlo tcm uma importancia fundamental,jaque vieram consubslanciados

de maneira explícita na Constituido Federal de 19882. Nao podem, pois,

subsistir intcrpretacñcs que os considerem como meras normas de eficacia

programática, tese totalmente ultrapassada, pois que sua eficacia é direta e

¡mediata, excrcendo a func,áo de diretrizes superiores de todo o sistema jurídico-

administrativo.

Particularmente em relacao á impessoalidade da Administracño

Pública, foi igualmente encarada com importancia fundamental pela CF/88,

já que veio enquadrada no rol dos principios positivados expressamcnie no

artigo 37, conforme se pode verificar em seu caput ácima transcrito. Por nao

haver uma sistematizacao das normas de direito administrativo, os principios

tcm, nesse ramo jurídico, serventía aindamaiorque nosdemais, facilitando a

interprctac/io dos textos esparsos das leis.

3 - Origem histórica do principio da impessoalidade da Administradlo

Pública

Após a Idadc Media, durante a época do absolutismo, existia

confusao entre a pessoa do rei e o Estado, de modo que aquele se sentia c era

tratado como o próprio "dono" do poder estatal, podendo mandar e desmandar

no patrimonio dcste a se bel prazer. Foi uma fase de privilegios e preconceitos,

na qual só dcsfrulavam das benesses os nobles e amigos do rei, contexto

extremamente favorável á enunciado feita por Luiz XVI: "O Estado sou eu"3.

Tal frase revela, nada mais, do que o fato de seus ¡nteresses particulares sercm

encarados como se do Estado fossem, podendo inclusive se utilizar da máquina

deste para a consecu^áo de objetivos pessoais, prática exercida cotidianamente.

Inexistia, portanto, durante essa etapa da evoluc,5o humana, qualqucr idéia

relacionada á impessoalidade da Administracño Pública.

Entretanto, diante das devastas conseqiiéncias do absolutismo,

paulatinamente foi progredindo a necessidade da imposic,áo de limites á atuacáo

do governante. Destarte, desafiando o Estado monarquista, aristocrático e

religioso, surgiu o Estado de Direito, em sua fase liberal, caracterizado pela

lula para se implantar um governo constitucional, separado do clero e da

monarquía. Desenvolveu-se um conjunto de convienes políticas tendo como

foco principal a defesa e a preservacáo das liberdades individuáis na sociedade,

bem como a necessidade de separagáo de poderes, e a conseqüente limitagao

de cada um dcstes, tudo visando á restricto do poder excessivo desfrutado

1 "Pela primeira vez na historia constitucional, temos dispositivo expresso. o art. 37, destinado a submeter a

Administracáo Pública direta, indireta e fundacional aos clássicos principios do Dircito Administrativo:

Lcgalidadc,Impessoalidade, Monilidade e Publicidade, bem como ao recém-inlroduzido Principio da Eficiencia"

(Wladimir Rodrigues Días In Carlos Pinto Coelho Mota, 1999, p.93).

1 "L'Éiat c'esl mo¡".
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pelo rei, mesmo que, para islo, fosse levado a extremos o principio da

legalidade.

O Estado passou, conseqüentemente, a ter personalidade própria,

totalmente distinta da do governante, de maneira que este nao mais poderia

conferir privilegios ou prejuízos movido por suas paixoes pessoais. Assim,

foi com o Estado de Direito que se lancou o cerne do principio da

impessoalidade da Administrado Pública, ou seja, langaram-sc as bases de

urna concepgao prevalecente até hoje, segundo a qual os governantes apenas

administram o que, na verdade, pertence ao povo, nao podendo agir senáo

conforme os interesses deste, sem privilegiar ou prejudicar outrem por

caprichos pessoais.

4 - Conteúdo do principio era estudo

A despeito de estar intimamente relacionado com diversos principios

do direito, sejam esses específicos ou nao do ramo administrativo, a

impessoalidade representa um principio autónomo, opiniáo corroborada pelo

constituinte patrio, tendo em vista a mencao específica ao mesmo, no já

transcrito e citado caput do art. 37 (CF/88). Como resultado de tao marcantes

inter-relagoes entre os principios, os estudiosos do direito vém conferindo

interpretagóes aparentemente distintas ao conteúdo da impessoalidade, que

muitas vezes desaguan em conclusoes semelhantes.

Numa visao geral, pode-se sustentar que a impessoalidade da

Administragao Pública tem conteúdo positivo e negativo. Negativamente,

impede que se sobressaia qualquer interesse pessoal no exercício de atos

administrativos, estabelecendo limites á agáo estatal; enquanto que, de modo

positivo, determina qual deve ser o conteúdo de todo ato da Administracáo

Pública, qual seja, o emprego de todos os esforcos para a consecugáo do

interesse público, sem deste poder se desviar por um momento sequer. Assim,

está proscrita qualquer atitude, por parte do administrador, que se realize com

base em seus interesses subjetivos, sejam eles para beneficiar a si mesmo (o

administrador) ou para privilegiar ou prejudicar urna pessoa ou um grupo de

pessoas determinado.

Em alguns países, tal preceilo 6 conhecido por "imparcialidade",

conforme se verifica na leitura do seguinte dispositivo transcrito da

Constituigao Portuguesa (1976):

"Art. 266. [Trata dos principios fundamentáis da

Administragao Pública]. 1. A Administrado Pública visa

a prossecugáo do interesse público, no respeito pelos

direilos e inleresses legalmente protegidos dos cidadáos.

2. Os órgáos e agentes administrativos estáo
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subordinados á Constituicáo e á lei e devem actuar, no

exercício das suas fun^ócs, com rcspcilo pelos principios

da igualdade, da proporcionalidade, da Justina, da

imparcialidade e da boa-fé"4. (Grifo nao constante no

original).

Nesses países, o principio da imparcialidade aprésenla conteúdo

semelhante á impessoalidade aqui difundida, levando alguns doutrinadores a

adotarem a nomenclatura importada. Porém, nao se aconselha tal opgáo, pois

que o direito brasileiro possui urna linguagem técnica um pouco distinta, na

qual a imparcialidade lem um conteúdo peculiar, referindo-se específicamente

á neulralidade dos órgaos decisorios5.

Vale lembrar que, a despeito de ter obrigacáo de agir

irnpessoalmcnte, nao está o administrador proibido de observar tralamento

desigual entre as pessoas quando este for urna necessidade legal, que visa á

consecu^áo dajustiga6. Estará vedado tal comportamento tao somente quando

o ato discriminatorio destoar da finalidade pública, configurando-se como

mero resultado de vontade particular. Ñas palavras de Caio Tácito:

"O principio da impessoalidade repele atos

discriminatorios que importem favorecimento ou

desapreco a membros da sociedade em detrimento da

finalidade objetiva da norma de direito a ser aplicada.

Nao é indiferente, porém, á Administragáo Pública a

personalidade do administrado. O que se veda é a

personificagao de seus atos na medida em que

abandonem o interesse público para conceder favores

ou lesar pessoas ou instituic,oes. Em símese, a atividade

administrativa pode, e em certos casos deve distinguir

entre pessoas, em funcáo de peculiaridades que a lei

manda observar. Nao poderá jamáis discriminar entre

elas. sobrepondo o juízo personalista á objetividade legal

1 Assim também a Constituido Italiana (1947), em seu artigo 97, que disciplina a Administrado Pública,

preccitua: "I pubblici ufíici sonó organizzati secondo disposizioni di tegge, in modo che siano assicurati il buon

andamento e l'iniparzialiía dell'amminisirazione. Nell'ordinamento degli uffici sonó determínate le sfere di

competenza, le attribuzioni c le responsabilita proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge." (Grifo nao constante no original).

* Nesse sentido, pode-se conceituar a imparcialidade, no sistema jurídico brasileiro. como a ausencia de

vinculacao previa do órgao e/ou agente competente pela insuucáo e decisao de um processo em favor de

qualquer das partes neste envolvidas.

' Umexemplo de tratamento formalmente desigual assegurado pela Constiluicáo, a fim de se obter. materialmente,

a justi;a c a proiccáo conferida ao consumidor, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8 078-90). que foi

a priorí estabelecida pela CF/88, em seu artigo 5", inciso XXXII, dispondo: "O Estado promoverá, na forma da

lei, a defesa do consumidor".
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de tratamento". (Apud Adilson Abrcu Dallan e Sergio

Ferraz, 2001, p.54).

Vale salicntar que a impessoalidade nao deve estar presente apenas

nos motivos subjetivos do ato, podendo incidir sobre seus efeitos. Ou seja,

inobstante um ato ter sido expedido aparentemente com base na finalidade

pública, li vre de malicias pessoais, poderá nao atingir seus efeitos pretendidos,

f'avorecendo apenas a urna determinada classe, por exemplo, o que cnsejaria

sua anulacao. Sendo impessoal, a Administracáo Pública nao pode conservar

qualqucr alo que prejudique ou beneficie determinadas pessoas, salvo

distingñes eslabelecidas jurídicamente, conforme já explicitado.

A imensa relevancia do principio em tela pode ser melhor

compreendida ao se verificar que o mesmo enseja inúmeros institutos jurídicos

muito bem quistos pela sociedade, tais como a exigencia constitucional do

concurso público (art.37, II); a licitagao pública (arts. 22, XXVII, 37, XXI e

175 da CF/88); a vedagáo á promogáo pessoal das autoridades ou servidores

públicos (art. 37, § 1", da CF/88); dentre outros.

Ademáis, convém destacar que o principio estudado volta-se

também á atividade legislativa. Nao haveria lógica alguma, quanto mais justiga,

cm se afirmar que a impessoalidade obriga táo somente a Administracao, pois

que esta ficaria de maos atadas quando da elaboragao de leis discriminatorias.

E essa é a percuciente ligáo dada pela professora Carmen Lucia Anlunes da

Rocha:

"Pudesse o legislador dotar de cores e interesses dirigidos

a pessoas determinadas a norma que viria,

posteriormente, a obrigar o administrador público e ter-

se-ia permitido a subsistencia de urna fenda pela qual se

rompería a impessoalidade e com ela toda a construgao

democrática do Estado de Direito. (...) Daí porque a lei

que transgrida o principio sobre o qual aqui se cuida é

radicalmente inconstitucional". (1994, p. 150-151).

Esse é um ponto pacífico na jurisprudencia nacional, que vem

julgando procedente diversas ag5es diretas de inconstitucionalidade a respeito

de atos normativos de cunho eminentemente personalísticos, bem como outras

agoes aptas a debelar tal situagao. Exemplificativamente, verifique-se a seguinte

decisáo:

"Agáo Civil Pública - Objetivo - Invalidar e anular

resolugáo da Cámara Municipal que autoriza esta,

representada por vereadores, a participar do XVI

Programa Brasília/Miami de política e Administragáo
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Pública que seria promovido pela Prefeilura de Miami,

correndo as despesas por contas de verbas próprias do

Legislativo municipal - ADM ilegalidadc -

Inobservancia dos principios da moralidadc, da

impessoalidade e da publicidade, exigidos pelo art. 37

da CF - Acáo procedente - RNP". (TJ/SP, AC 202.064-

1, GRAG-139907/MG, Primeira Turma, reí. Des.

Antonio Maussur, DJ 24/03/94, p.24).

5 - Relacáo da impessoalidade com outros principios

De acordó com o exposto anteriormente, a impessoalidadc esta

inlrinsecamente associada a outros principios, sendo, por varias vezc:.,

desconhecida sua autonomía. Nessas abordagens, torna-se comum confundi-

la, principalmente, com isonomia (ou igualdade), finalidade, moralidade e

publicidade, sendo indispcnsávclcstabclecer urnadiferenciac,aodos conceitos,

a fim de que realmente se possa compreender o ámbito de aluac,ao da

impessoalidade.

No que atina á relac,áo entre impessoalidade e igualdade, alguns

doutrinadores chegam alé mesmo a promover a identidade de ambas.

Indubitavelmenle, a idéia de se fundar a impessoalidade na isonomia, ou

melhor, de decorrer desta. mostra-se correta. Entretanto, nao se pode daí extrair

a conclusáo de que ambas se confundem, até porque, a Constituido empregou

a nomenclatura própria "impessoalidade", que nao seria necessária caso se

tralasse de mera aplicacao da igualdade, posto que quando o constituinte quis

se referir a um mesmo instituto por varias vezes simplesmente repetiu a

expressao, nao havendo porque, coincidenlemente, no dispositivo referente á

Administracáo Pública, aplicar um palavra que confundiría scus leitores. Além

disso, caso assim o fizesse, e o significado dado á imparcialidade fosse de

igualdade propriamente ditajá se encontra esta consagrada no capul no artigo

5", aplicando-se a todos os ramos jurídicos, nao havendo porque cnunciá-la

novamente. Sem dúvidas, a intengáo do constituinte foi elaborar um principio

autónomo.

Substancialmente, distinguem-se igualdade c impessoalidade

porque esta significa atitudes sem favoritismos no ámbito da Administrac,ao

Pública, enquanto que a igualdade se refere ao tratamento igualitario de todos

que se encontraren! em situacóes semelhantes, bem como diferenciado quando

a lei assim exigir, cm rclac,ao aos que estiverem em posic,5es desiguais, no

intento de se obter a igualdade material. Perseguindo toda e qualquer forma

de discriminac,áo, inclusive a que ocorra na Administrado Pública, a igualdade

representa um principio que invade todo o ordenamenlo jurídico, englobando

o da impessoal¡dade. Como prova da distincao tém-se casos em que se obedece

a isonomia, oferecendo tratamento igual aos que se cnconlram em urna siluaciio
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semelhante, mas se fere a impessoalidade. Por exemplo: tres agentes

administrativos cometem um mesmo erro, que leva a urna punicáo

administrativa; no momento de determinac.áo da sancao, o agente responsável

aplica a punicao em seu grau mais leve, nao por assim merecerem, mas pelo

desejo de que um amigo, que está entre os tres, nao scja lao prejudicado.

Conseqüentemente, os outros dois recebem o mesmo beneficio, sendo todos

eles tratados igualitariamente, porcm o alo viola frontalmente a impessoalidade,

por ser inquinado de favoritismo, elaborado sem suficiente preocupaeño com

o interesse público.

Há tambem quem alegue ser a impessoalidade o mesmo que

finalidadc, pensamento amparado abertamenle por Hcly Lopes Meireles (2001,

p.85). Da mesma forma que ocorre com a igualdade, a impessoalidade decorre

¡mediatamente da finalidade, mas com ela tampouco se confunde, sendo bem

mais específica. Argumentacáo convincente para essa linha de raciocinio

desenvolveu Carmen Lucia Antunes da Rocha:

"A finalidade pública obriga a Administrac,ao, mas nao

chega a confundir-se com a impessoalidade

administrativa constilucionalmente expressa como

principio. Este principio é firmado para assegurar que a

entidade estatal realize os fins a que se destina, como

previsto no direito. Mas a impessoalidade lem como

conteúdo jurídico o despojamento da pessoa pública de

vontade que lhe seja enxertada pelo agente público, que,

se agisse segundo os seus interesses, subjetivamente

definidos, jamáis alingiria aquela finalidade, que se póe,

objetiva, genérica e publicamente". (1994, p.150).

Deve-se compreender, ainda, que a impessoalidade consiste tao somente

numa das maneiras de que dispoe o administrador para se pautar na seara da

moralidade que, por sua vez, consiste na atuac,ao do "bom administrador".

Finalmente, na comparac,ao entre impessoalidade e publicidade podem

ser percebidas distincóes nao tao sutis como as supracitadas. Isso porque esta se

configura na necessidade de vasta divulgagáo7 dos atos administrativos,

representando um meio de demonstrar para a sociedade que os atos foram realizados

com lisura, sem ferir a moralidade nem a impessoalidade.

6 - Diíiculdade em se atingir urna administrac.áo realmente impessoal

A violac.áo a impessoalidade, assim como aos demais principios

constitucionais, é algo que vem ocorrendo demasiadamente em varios países

' Ressalvados os casos de sigilo, previstos pela Constiluicáo Federal (art. 5°. XIV. XXXIII. LX).
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ao longo do tempo, nao sendo característica exclusiva de urna determinada

época ou lugar. Ao contrario, existe desde as mais rudimentares formas de

poder. Os motivos de sua existencia giram em torno do simples fato de serem

os administradores seres humanos que, enquanto imperfeitos, levam consigo

¡números defeitos, dentre os quais se destaca, exalamenlc, a tendencia a

privilegiar os seus amigos e familiares em detrimento dos "desconhecidos".

Essapropensao predomina ñas mais diversas situacóes, seja ou nao no exercício

dos atos administrativos, sendo que, neste caso, a repercussao é grave, pois

que a Adminislracáo Pública cuida do patrimonio de todos c deve visar ao

interesse geral.

Um outro fator que influencia o administrador a se pautar dentro

de parámetros extremamente subjetivistas consiste na inexistencia, na

Administrado Pública, da figura do "chefe", para estipular diretrizes e cobrar

direta, pessoal e ¡mediatamente os resultados esperados, como ocorre na

Administrado Privada. Nao se quer preceiluar, aqui, a ausencia de controle

sobre os atos da Administracao Pública, já que este existe tanto internamente

(naprópria administracao)8 quanto no Poder Judiciário, mas sim que a relativa

demora e eficiencia desse faz com que o administrador encontré um quadro

aparentemente propicio á atuacáo impessoal. Pode-se, entretanto, alegar a

hierarquia existente na Administracao pública como meio de se combaterem

condutas maculadas de favoritismos, alravés da atuacao do superior

hierárquico. Os que coadunam com esta posigáo devein ter em mente que as

cobrancas realizadas desta maneira sequer se aproximam do que ocorre no

ramo privatístico, posto que atos prejudiciais ao patrimonio público nao

incidem diretamente sobre a esfera económica do superior hierárquico do ramo

publicista, ao contrario do que acontecería em se tratando de urna empresa

privada.

Outro empecilho que se sobrepóe á atuacáo impessoal é a

concretizacao do velho adagio popular segundo o qual "quanto mais se tem.

mais se quer". Esse é o contexto em que se encontra o administrador público

que, detendo urna certa parcela de poder, tem suas ambicoes agucadas.

Levando-as a extremos, termina, conscqüenlemente, por se utilizar da troca

de favores como veículo para consecucao de ainda melhores condicocs

financeiras, além da elevacao do seu status social.

Por outro ángulo, convém destacar que, a despeito de nao ser tal

violacao exclusividade do Brasil, conforme anteriormente explicitado, nesse

país se mostra mais ardua a tarefa de vencer os óbices erigidos á

impessoalidade. Desde a formacao do Estado brasileiro, predominam relacoes

de valorizacao dos interesses pessoais, heranca da monarquía portuguesa.

Hodiernamente, subsiste como característica inerente ao homem brasileiro a

* Esse controle dos alos administrativos pela própria administrado, que pode revogá-los ou anulá-los, é

denominado de autoiutela.
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"cordialidade", vulgarmente conhccida como o "jeitinho brasileiro", visando

ao rompimento de burocracias estatais muitas vezes indispensáveis a urna

atuagáo impessoal.

7 - Principáis formas de violac.áo ao principio em estudo

Antes de mais nada, vale salientar que, largamente presente na

realidade brasileira, a agressáo á impessoalidade incide geralmentc quando

existe discricionariedade administrativa. Isso porque, nao estabelecendo o texto

legal lodos os pormenores de agao, lega-se ao administrador urna margem de

condula flcxível, a ser preenchida no caso concreto. Dessa forma, evita-se a

definicao de condutas abstratamente, pois que há situagoes em que somente

através da adaptagáo ao caso concreto poderao ser realmente atingidos os fins

visados pela Administragáo Pública. Nao pode, portante ser a

discricionariedade encarada como a tolal liberdade do administrador. Apesar

disso, alguns administradores optam por se utilizar dessa margem discricionária

para escolher as opgóes que julgarem mais convenientes aos scus inlcresses

pessoais.

Partindo-sc dessa idéia, convérn destacar as formas mais

corriqueiras da ocorrénciade desobediencia a impessoalidade, quais sejam: o

nepotismo, o partidarisino e a promogáo pessoal de autoridades.

Surgido na Igreja Católica, onde os papas concediam favores a

seus familiares, fato originador da expressao "nepotismo", e presente

constantemente na Administragao Pública brasileira atual, o nepotismo

consiste, básicamente, na outorga por parte dos agentes públicos, através da

fungáo desempenhada, de favores, auxilios e benesses públicos a scus colegas

e parentes, tais como: a nomeagáo ou a admissáo desses para cargos ou

empregos públicos; contratag5es de suas obras e/ou servigos; concessoes,

permissoes c alicnagóes a cíes direcionadas etc. Para isso, utiliza-se o

administrador do poder e das facilidades de que dispSe, desobedecendo aos

requisitos legáis e constitucionais dos procedimentos necessários para tanto.

Em qualquer selegao relacionada as atividades da Administragáo

Pública deve predominar o requisito de qualificagao profissional para o

dcscnvolvimcnlo das mesmas, independente de quaisquer lagos familiares ou

de amizade porventura existente entre os candidatos a urna vaga e os

administradores. Contrariando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal,

em decisao unánime, enlendcu nao haver violagáo á moralidade e a

impessoalidade o desrespeito á ordem de colocagao num concurso público

feito para provimento de oficio de leiloeiro, já que nao havia exigencia legal

para o concurso. Esqueceu-se, data venia, que o criterio a ser perquirido deve

ser sempre o da qualificagao profissional, inexistindo justificativa para atitude

que deixe de nomear os primeiros colocados num concurso, mesmo nao sendo

este obrigatório. Vcja-sc a ementa:
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"I.cilociro: concurso público realizado por Junta

Comercial: inexigibilidade de observancia de ordem de

classificacáo. Se a realizagáo de concurso público nao

era necessária, já que nao se cuidava de prover cargo

público, o fato de a nomeacáo nao haver recaído sobre

os primeiros colocados nao configura viola^ao aos

principios da moralidade e impessoalidade" (STF,

AGRAG-139907/MG, primeira turma, reí. Min.

Scpúlveda Pertence. DJ 01/12700, p.73)

A importancia da capacidade e talento para o exercício da ati vidade

administrativa é um principio que existe, inclusive em relacao a cargos

comissionados, desde a Declaracáo Francesa de 1789, segundo as palavras de

José Crclella Júnior:

"Aplicagao particular do principio 'todos os cidadáos

sao igualmente admissívcis a todos os cargos públicos

sem outro requisito que nao seja o de sua capacidade c

talento' (Declarac/áo dos Dircitos do Homem e do

cidadáo de 1789, art. 6o), o principio da igualdade nos

concursos permite que o Estado selecione melhor, o mais

capaz, afastando-se ¡mediatamente os nao capacitados e

pondo um limite moralizador no poder arbitrario de

nomear".(1999, p.131).

O nepotismo referente á concessao de cargos comissionados a

párenles foi disciplinado por diversos dispositivos legáis, como o art. 10 da

Lci n° 9.421/96 (refere-se as carreiras dos servidores do Poder Judiciário); o

art. 51 da Lei Complementar n° 73 (refere-se á Advocada Geral da Uniáo); o

art. 283 da Lei Complementar n° 75/93 (em relacao ao Ministerio Público da

Uniáo); o art. 71 da Lei no 5.010/66 (disciplina a Justina Federal de 1*

instancia); dentre outros. Entretanto, outras faces desse fenómeno nao foram

ainda resolvidas Icgalmente, como no caso de favorecimenlo a amigos c,

mesmo no que diz respeito á concessao de cargos comissionados a párenles, o

problema ainda nao se mostra totalmente solucionado. Um dos motivos disto

é a interpretado que vem sendo dada a tais normas, desprezando-sc a tese de

que nao há direito adquirido a regime jurídico, para deixar como eslüo os

parentes queja estiverem no exercício do cargo quando da data de publicado

da lci.

Com relacao ao partidarismo, aproxima-se bastante do nepotismo,

mas cm vez de haver favoritismo por motivo de parentesco ou aletividade,

sao beneficiados os correligionarios do mesmo partido. Nesse caso, as decisocs

da Administracáo Pública passam a ser realizadas buscando a satisfácelo dos
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intercsses de uní determinado partido político, scm preocupacüo com o

interessc público. Com isso, intenta o administrador lazcr com que scu partido

pertnanec,a, cada vez mais intensamente, no dominio do poder, fazcndo uso

de sua func.5o para prestar favores aos que compartilham dos mesmos ideáis

e, muitas vezes, prejudicando os que nao se enquadram nessa hipótese.

Sendo a publicidade inerente á Administrac/io Pública, a prorrogo

pessoal dos administradores é realizada através dos mecanismos de divulgarlo

de que dispóem perante a sociedade. Por esses meios, desvirluam as

informa^Ses, que passam a ser veiculadas de maneira a atribuir obras realizadas

e/ou servidos executados a seu mérito pessoal. E mesmo quando promovem a

divulgacáo equívoca com verbas privadas, o que é muito raro, violam a

impcssoalidade, porque a atividade da Administracáo, enquanlo pública, nao

pode ser a ninguéin atribuida. A promocao de autoridades se encontra vedada

pela CF/88, que ein seu art. 37, §1", dispoe:

"A publicidade dos atos, programas, obras, servidos c campanhas

dos órgaos públicos deverá icr caráter educativo, informativo ou de orientado

social, dcla nao podcndo constar nomes, símbolos ou iniagens que caracterizem

promocao pessoal de autoridades ou servidores públicos".

Diversas decisñes tém desconstituído atos que configuram tal vicio,

das quais se cita como exemplo as seguintes:

"A5Ü0 Popular - Alo lesivo ao patrimonio municipal -

Insereno de publicidade pessoal do administrador cm

viaturas oficiáis, banco de pravas c placas interativas de

obras da municipalidade - Principio da impessoalidade

violado- Desconstituigáo do ato, retirada das inscric,óes

e indeniza^óes dos custos determinadas - Aplicado dos

arts. 37, 1°, da C de 1988 e 14 da lei 4.717/65". (TJ/SP

Cível - Ap. 1413.146-1 - reexame - 5o C - reí.: Des.

Francisco Casconi, RT 671/94, 1991)

"Ementa: Agravo Regimental em Recurso

Extraordinario. Art. 37, § Io da Constituido Federal.

Publicidade de atos e obras públicas. Nao observancia

do disposto na segunda parte do preceilo. Constitucional.

Decisao proferida á luz das provas carreadas para os

autos. Reexame de provas. Impossibilidade. Súmula 279/

STF.

1. O art. 37, § 1" da Constituic,fio Federal preccitua que

"a publicidade dos atos, programas, obras, servidos e
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campanhas dos órgaos públicos deverá ter caráter

educativo, informativo ou de orientacao social, déla nao

podendo constar nomes, símbolos ou imagens que

caracterizem promoc,áo pessoal de autoridades ou

servidores públicos'.

2. Publicidade de caráter autopromocional do

Govcrnador e de seus correligionarios, conlcndo nomes,

símbolos e imagens, realizada as cusías do erario. Nao

observancia do disposlo na segunda parte do preceito

constitucional comido no arl. 37, § I °. Decisao proferida

a luz das provas carreadas para os autos. Reaprccia9Üo

da maléria fática cm sede extraordinaria.

Impossibilidade. Súmula 279/STF. Agravo regimental

nao próvido. Observado

Votacao: Unánime. Resultado: Impróvido.

Caso Moreira Franco - Publicidade Autopromocional do

Govcrnador". (STF, AGRRE-217025/RJ. segunda turma,

reí. Min. Mauricio Correa, DJ 05/06/98, p. 10).

Nao só a promoc.ao pessoal, assim como outros mcios de violáceo

áimpessoalidadedevem ser combatidos. Aparato legal a respeitodecondutas

impessoais já existe, já que além dos diplomas citados sobre o favorecimento

de párenles, grande parte dos atos que atentam contra a impessoalidade estáo

enquadrados noconecitode improbidade administrativa, prevista na Lci 8.429-

92. Além disso, o Código Penal, em scu art. 319, tipifica o crime de

prevaricado, no qual alguns atos impessoais se podem amoldar, conforme se

percebe de sua leitura: "Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de

oficio, ou praticá-locontra disposicáo expressa de lei, para satisfazer interesse

ou sentimento pessoal: Pena - detencáo, de 3 (tres) meses a I (um) ano, c

multa". Para que a impessoalidade seja efetivamente combatida, resta-se

utilizar as vias administrativas, controle que pode ser realizado pela própria

adminislracao, ou judiciárias, já que nenhuma lesao ou ameaca a direito poderá

ser afastada de averiguaban por este poder. Os atos que, enmprovadamente,

atentaren! contra tal principio constitucional deverao ser desconstiluídos,

tornados nulos, somente se admitindo a preservado de seus efeitos quando

essa for a melhor solucáo para o interesse público, ou seja, quando retirá-los

for causa de danos mais profundos ao interesse geral do que se conserva-los.

Mesmo nestes casos, o ato em si deverá ser exterminado, pcmianecendo apenas

os seus efeitos no mundo jurídico.

REVISTA JURÍDICA IN VKKHIS n.l2-UKRN 115



RENATA VERAS ROCHA

8 - Conclusáo

O embasamento teórico a respeito do principio da impessoalidadc

implica no conhecimento de sua imensurávcl importancia na atividade da

Administracao Pública, nao se concebendo qualquer atitude que mantenha

distancia do mesmo, até porque está consagrado constitucionalmente. Como

é de praxe, contudo, no estudo de diversos institutos jurídicos, o quadro prático

a respeito do mesmo discrepa do preconizado pela teoria, situacáo bastante

revoltante, lastimada por toda a sociedade.

A atuacáo da Administrado Pública, na realidade, configura-se

tantas ve/es como vergonhosa, que o Brasil tornou-se um país em que o

descrédito nos governantes é tamanho que a palavra "político" chegou a ser

lomada por sinónimo de "corrupto". Destarte, rotineiramente apunhalado por

muilos administradores de seu patrimonio, que, ao invés de screm cxcmplos

de probidade c integridade, tornaram-se violadores da Constiluicao,

considerável parcela do povo brasileiro nao mais demonstra espanto diante

dos elevados índices de corrupcao levados á mostra diariamente. 12 isso

colabora para que tais práticas continuein cslrafalhando os principios

constitucionais, incluindo-se na maioria délas atiludes colidentes com a

impessoalidadc

Punicoes vem ocorrendo para esses atos, mas nao ainda nos moldes

e índices necessários ao controle dos mesmos. Muitos casos de violaban a

impcssoalidade tém permanecido silenciosos, chegando alguns doutrinadores

a encararem tal principio como um dos que apresentam mais difícil

concretizac,ao no sistema patrio. E o único caminho que se enxerga para urna

efetiva repressao á conjuntura favoritista que aqui predomina é a maior

efeti vidade do controle judicial, de modo que realmente se revelem e sancionem

os administradores compactuantes com cssas práticas, que distancian! cada

ve/, mais a populac.no da concretiza9áo dos dircitos que Ihe sao increntes.

Sendo o Judiciário inerte, cabe aos donos da res publica (o povo),

individualmente ou através de suas entidades representativas, bem como ao

Ministerio Público, a exigencia de atitudcs impessoais por parte da

Admin¡slra$ao Pública, utilizando-se, sempre que necessário, das vías judiciais.

Conclui-sc, portanto, que a participado popular intensa, efetiva, durávcl c

¡mediata é, sem dúvidas, o único meio que poderá exterminar o sistema

predominante hodiernamente, fazendo com que, finalmente, as condutas dos

administradores patrios tenham um mínimo de coerencia com a tao democrática

Constiluicjio Federal de 1988.
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Edilson Pereira Nobre Júnior

Juiz Federal da 4" Vara da Secáo Judiciária do RN

1 - O direito administrativo e sua evolu^ao

Sem embargo da existencia, desde os primordios da civilizasao, de

um conjunto de normas respcilantes á estrulura c ali vidade dos órgáos cstatais,

costuma-se tributar o surgimento do direilo administrativo, como ramo

autónomo da ciencia jurídica, á irrupcáo do movimento revolucionario francés

do final do Século XVIII, o qual golpeara nao apenas as instituic,6es políticas,

mas igualmente as administrativas do antigo regime. E a partir dessa época

que surgem, como se pode ressaltarda Instruc,ao de 08 de Janeiro de 1790, as

expressóes "movimentos da Administrac,ao" e "opera?oes dos corpos

administrativos", c, logo após, com a Lei de 03 de setembro de 1795, o

enunciado "atos da Administra^ao".

Com os acontecimentos de 1789, a ordem jurídica de entáo,

reguladora de modo mui disperso do agir dos governantes, propendeu á

submissáo deste á lei, com o conseqüenle reconhecimento de direitos dos

cidadáos. Daí, como bem anotado por Massimo Severo Giannini1, o recém

surgido direito administrativo se guiou por quatro cánones modulares: a) o

principio da separac,fio de poderes, de inspirado inglesa, tocando ao Exccutivo

a organizado administrativa; b) a idéia de nao arbitrio do Poder Público,

derivada do primado da legalidade da a$fio administrativa; c) o postulado da

jurisdi^ao absoluta, do qual advém a admissao de situac,6es jurídicas subjetivas

luteláveis diante do juiz, criando-sc a categoría dos direitos subjetivos de

conteúdo público; d) a existencia de normas especiáis para regular a atividade

da Administradlo Pública, transformando-se os poderes absolutos da Coroa

em poderes do Estado regulados pela lei.

Com o passar dalgumas décadas, mais especiTicamente no final do

Século XIX c principios do seguinte, o direito administrativo se vé forjado a

projetar-se sobre novas áreas, em decorrencia da expansao vivenciada pelos

direitos fundamentáis. Anteriormente resirilos a tutela da liberdade e da

propriedade dos cidadáos, anelos a serení concretizados mediante a omissáo

estatal, surgem os chamados direitos sociais, tais como os relacionados com o

trabalho subordinado, á assisténcia e a previdencia social, á saúde, o acesso á

educagáo, a reelamarem urna atitude positiva do Poder Público.

1 Diríno Ammnisirülivo. 3.* cd. Miláo: Don. A. Giüífre IZdnorc. 1993. Volume primo, p. 28-29.
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A incursáo perante as provincias económica e social acarretou a

dclimitagao da esfera de abrangéncia da Administracáo Pública, cujos

tentáculos alargaram-se sensivelmente, ocasionando urna maior aproximacáo

desta frente aos administrados. Descerraram-se, portanto, novos e mais ampios

cañáis de participado do particular na atividade administrativa, sem descurar

se ainda a persistencia da fisionomía autoritaria do Estado.

Ao final da cenlúria pretérita, falorcs como a mudanga de perfil

dos direitos fundamentáis, advinda com a consagrado dos direitos coletivos

c difusos, aliada á superado do Estado Social, importara, como nao poderia

deixar de ser, na correspondente conformagao da atividade administrativa, a

fim de adequar-sc a nouvelle vague aos seus servidos.

Essa recente modalidade estatal, cuja modclacáo anda em curso,

como frisa David Duarlc3, que a denomina de Estado pós-social, vem balizada

pela substituido da pressáo da autoridade administrativa pelos meios de

colaboragáo decisoria, fomentando, assim, um mais intenso grau participativo

dos administrados.

Atento a essas mutagoes, Caio Tácito rcssalta a face atual do regime

jurídico da Administragao Pública, qual seja o dircito administrativo

participativo, resultante, no plano interno, da feliz jungáo do poder com a

cidadania. Sao as palavras do meslre: "O Direilo Administrativo tende ao

abandono da vertcnte autoritaria com a acolhida da participado democrática

da sociedade. O Dircito Administrativo de mao única caminha para modelos

de colaborado que procurei caracterizar em estudos diversos"3.

Diogo de Freitas do Amaral4, com precisao inexcedívcl, assinala

que a participagáo dos interessados na gestáo administrativa quer significar

que os cidadáos nao devem interferir na atividade do Poder Público apenas

através da cscolha dos dirigentes dos respectivos órgáos, ficando após

inteiramente estranhos ao funcionamento do aparato estatal, mas antes cabem

interferir no funcionamento cotidiano da Administradlo.

A participagño popular na gestáo dos negocios estafáis, cuja

alavancagem entre nos se deu a partir da Constituigao de 1988, constituí,

assim, o trago marcante do díreito administrativo hodierno, de modo que a

sua abordagem nao dispensa urna rápida remissüo a modelos já praticados em

outros países5. o que será feito adiante.

3 Procedimentalizac,ao, participac,ao e fundamentacao: para urna concreii7.nc.ftn do principio da imparcialidade

administrativa como parámetro decisorio. Coimbra: AImedína. 1996. p 35

' Transformacdes do Dircito Administrativo. Boletim de Direilo Administrativo. Sao Paulo, n. 2, ano XV, p. 84,

fev. 1999.

' Curso de Direilo Administrativo 2 * ed. Coimbra: Almedina. 1998 Vol 1. p 726 Nessa moma linha. confira-

se a mensagem uprcssa por Marflia Muricy {Revista de Direito Público, Sao Paulo, n 88. p. 109-110. outVdez

de 1988).

' Demasiado intcrcssanlc a leilura de Mana Sylvia Zanella Di Pictro (Participado Popular na Administracáo

Pública. Rnisla de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 191, p. 26-.W. jmi/mar de 1993), onde a autora

discrimina as formas de participado na Administrado Pública pralicadas nos listados Liberal, Social e

Democrático de Direilo.
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2 - Participadlo popular e Administracao Pública: urna visáo do direito

estrangeiro

Ncslc lópico, analisarcmos alguns sistemas jurídicos onde a idéia

de participacao direta do administrado na gestáo e controle da funcao

administrativa também é objeto de previsáo, ora antecedente de nossa incipiente

experiencia, ora desta coetánea.

No direito italiano, o principio participativo na funcao

administrativa, consoante Aldo Sandulli6, enconlra os seus fundamentos na

Constituicao de 1947, mais precisamente nos arts. 3.", inciso 2, ao preceituar

competir a República a remocáo dos obstáculos que impecam a efetiva

participacao de todos os trabalhadores na organizacao política, económica e

social do país, c 97, na parte em que acolhe o principio da imparcialidade da

Administratjáo.

Agrcgue-se que, no plano infraconstitucional, aLei 241, de 07-08-

90, fez com que o principio da participacao se tornasse urna tónica comum ao

procedimento administrativo, ressalvadas as excecóes previstas no art. 13

daquela, concernentes á elaboracáo de atos normativos, de planificacáo, de

programado e aos procedimentos tributarios.

A Lci Fundamental de Bonn, de 23-05-49, prestigiou sobremaneira

o principio democrático no seu arl. 20, nos. 1 c 2, chegando a frisar que todos

os poderes do Estado emanam do povo, diretriz extensível as entidades

estaduais (Lander) pelo art. 28, no.l.

Dessas'proclamares constitucionais promana a forte vinculagáo

existente entre principio democrático e procedimento administrativo, cuja

conseqüéncia está centrada-cnfatizaE. Schmidt - Abmann7 - na legitimacáo

de todas as decisóes administrativas através do povo.

A Lei de Procedimento Administrativo da República Federal da

Alemanha (Verwaltungsverfahrensgesetz), de 25-05-76, eleva o postulado

participativo em varios de scus dispositivos, a saber: a) o 11. ao permitir a

intervenc^o no procedimento de tomada de decisóes nao somente do cidadáo,

individualmente considerado, mas das associa^Ses; b) os 28e 29. ao

contemplarem a audigáo e da consulta do processo pelos interessados; c) os

72 a 78, concernentes ao procedimento de adocáo de plano.

O principio participativo se encontra abundante na Constitui£áo

portuguesa de 1976. Podem ser citados muitos dispositivos: a) o arl. 9.", alinea

c, a prever como tarefa fundamental do Estado a defesa da democracia política.

"II Procedimento./n: CASSESE. Sabino (a cura di). Trattatn di dinttn ammnistrativo. Miláo: Don A GiíirTré

Editore. 2000. Tomo Secondo. diriito aminnistrativo genérale, p. 967.

' KI procedimiento administrativo entre el principio del Estado de Derecho y el principio democrático In:

Bornes Vasquez, Javier. El procedimiento administrativo en el derecho aimparado. Madrí: Editorial Civilas.

1993. p 334.

REVISTA JURÍDICA IN VERBIS n.!2-UI-RN 121



RDII.SON PEREIRA NOBRE JÚNIOR

o asseguramento e o incentivo da participaíáo democrálica dos cidadáos na

resolti9áo dos problemas nacionais; b) o art. 48.", ao dispor que todos os

cidadaos tém o direito de tomar parte na vida política e na directo dos assuntos

públicos do país; c) o art. 51.°, relativo ao direito de constituir ou participar

em associa^Qes ou partidos políticos, a fim de, através destes, patrocinar o

concurso democrático para a forma9áo da vontade popular; d) o art. 52.°,

garantindo aos cidadaos o direito de apresentar, individual ou coletivamenle,

aos órgáos de soberanía, ou a quaisquer autoridades, petifóes, representac,oes,

reclamacoes, ou queixas, para defesa dos seus direitos, da Const¡tuic.ao, das

leis ou do interesse geral: e) o art. 54.°, no. 5, alinea d, enunciando constituir

direito dos trabalhadores o de participar na elaborac,5o da legislaban do trabalho

e dos planos económicos e sociais que contemplem o respectivo setor; 0 o art.

56.", no. 2. alinea a, cstaluindo possuírem as associa^Ses sindicáis o direito de

participar da na elabora^ao da legislac,áo trabalhista; g) o art. 64.", no. 4, ao

impor ao servido nacional de saúde gestáo participada; h) o art. 73.°, no. 2,

prescrevendo que o Estado deve promover a democratizado da educa^ao; i)

o art. 77.°, assegurando, nos termos da leí, o direito dos professores e alunos a

participarem da gestáo democrática das escolas; j) o art. 80.°, alinea g,

assentando ser principio a ser seguido pelo organizac,áo económico-social o

de propiciar a participac/io das entidades representativas dos trabalhadores e

daquelas representativas das alividades económicas na defin¡9áo das principáis

medidas económicas e sociais; I) o art. 89.°, mencionando ser assegurada, ñas

unidades de prodúcelo do selor público, urna participado efetiva dos

trabalhadores na respectiva gestáo; m) o art. 92.°, no. 2, prevendo, na

compos¡9áo do Conselho Económico e Social, a prcsen?a de representantes

das organiza5óes dos trabalhadores, das atividades económicas e das familias;

n) o art. 98.°, ao prescrever ser assegurada, na definÍ9áo da política agrícola, a

participa9ao dos trabalhadores rurais e dos agricultores através de suas

organizares representativas; o) o art. 109.°, ao erigir, como principio geral

da organizado do poder político, a participa9áo direta e ativa de homens e

mulheres na vida política como cond¡9áo e instrumento fundamental de

consolida9áo do sistema democrático; p) o art. 114.°, a ditar que os partidos

políticos participam nos órgáos baseados no sufragio eleitoral, de acordó com

a sua representatividade; q) o art. 268.°, nos. 1 e 5, que, ao tratar dos direitos

e garantías dos administrados, asseguram, respectivamente, aos cidadaos o

direito de informa9ao e de impugnar as normas administrativas com eficacia

externa, lesivas dos scus direitos ou inleresses legalmente protegidos.

O legislador lusitano igualmente nao se manteve alheio á tendencia

espelhada no ámbito constitucional. O Decreto-lei 442, de 15 de novembro

de 1991, instituidor do Código do Procedimento Administrativo, trouxe á

baila importantes passos a respeito, ao por em destaque o principio da

colabora9áo da Administra9áo com os particulares (art. 7.°) e, com

especificidade no preceito seguinte (art. 8.°), o principio da participa9áo
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dos particulares, e correspondentes associagoes, na tomada de decisoes que

sejam do seu interesse.

Demonstrando ser no procedimento administrativo o campo

propicio para o desenvolvimento do canon participativo, o Decreto-lei 442/

91 traga a forma para sua concretizagao nos arts. 100.° (audiencia dos

interessados), 61.° (direito dos inlercssados á informagáo), 88.°, no. 2 (ónus

da prova), 96.° (designacao de peritos pelos interessados), 97.° (formulacao

de quesilos pelos interessados) e 118.° (apreciagao pública).

Além disso, tem-se otimizado a participacáo do cidadao mediante

a edicao de leis especiáis, como se pode ver da: a) Lei 43/90, relativa ao

direito de petigao; b) Lei 83/95, a disciplinar o direito de participacáo popular

nos proccdimenlos planifícatenos e ñas decisoes sobre localizagáo c rcalizagao

de obras públicas c de outros investimentos públicos; c) Lei 23/94, a estabeleccr

direito de consulta a favor das organizagoes representativas dos utentes de

servigos públicos essenciais, no que concerne aos atos do Poder Público e dos

concessionários relacionados a tais servigos; d) Lei 24/96, destinada a assegurar

o direito dos consumidores participarem. mediante suas associagóes. na

definicao dos seus direitos e interesses; e) Leis 10/87 e 11/87, ao regularen! os

direitos procedimentais dos cidadaos e de associagóes de defesa do meio

ambiente ñas materias relativas a este.

O ordenamento espanhol nao se manteve alheio em assegurar a

participagao do administrado nos negocios estatais. Inicialmcnlc, a Constituigao

de 1978, embota em menor escala que a lusitana de 1976, traz cm seu texto

preceitos que convergem nessa direcáo: a) o art. 9.°, no. 2, ao declarar, entre

outros fins, que incumbe aos Poderes Públicos promover as condigoes para

facilitar a participadlo de todos os cidadaos na vida política, económica,

cultural e social; b) o art. 23.°, nos. 1 e 2, ao destacarem que os cidadaos tém

o direito de participar nos assuntos públicos, diretamente ou por meio de

representantes periódicamente cscolhidos em sufragio universal, podendo

ascender, em condigoes de igualdade, as fung5cs e aos cargos públicos,

atendidos os requisitos legáis; c) o art. 105.°, alineas a, b, c c, dispondo competir

á lei regular a audigáo dos cidadao, diretamente ou através de associagóes, no

processo de elaboragao das providencias administrativas que lhes digam

respeito, o acesso daqueles aos arquivos e registros administrativos, salvo as

materias relativas a seguranga e defesa do Estado, á investigagao criminal e á

intimidade das pessoas, c o processo de formagáo dos atos administrativos,

com a garantía, quando necessário, da ouvida dos interessados.

Em sintonía com o modelo constitucional adotado em seu país,

Xaimc Rodríguez - Arana Muñoz* faz transparecer que a transformagáo do

conceito de súdito pelo de cidadao nao implica somentc na titularidade de

' Élica na Administración Pública Sanliago do Compostela: Escola Galega de Administración Pública. 1995.
p.77.
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direitos perante o Estado, desembocando na superagao da unilateralidade como

forma do exercício do poder, capaz de alterar substancialmente as relacoes

entre administrados e Administracao Pública.

Sistema no qual bastante se desenvolveu a cooperacáo entre a

socicdade e o Estado foi o norte-americano. Nao obstante silente a esse respeito

a Constituicao de 1787, a moldar perfil estatal sob as vestes do liberalismo

clássico, o Procedure Aci de 1946, ao ofertar disciplina ao modo de elaboracao

de normas regulamentares pelas agencias administrativas, adotou, como

principio básico do correspondente procedimenlo, a participado pública.

As razóes que justificaran! tal postura, como nos mostra Juan José

Lavilla Rubira", deveram-se ás seguintes circunstancias: a) á medida que a

Administracao nao dispóe sempre de todos os dados fáticos relevantes, a

participado da eoletividade poderá prové-las, melhorando, de conseguinte, a

qualidade das normas regulamenlares; b) tendo em vista que, cada vez com

mais freqüéncia, as leis aprovadas pelo Congresso vém se limitando a

prescrever normas gerais, cujo desenvolvimento é deixado ao titular da

competencia regulamentar, de modo a nao mais servir a tradicional participacao

manifestada no processo legislativo (através de grupos de pressao ou dos

hearings), fazendo imprescindível urna nova participacao, realizada na etapa

que precede á aprovafao dos regulamentos; c) a participacao contribuí para a

legitimacao democrática dos regulamentos.

O direito argentino, demais de exaltar a soberanía popular como

fundamento de sua ordem política (art. 37, no. 1, da Constituido da Na§áo),

prevendo inclusive o mecanismo da iniciativa popular do processo legislativo

(art. 39, da Constituido da Nacao), nao descarta a utilizado de mecanismo

de participado da sociedade na fungáo administrativa, ao proclamar que a lei

estabelecerá procedimentos eficazes para a prevencao c solugao de conflitos

na prestac,ao de servidos públicos, com a necessária presenca das associacoes

de consumidores e usuarios nos organismos de controle (art. 42, no. 3, da

Constituicao da Na^ao).

Nessa linha, alcanca particular relevo a audiencia pública como

antecedente á emissáo de normáis gerais pela Administracao, ou á adocáo de

grandes projetos públicos, instituto que, consoantc informa Gordillo10, atua

em prol da concrelizagao daquilo que a Suprema Corte de Justica denomina

de participacao útil dos interessados.

'* El procedimiento de elaboración de los reglamentos en los Estados Unidos de América. In: Barnes Vasquez,

Javier. El procedimiento administrativo en el derecho comparado. Madri: Editorial Civilas, 1993, p. 341 -342.

" Tratado de Derecho Administrativo. A.' ed. Buenos Aires: Fundacáo de Derecho Administrativo, 2000.

Tomo 2, p. XI - 3. O tema da participaca'o mereceu atencao especial em obra anterior (Im administración

paralela. 2."ed. Madri: Editorial Civitas, 1997).
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3 • A experiencia patria

A Lei Maior promulgada ao término de 1988 foi responsável pela

implantacao, entre nos, das bases de um Estado Democrático de Direito,

eslatuindo como um de seus fundamentos a cidadania (art. 1.°, II). Forjou,

dessarte, campo propicio para vasto desenvolvimento do principio da

participado popular nos negocios administrativos.

Indo bem mais além do que as suas antecedentes, a Norma Básica

cm vigor ampliou consideravelmcntc o rol das hipóteses de participacao

administrativa, outrora básicamente restrita á acao popular c ao direilo á

¡nformacao.

Buscando achegas em Maria Sylvia Zandía di Pietro'', pode-sc,

com lacilidade, distinguir as modalidades participativas ora como incrcnies a

geslao do agir administrativo, ora como instrumento de controle dcsie.

Tratando daco-gestño dos assuntos públicos, podemos indigilai os

seguintes exemplos constitucionais: a) a participacao dos trabalhadores e

empregadores nos colegiados dos órgáos públicos cm que seus interesses

prof'issionais ou previdenciários sejam objeto de discussao (art. 10); b) a

iniciativa popular legislativa, a qual poderá versar sobre materia administrativa

(art. 61, 2.°) c) a faculdade das associagóes cm cooperarem no planejainento

municipal (art. 29, IX); d) a participagao dos produtores c trabalhadores rurais,

bem como dos setores de comercializado, de armazenamento e de transporte,

no plancjamcnto e na execugáo da política agrícola (art. 187, capia); c) o

caráter democrático e descentralizado da adminislracáo da segurídade social,

mediante gestáo quadripartitc, com a presenta dos trabalhadores, dos

empregadores, dos aposentados e do Governo nos seus órgaos colegiados (art.

194, parágrafo único, VII), o que é reafirmado quanto a saúde (art. 198, III) c

a assisténcia social (art. 204, II)12; 0 a gestao democrática do ensino público,

nos termos da lei (art. 206, VI); g) a colaboracao da comunidade na prolccao

do patrimonio cultural (art. 216, 1.°).

" Dirruí: Administrativo, ll.'ed Sao Paulo: Alias. 1999. p 494 Para Uiogo de Frcitas do Amaral (Curso de

Uireiio Administrativo. Z* ed. Coimbra: AImedína. 1998. Vol I. p 726) a íuncionalidadc da panicipacao

cidadl no amar da Administra;áo ocorre sob os pontos de vista: a) estrulural. em que aquela deve ser organizada

de tal forma que contenha órgáos onde os particulares partí cipem, a fimde serem consultados sobre as condulas

a screm adotadas; b) funcional, decorrentc da necessidade de colaboracao entre aquela c os particulares,

instrumcnlalirada na garantía de virios dircitos panicipativos Por seu turno, Josí Alfredo de Oliveira Daracho

(leona gemí dos procedimentos de exerclcio da cidadania peranie a Administracao Pública. Revista de Direito

Administrativo. Rio de Janeiro, n. 207. p. 51, janVmar. de 1997) sustenta que da corrclacao entre cidadania e

Adminisiracao se extrai a: a) participado individual e coletiva dos imeressados na preparacao da vontade

administrativa: b) protecao ampia e enciente dos administrados, consubsianciada cm urna mulliplicidadc de

mstnimemos processuais (peticóes. recursos, rcclamacócs, quenas, denuncias c oulros meios de impugnacao):

c) colaboracao do administrado na preparacao e execucáo da vontade administrativa: d) execucao eficaz da

alividade administrativa: e) sistemalizacio, simplificaeao e eficacia dos meios consagrados para defesa da

auloridade: 0 judicializacüo da Administrado Pública, concrelizada pela submissao das partes da relacAo

jurídica administrativa á lei e ao Direito.

l¡ Ver ¡K l^is K 212/91 (arts. 6.'a8."). 8.213/91 (arts. 3.° a 6°).
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No particular dos mecanismos de controle13, encontra-se: a) o direito

á informagao de interesse coletivo ou geral, através do qual se possibilita o

conhecimento de assuntos versados na Administracáo Pública (art. 5.°,

XXXIII); b) o direito do cidadáo de ser ouvido antes das decisSes que restrinjam

a sua esfera de ¡nteresses, decorrente do devido processo legal e do conlraditório

(art. 5.°LIV, LV); c) o mandado de injuncao, com o propósito de ver colmatados

as omissócs legáis c regulamenlares indispensáveis á eficacia dos direitos e

liberdades constitucionais (art. 5.°, LXXI); d) a acáo popular mediante a qual

o qualquer cidadáo poderá invalidar ato lesivo ao patrimonio público, á

moralidade administrativa, ao mcio ambiente e ao patrimonio histórico e

cultural (art. 5.", LXXIII); f) a mencao de competir á lei disciplinar as formas

de participacao do usuario na Administracao Pública (art. 37, 3.°); g) o

oferecimento a comissáo do Congresso Nacional, ou de qualquer de suas casas,

por qualquer pessoa, de peti^áo, reclamagao, representacao, ou queixa, tendo

cm vista atos ou omissoes atribuíveis a autoridades ou entidades públicas (art.

58, 2.°, IV); h) a possibilidade dos cidadaos, partidos políticos, associacoes

ou sindicatos, denunciarem irregularidades ou ilegalidades ao Tribunal de

Comas da Uniáo (arl. 74, 2.°); i) exigencia, nos termos da lei, de cstudo de

impacto ambiental para a instalacao ou execucáo de obra ou atividade que

possa lesionar o mcio ambiente, ao qual será dada a devida publicidade (art.

225, IV).

Fora do habitat sobranceiro sao encontradizos exemplos de

instrumentos que possibilitam urna adequada colaboracao dos administrados

ñas acoes do Poder Público. A atencáo é reservada as recentes leis de

procedimento administrativo.

A Lei 9.784/99, válida para a Administracáo Federal Direta e

Indireta, propós-sc a tarefa de operacionalizar o modo de manifestacáo da

conduta parlicipativa dos particulares. Muitos de seus dispositivos respaldam

essa conclusáo, sobressaindo: a) a obrigacáo de divulgacao oficial dos atos

administrativos, rcssalvadas as hipóteses de sigilo, previstas na Constituicáo

(arl. 2.°, parágrafo único, V); b) a garantía, em prol do administrado, do direito

á comunicacao, a aprescnlacao de alegacocs fináis, á producáo de provas e á

interposicáo de recursos nos processos contenciosos (art. 2.°, parágrafo único,

X), juntamente com o direito a ser cientificado da tramitacáo dos processos

cm que ostente a condizao de interessado (art. 3.°, II); c) a legitimacáo, na

qualidadc de interessados, nao só das pessoas físicas c jurídicas cujos interesses

possam ser afetados pela decisáo a ser adotada, mas igualmente pelas

11 Porianlo. nao é sem razao Werner Maihofer (Principios de una democracia en libertad, In: BENDA, Ernesto

cí allí. Manual de Derecho Constitucional, Madri: Marcial Pons, 1996, p. 239), ao expor que a democracia

constitucional resulta da idéia de uní'1 democracia influenciada pelo principio do controle do poder Nao é,

portante sem razáo que o arl 15 da Declaracao dos Direitos do Homem e do Cidadáo, de 26 de agosto de 1789.

proclamava que a sociedade lem o direito de pedir comas a todo o agente público pela sua administracao.
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organizacocs e associacoes no tocante á defesa de direitos e intcresses coleti vos

e difusos (art. 9.°. I a IV); d) a previsao de consulta e audiencia pública no

trato de assuntos de ¡nteresse geral (arts. 31 e 32), institutos comidos também

em leis extravagantes.

Ainda no plano infraconstitucional, é de ser registrada a Lei 8.987,

de 13-02-95, anterior ao diploma antes referido, onde se exalta: a) a fiscalizacáo

das concessóes e permissóes pelo poder concedente, com a cooperacao dos

usuarios (art. 3.°); b) o direito dos utentes de receberem do poder concedente

e da concessionária informacSes para a defesa de interesses individuáis e

coletivos (art. 7.°, II); c) incumbir ao poder concedente estimular a formacáo

de associacoes de usuarios para defesa de interesses relativos ao servico (art.

29, XII); d) ser a fiscalizado do servico efetuada, periódicamente, conforme

previsao em norma regulamentar, por comissáo integrada também por

representantes dos usuarios (art. 30, parágrafo único). No mesmo diapasao, o

arl. 41, 2.°, da Lei 8.666/93,permilindo que qualquer cidadao impugne edital

de licitacao, contanto que o faca no qüinqüídio anterior á data para a abertura

dos envclopcs da habililacao. Nao esquecer lambém a recente Lei 10.257, de

10-07-01, que, a pretexto de rcgulamentar as diretrizes gerais da política, gizada

pelos arls. 182 c 183 da Constituido, consagra a gestáo democrática, mediante

a participacao da populacho e de associacoes representativas dos varios

segmentos da comunidade na formulacao, execucao e acompanhamento dos

planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, a ser exercida na

forma detalhada pelos seus arts. 43 a 45.

4 - A audiencia pública

Dentrc os ¡números mecanismos de concrecao da participacáo

administrativa, atengao especial merece a audiencia pública.

De uso corrente na Franca {enquéte administrative), e também na

Inglaterra e nos Estados Unidos (publie hearings), tal instituto vem se

incorporando árealidade brasileira, podendo ser definido, na pena de Diogo

de Figueiredo Moreira Neto, como "um processo administrativo de

participado aberto a individuos e a grupos sociais determinados, visando

ao aperfeicoamento da legitimidade das decisóes da Administragáo Pública,

criado por lei, que lhe preceilua a forma e a eficacia vinculatória, pela qual

os administrados exercem o direito de expor tendencias, preferencias e opcoes

que possam conduzir o Poder Público a decisóes de maior aceitacáo

consensuar'14. Normalmente precedem a projetos de execugáo de servidos

e obras públicas de grande magnitude, ou para a elaboracao de atos

normativos.

14 Audiencias Públicas. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, n. 210, p. 14, out./dez. de 1997.
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Tcndc a propiciar a obtencao de maiores dados pelos particulares,

contribuindo para que o órgao administrativo venha a lomar uma decisao

correta c justa. Auguslín Gordillo15, com muita acuidade, aponta a

importancia que deve usuíruir a audiencia pública, afirmando configurar:

a) uma garantía objetiva de razoabilidade em prol do administrado; b) um

mecanismo idóneo de formacao do consenümento da opiniáo pública sobre

a juridicidade e conveniencia do atuar estatal; c) uma garantía objetiva de

transparencia dos procedimentos estalais; d) um elemento de

democratizado do poder; e) um modo de participacao cidadá no Poder

Público.

Na qualidade de instrumento de que se serve o direito

administrativo, a audiencia pública é informada por varios principios que

possuem relevo nesse ramo da ciencia jurídica.

Considerada a natural diversidade das exposicoes doutrinárias,

aqui é feita opcao pelo rol desenvolvido por Diogo de Figueiredo Moreira

Neto'6, para quem o primeiro postulado a influenciar a audiencia pública,

consistente inclusive no seu lastro legitimador, é o principio democrático,

tendente a conformar a acáo do Estado com a vontade popular, bipartindo-

se nos principios da cidadania c da participado política, os quais,

respectivamente, reconhecem e insirumenlam no povo a prerrogativa de

decisao sobre os assuntos públicos.

Ao depois, acrescenta o referido autor os seguintes principios:

a) igualdade, nao tolerando que os seus participantes sejam tratados

diferentemente; b) reserva legal, segundo o qual apenas na lei há de se

reconhecer a fonte de direitos e obrigac5es da Administra^ao e dos

participantes; c) associativo, a preservar a liberdade de manifestacao das

associacoes; d) publicidade, imperativo destinado a assegurar o direito á

informacáo; e) devido processo legal, voltado a assegurar o contraditório

e a ampia defesa; f) realidade, de modo que o procedimento se favorece

bastante do senso comum dos participantes, levando a que as decisoes

adotadas atendam sempre as melhores condicoes de sercm efetivamente

executadas em prol do bem-comum; g) lealdade, exigindo atuacao de boa-

fé pela Administracáo e pelos administrados; i) motivacáo, de sorte a

resultar da audiencia pública, da maneira mais cristalina possível, as razSes

de decidir do agente ou órgao administrativo; j) proporcionalidade,

transmissor de um sentido finalístico ao procedimento, com a Iimita9áo

do máximo dos sacrificios gerais emanados da acáo administrativa as

correlatas vantagens coletivas pretendidas; 1) prevencao de litigios, a

l- Tratado de Derecho Administrativo- 4.* ed. Buenos Aires: Fundacáo de Derecho Administrativo, 2000.

Tomo 2, p. XI - 6.

16 Audiencias Públicas. Revista de Direitv Administrativo, Rio de Janeiro, n. 210. p. 15-18, out./dez. de 1997.
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recomendar que a audiencia pública se volte á pié-identil ica^ao das tontos

de litigio e das possíveis solucoes17.

Nosso sistema legislativo, em varias passagens, faz remissao a

audiencia pública. Podem ser citados alguns preceptivos: a) o art. 2.°. capul.

da Resoluto 009/87 - CONAMA que, a pretexto de regulamentar os aris.

225. IV, daCF, e 8.", II, da Lci 6.93S/81, dispoc dever a apreciacáodos estudos

de impacto ambiental ser real izada airavcs de audiencia pública seirpre que a

autoridade administrativajulgar necessário, ou quando o solicite cntidade civil,

o Ministerio Público, ou ainda grupo composto a partir de 50 cidadáos: b) o

art. 39 da Lci 8.666/93 abriga asua obriga'loriedade ñas licitacóes cujo valor

supere cení vezes o limite do arl. 23,1, alinea c. do mesmo diploma, previsto

para a concurrencia ñas obras e servidos de engenharia; c) o arl. 19 da Lei

9.478/97, que instituiu a Agencia Nacional de Petróleo - ANP, ao precciluar

que as iniciativas dos projetos de lei, ou de alteraeao de normas administrativas,

que possam afetar os direitos dos agentes económicos e dos consumidores de

bens e servidos da industria de petróleo scrfio precedidas de audiencia pública,

a ser convocada e dirigida pela ANP; d) o arl. 32 da Lei 9.784/99,

estabelcccndo, em caráter geral, a l'aculdadc. diante da relevancia da queslao

a ser decidida, da autoridade administrativa determinar a realizarán de

audiencia pública para debates sobre a materia objeto do procedimenlo,

dispositivo que, com idéntica rcdac/io, já conslava da Lei 10.177/98 (art. 29),

do Estado de Sao Paulo; e) o art. 40, 4.°, da Lei 10.257/01, assegura. no

processo de elaborarán do plano diretor, bem assim na fiscalizarlo de sua

implementarüo, a promorao, a cargo dos Poderes Legislativo e Executivo

municipais, de audiencias públicas e debales com a participado da popularlo

e de associacóes representativas de varios segmentos da comunidade.

Preciso frisar que, ñas hipóleses onde a lci exige, ao invés de

siniplcsmente facultar, a realizarao da audiencia, esta nao poderá ser

postergada, pena de nulidade da decisao a ser tomada. Ncsse ponto, Augustín

Gordillo'\ a cujas licocs mais unía vez nos socorremos, é peremptório,

expondo inclusive a possibilidade do Judiciário conceder cautelar para evitar

que a medida administrativa seja tomada sem audiencia pública, ou declarar a
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nulidade da decisao. Ilustra sua opiniáo com a referencia elogiosa á delibera?5o,

cm sede preventiva, da Corte Suprema de Justica da Nacao, por sua Sala IV,

no caso Yousssefian.

Outro queslionamento de relevo concerne ao carátcr vinculante do

resultado da audiencia pública. Diogo de Figueiredo Moreira Ncio'9, após

ressaltar ser da nalureza do instituto a eficacia vinculatória, emende que. no

direito brasileiro, tal qualidade depende de expressa previsao legal.

Já Gustavo Hcnrique Justino20 entende que o problema há de ser

resolvido conforme a audiencia lenha lugar ñas fases instrutória ou decisoria

do procedimenlo, somcnlc sendo vinculativa para a Adminisiracao na última

hipótese. Discordó desse entendimento. O fato da audiencia pública vir a lume

durante a instruc,ao nao autoriza, por si só, o remate de que os scus resultados

nao vinculcm o administrador. Ora, a decisao a ser tomada, como ato final do

procedimenlo, lem como pressuposto a correspondente ¡nstrucao2', na qual

sao levados ao conhecimento do órgao administrativo elementos tendentes a

propiciar-lhe um mclhor e mais ampio conhecimento da materia discutida, de

maneira a habilitá-lo a enveredar pela opcao mais consentánca ao interesse

público. Dessarle, nao é a singularidade da audiencia desenvolver-se na lase

decisoria que torna o seu resultado vinculalório.

Sou de que o resultado da audiencia pública, cuja apresentacjio

exige o art. 34 da Lei 9.784/99 venha acompanhada da indicacao do

procedimento adolado, lem sua serventía para descortinar ao administrador o

conhecimento dos motivos que deveráo dar supedáneo a decisao

administrativa. Logo, a quesláo é de ter a sua solugao transplanlada a seara

dos motivos, como elementar indispensável do ato administrativo cuja

producto é colimada pelo procedimento. Daí que a postura levada a cabo

pela Administrado com base em motivo nao existente, ou inexato, cujo vicio

tenha sido demonstrado na audiencia pública, poderá ter a sua invalidade

reconhecida em juízo.

Portanlo, a comprovacáo de mácula quanto ao motivo ensejador da

prática do ato administrativo nao poderá ser desprezada pelo administrador

ao decidir.

'" Audiencias Públicas. Revista de Dimití Administrativo, Rio de Janeiro, n. 210. p. 14, ouiVdez. de 1997.

:íl Audiencias Públicas e o Processo Administrativo Brusileiro. Revista de Diiviio Aitmtniítrciliv'K Rio de

Janeiro, n. 209. p. 162-163. jul./sel 1997

11 Analizando o perfil estruuiral dti procedirnetito adn)inis(rativo, Massimo Severo Giannini (Dirían

Amnmistralivo. 3.' ed. Milán: Don A GiüfTié Edilore. 1993. Volumc sccondo. p. 112) afirma que aquele se

desdobra através das fases de inicialiva. ¡nsiruloria, de decisao e de integracáo ou de controle. A luz tía Lei
9.784/99, María Sylvia Zanellü di Pietro (Direito Administrativo. 11.' ed. Sao Paulo: Atlas. 1999, p. 483-484)

vé no procedimcnio adniinistraiivo a presenca de, pelo menos, tres fases, quais sejam a instauracáo. a instrucoo

i:- a decisao.
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KM;RAS PARA PUBLICADO DE ÁRTICOS NA IN VERB1S

Art. 1". A Revista Jurídica IN VERBIS publica artigos referentes a área jurídica.

Seráo aceites súmente artigos inéditos, nao implicando remunerarán, reinessa,

devolueáo ou publicacáo dos trabalhos.

Parágrafo Único. O Conselho Editorial afastará o trabalho que souber.

conipi o\ adámente, ter sido publicado ou divulgado, anteriormente a publicarlo

da In Verbis. cm qualquer local ou atravésde qualquer mcio.

Art. 2". Os trabalhos. obligatoriamente redigidos cm portugués, sob a forma de

artigo, cuín no máximo 12 (doze) laudas, deveráo ser entregues ao Conselho

Editorial, em 02 (duas) versócs impressas. acompanhadas de 02 (duas) versoes

inseridas em disquetes distintos, gravados em editor de texto compatível com

"Word l'or Windows", versáo 6.0 ou superior.

§ 1". Nenluima tías versoes será devolvida, leudo o(s) autor(es) o direito de

consultar os comentarios leilos pelos professores sobre o scu trabalho, no pra/.o

de 60 (sessenta) dias a contar da divulgado do resultado tía seleejio.

§ 2". Na versa» impressa, NAO deverá constar o nonic do autor. No entanto,

este será exigido na versáo em disquete e na parte exterior dcste.

Art. 3". Deveráo ser obligatoriamente adotadas as seguintes margens: esquerda

e superior: 3cm; direita e inferior: 2.5cm. O parágrafo deverá ser de 1,5 cm e o

espado entre linbas será simples. O tamanho do papel a ser utilizado é o A4.

Art. 4". Os trabalhos que nao obedecerem quaisquer das nonnas constantes

nos artigos anteriores seráo afastados do processo seletivo pelo Conselho

Editorial, nao sendo, assim. sequer avahados pelos professores.

Art. 5". Os trabalhos deveráo incluir:

I • Título e subtítulo (este, se houver);

II - Nome(s) complelo(s) do(s) aulor(es) (somente ñas versoes em disquete);

III - l-'iliaeáo científica, que indicará a universidade. o período ou ano e eventual

bolsa ou monitoria (somente ñas versoes ein disquete);

IV - Texto propiciamente dito com os seguintes cuidados:

a) Siglas e abreviacoes, ao aparecerem pela primeira ve/, no irabalho seráo

precedidas do nomo por extenso e depois colocadas entre paicnleses; na repelicjio
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devcrá ser usada apenas a sida sem os parénteses. Ex.: "...eonsoante prega a

l.ei da Acáo Civil Pública (I.ACP), o Ministerio...", "...dessa forma, é assim

que a LACP diz ser válida...";

h) A eitacáo bibliográfica de texto inserido no artigo, se houver, deve seguir o

seguinte exemplo: "...no sentido ampio, documento, no di/.er de Carnelutli, é

tudo que representa um falo" (Tourinho Filho. 1994. p.49);

c) Quandü nao ultrapassarem tres lindas, as chacóes poderáo ser inseridas no

próprio parágrafo; caso contrario deverao ser destacadas, observando-se o recuo

de Scm a contar da margem esquerda;

d) Notas de rodapé pódenlo ser incluidas, numeradas seguidamente e lanzadas

ao pé da página em que esliver o respectivo sinal de chamada. As notas de

rodapé leráo a fungño de aprolundar e/ou esclarecer o assunlo tío texto, jamáis

trazendo referencias bibliográficas. Devenlo ser separadas do texto por urna

linlia c|iie se inicia na margem esquerda e tem 3cin de extensáo, apresenlando

tamanho 10 de fonte.

Art. 6". No final do texto, dcvciTio constar, obligatoriamente, as

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS, obedece ndo-se ao t|iie se segue:

I - Serao ordenadas de forma alfabética crescente de acordó com os sobrenomes

dos autores;

II - Sendo publicacao avulsa(livro, folheto. tese c afins), obedecer-se-á a seguinlc

ordem: sobrenome do autor, prenomes, título da obra, local, editor, dala, número

ou indicaejio de páginas;

III - Se publicagao de periódico, a ordem é a seguinte; sobrenome do autor,

preñóme, título do artigo, nome do periódico, ¡ndicacjio do volume, número,

páginas inicial e final, data da edieáo:

IV - Se de algum modo for utilizada obra proveniente da Internet, a referencia

atenderá ao seguinte exemplo: DANTAS. Múcio Vi lar Ribeiro. Parecer Acerca

da Sucessao Municipal no Municipio de Encanto, ln Jurisnet: lutp://

www.truenetrn.com.br/jurisnet, 02 ago. 199S. A dala corresponde ao dia em

que a página virtual foi acessada.

Art. 7". Os trabalhos para a próxima edic,íu> da IN VliRBIS seinpre deveráo ser

apresenlados a Comissáo Editorial ale o trigésimo ilia após o inicio das aulas de

cada semestre, ressalvando-se exclusivamente a Comissáo Editorial o dircito

de modificar esse prazo.
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Art. 8". Exaurido o prazo anterior, os trahalhos seráo entregues aos professores.

juntamente com o questionário, para a avalia<¿ao e definían do atendimento ou

nao dos níveis científico-jurídicos necessários a puhlicuciio.

Art. 9". A entrega dos trahalhos aos professoics se dará eni caráter inipreleiível

para que os inesmos verifiquem a plausibilidade ou nao da publicac,áo do artigo,

podendo os inesmos, se quiserem, sugerir inudancas, fazendo uso do quesiionário

ou resguardando-se o direito de falar pes.soalmente com o aluno.

Art. 10". Os artigos nao publicados nao scrao utilizados pelos membros da

comissao para ncnluim outro fim.

Art. II. Quando se fizer necessária a intervenc/io di) Conselho Editorial na

escolha dos artigos a serení publicados, como no caso de empate, seráo

observados, na ordem que segué, os seguintes criterios de preferencia:

I - Artigo tratando de assunto ainda nao abordado ein números anteriores ila

Revista Jurídica In Verbis;

II - Artigo escrito por académico(s) da UFRN;

IV - Aulor(es) que ainda nao tenha(m) publicado artigo na Revista;

V - Artigo escrito por estudante mais próximo da conclusáo do curso

Art. 12. Os dados e conceitos emitidos nos trabalhos, bein como a exatidao das

fonles e das referencias bibliográficas, sao de inteira responsabilidade dos autores.

Art. 13. No que as normas aquí expostas forem omissas. aplicain-se as adotadas

pela Assoeiacáo Brasilcira de Normas Técnicas (ABNT).

Art. 14. A Comissao Editorial é composta por Alexatulre Goncalves Frazao,

Amanda Barcellos Cavalcanle, Anna Luisa B. S. Passcgi, Marcos José Sampaio

F. Júnior e Renata Veras Rocha.

Art. 15.0 presente regulamcnto de verá ser obedecido a partir da selec,áo para a

Revista ln verbis n" 13, e (era vigencia ale que a Comissao Editorial divulgue

posteriores alterac/ies.

Natal, 03 de setembrode 2001

A Comissao Kditorial
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