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PREFÁCIO 
 

O título da obra que prefacio, organizada pelo colega 
Felipe Dalenogare Alves, que se lança como um expoente 
administrativista brasileiro, e pela aluna de mestrado Grégora 
Beatriz Hoffmann, que já apresenta relevante destaque pela sua 
dedicação e inteligência, já oferece uma excelente reflexão: “O 
direito administrativo na contemporaneidade”.  

Na verdade, essa reflexão se adequa ao direito 
enquanto ciência, na medida em que a contemporaneidade 
rompeu com paradigmas construídos na modernidade. O 
referido título remete à seguinte indagação: quais as mudanças 
que o direito administrativo de hoje apresenta em relação ao 
direito administrativo “de ontem”?  

Ocorre que a resposta àquela indagação não caberia em 
nenhum trabalho acadêmico, haja vista as inumeráveis 
inovações que ocorreram nas últimas décadas. Embora não 
seja possível elencá-las taxativamente, essa obra sistematiza de 
forma exemplar algumas mudanças significativas no direito 
administrativo. 

Nos países que aderiram à civil law, tradicionalmente 
este ramo do direito foi informado pelo conservadorismo e 
muita resistência a novos pilares teóricos que foram erigindo-
se sobre as bases de um constitucionalismo contemporâneo. 
Exemplo disto é a dificuldade de entender a legalidade além da 
mera observância à letra fria da lei, mas sim compreendê-la 
dentro de um emaranhado de normas de cunho 
principiológico, dentre os quais se destacam os princípios da 
moralidade e da segurança jurídica. Estes, bem como todos os 
demais que regem o direito administrativo, não permitem ao 
jurista uma leitura apartada e segmentada, mas exigem uma 
compreensão que dê conta da complexidade do direito 
contemporâneo e das atividades outorgadas à administração 



   

 

   

 

pública após a Constituição Federal de 1988. 
Com isso, a discussão sobre a superação do modelo 

burocrático, que entra em colapso na década de 90, ocupa um 
lugar de destaque entre os administrativistas em razão de novas 
atribuições que o Estado assume na Constituição Federal de 
1988, ampliando as áreas de atuação deste, e, 
consequentemente, o modus opernadi da atividade administrativa. 

O modelo de contratação desenhado na lei 8.666/93 
também apresentou-se como engessado para os novos tempos. 
Assim, o cenário jurídico ocupou-se de desenhar formas 
menos burocráticas de contratação, de ampliar o rol das 
situações fáticas que justificam a contratação direta levando a 
própria supressão da fase licitatória. Porém, se de um lado a 
flexibilização na fase licitatória tem suas vantagens, por outro, 
tal situação abre brechas significativas de práticas 
antirrepublicanas pela falta de controle sobre o agente público, 
que define as causas justificadoras da contratação direita. 

Por falar em controle da administração pública, algo 
tão caro ao direito administrativo, as discussões sobre os 
limites e possibilidade do controle jurisdicional das escolhas do 
gestor público é um campo demasiadamente polêmico e de 
debates intermináveis. Pelo protagonismo do Poder Judiciário 
nacional em sede de políticas públicas, este debate apresenta-
se de essencial importância e recebeu da presente obra o 
destaque ao qual faz jus. 

Avançou-se, com a Constituição cidadã, à 
obrigatoriedade de realização de concursos públicos para o 
provimento de cargos e empregos, porém deixou-se espaços 
de margem de apreciação do gestor para afastar-se desta regra, 
porque há cargos e funções que exigem um grau de confiança 
entre o agente político e o público, porém não são raros os 
casos de uso inadequado desta discricionariedade, situação que 
coloca em xeque o princípio republicano da impessoalidade e 
da moralidade. 



 

 

 
Em 2018, as instituições brasileiras foram provocadas 

a buscar medidas para a fragilidade à qual o país se deparou 
com a paralização dos caminhoneiros, e, consequentemente, 
do próprio país. Tal acontecimento leva à reflexão sobre a real 
necessidade de aumentar o controle do transporte de cargas 
diante da essencialidade que tal serviço possui, tema também 
enfrentado na presente obra. 

Por fim, destaca-se o tema da improbidade 
administrativa como uma das múltiplas faces da corrupção. 
Esta corrói todas as estruturas democráticas, aniquila os 
princípios que regem o Estado Democrático de Direito, e, por 
estas e muitas outras razões, deve conjugar esforços para que 
seja alijada das estruturas administrativas do estado e da 
sociedade.  

Sem delongas, como se pode perceber, a presente obra 
apresenta temas relevantes para o direito administrativo e, por 
conseguinte, para a sociedade, trazendo ao público um debate 
sério e crítico com o propósito de se pensar medidas efetivas 
para o aprimoramento do Direito Administrativo. 

Santa Cruz do Sul, outono de 2019. 
 

Denise Bittencourt Friedrich 
Mestre e Doutora em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul 

Professora na Graduação, Especialização e no Programa de Pós-Graduação 
(Mestrado e Doutorado) da Universidade de Santa Cruz do Sul 
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A APLICABILIDADE DA REFORMA 
GERENCIAL NA CONCRETIZAÇÃO DO 

DIREITO À SAÚDE PÓS-1988: a necessidade 
de um controle jurisdicional de políticas 
públicas compatível com esse modelo1 

 
Grégora Beatriz Hoffmann 

Felipe Dalenogare Alves 

 
Introdução 
 

 A reforma do Estado é um dos temas mais atuais e mais 
prementes no Brasil. Uma sociedade complexa, as demandas 
crescentes e a dificuldade do Estado em atendê-las diante da 
herança patrimonialista e da defesa de privilégios pelos “donos 
do poder” que se apropriam dos instrumentos de governo, 
bem como ante ao esgotamento da administração burocrática 
vigente no país principalmente após 1930, no Governo Vargas, 
torna imperativa a reconstrução da Administração Pública 

                                                 
1Este artigo é resultante das atividades do projeto de pesquisa ““Fórmulas” 
de aferição da “margem de apreciação do legislador” 
(Beurteiligungsspielraum des Gesetzgebers) na conformação de políticas 
públicas de inclusão social e de proteção de minorias pelo Supremo 
Tribunal Federal e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos”, 
financiado pelo CNPq (Edital Universal – Edital 14/2014 – Processo 
454740/2014-0) e pela FAPERGS (Programa Pesquisador Gaúcho – Edital 
02/2014 – Processo 2351-2551/14-5), coordenado pela Professora Pós-
Doutora em Direito Mônia Clarissa Hennig Leal, onde os autores atuam na 
condição de participantes.A pesquisa é vinculada ao Grupo de Pesquisa 
“Jurisdição Constitucional aberta” (CNPq) e desenvolvida junto ao Centro 
Integrado de Estudos e Pesquisas em Políticas Públicas – CIEPPP 
(financiado pelo FINEP) e ao Observatório da Jurisdição Constitucional 
Latino-Americana (financiado pelo FINEP), ligados ao Programa de Pós-
Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC. 
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Brasileira. 
 Considerando que os cidadãos exigem cada vez mais a 

participação contínua do Estado na prestação de serviços 
sociais, principalmente no campo do direito fundamental à 
saúde após a Constituição Federal de 1998, e que apesar dos 
esforços do governo, que alega escassez financeira, a 
comunidade brasileira permanece insatisfeita com os serviços 
públicos prestados, é imperativo reconstruir o Estado no 
contexto global, gerindo e regulando adequadamente seus 
recursos humanos e financeiros, a fim de potencializá-los. 

 Nesse contexto, questiona-se como é possível afastar 
de vez as práticas clientelistas típicas do modelo patrimonialista 
e superar o modelo burocrático, incorporando técnicas 
gerenciais a fim de formatar e executar políticas públicas e 
serviços públicos orientados para a concretização dos direitos 
fundamentais, com a finalidade de diminuir o desequilíbrio 
existente entre as demandas sociais e a capacidade do Estado 
em atendê-las? Ademais, como o sistema gerencial, a 
descentralização e o rígido controle de resultados podem 
contribuir para a desburocratização da Administração Pública 
Brasileira, a fim de construir um aparelho estatal que trabalhe 
melhor e custe menos? 

 Isso porque a forma obsoleta de administração do 
modelo burocrático, que prima por processos e procedimentos 
(autorreferente) ao invés de resultados, já mostrou na prática 
ser incompatível com o Estado contemporâneo. Se o Estado 
do século passado protegeu os direitos sociais prestando-os 
diretamente (centralizado) à população, o Estado do século 
XXI deve descentralizar suas atividades a fim de construir um 
aparelho estatal que trabalhe melhor e custe menos. Isto é, 
buscar aprimorar a qualidade de gestão, superar modelos 
obsoletos, orientar-se para o cidadão e primar pela obtenção 
de resultados ao invés de controlar procedimentos, 
concedendo a prestação de serviços públicos não exclusivos à 
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iniciativa privada, principalmente através da contratação de 
entidades públicas não-estatais, mais competitivas e eficientes, 
orientadas pelas necessidades e perspectivas dos cidadãos já 
que o “serviço público” é, por essência, um serviço para o 
cidadão.  

 Sendo assim, este artigo propõe alternativas para 
diminuir o desequilíbrio existente entre as demandas sociais, 
mais especificamente em relação ao campo da saúde pública, e 
a capacidade do Estado.  

 Nessa perspectiva, aborda os reflexos dos métodos e 
ensinamentos da revolução gerencial da Administração Pública 
à saúde, principalmente após a composição da Norma 
Operacional Básica do Sistema Único de Saúde em 1996, 
fundada na descentralização da execução dos serviços de 
saúde, por meio da participação da iniciativa privada e do 
terceiro setor. 

 Ato contínuo, trata do controle judicial da saúde na 
perspectiva da Administração Pública gerencial, diante do 
crescimento exponencial de demandas envolvendo o direito 
fundamental à saúde, consequência negativa da má gestão 
pública na prestação dos serviços públicos de saúde, 
esclarecendo os riscos e retrocessos que tal controle judicial 
irracional pode provocar sobre à saúde e sobre as demais 
atividades administrativas do Estado.  
 
2 Reforma administrativa sob a perspectiva do modelo 
gerencial 
 

 A reconstituição da Administração Pública adotando 
os métodos e ensinamentos da revolução gerencial parte do 
pressuposto de que o modelo burocrático vigente no Estado 
brasileiro pode ser modernizado e é passível de inserção social. 
Mas para isso é preciso inicialmente entender a burocracia, a 
fim de que seja possível superá-la (PEREIRA, 1998). 



Felipe Dalenogare Alves & Grégora Beatriz Hoffmann 

 

- 22 - 

 

 A partir do momento em que os cidadãos passaram a 
afirmar seus direitos frente ao Estado Democrático, o tamanho 
desse Estado, agora preocupado em defender os interesses 
públicos, tais como educação, saúde, previdência e assistência, 
por exemplo, aumentou vertiginosamente quando comparado 
ao Estado liberal do século XIX. Isso também provocou um 
significativo aumento da carga tributária (PEREIRA, 2008). 

 Ocorre que o Estado democrático social no plano 
operativo permaneceu com a forma administrativa de Estado 
vigente no pequeno Estado Liberal. O modelo burocrático que 
visava sobretudo combater a corrupção e o nepotismo que 
apoiou o modelo patrimonialista, era incompatível com o novo 
cenário do país. A Administração Pública, após a segunda 
metade do século XX, devia passar por uma mudança política, 
diante da amplificação dos deveres econômicos e sociais do 
ente estatal, com vistas a modernizar-se e aumentar sua 
capacidade em atender a demanda crescente da sociedade por 
serviços coletivos eficientes e de menor custo. Outrossim, o 
Estado não poderia permanecer à margem do 
desenvolvimento tecnológico e da globalização da economia 
mundial (PEREIRA, 1998). 

 A maior contribuição da Administração Pública 
burocrática foi dar efetividade ao controle dos procedimentos 
e consequentemente alcançar maior correição dos abusos 
cometidos pelos entes públicos. A consequência negativa, 
percebe-se, foi ter se afastado de sua missão básica, que é 
atender à sociedade, vez que as organizações públicas não 
operavam com qualidade e eficiência, e que seus serviços 
estavam voltados para o simples controle do próprio Estado, e 
não prioritariamente para o atendimento do cidadão (BRASIL, 
1995). 

 Como à época do surgimento da Administração 
Pública burocrática os serviços do Estado Liberal eram 
limitados e restringiam-se a manter a ordem e administrar a 
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justiça, a garantir os contratos e a propriedade, tal incapacidade 
do Estado em ater-se na eficiência da prestação dos serviços 
públicos não era amplamente questionada pelos cidadãos. De 
acordo com Sousa (2014, p. 87),  

Isso porque, a lógica da Administração burocrática, que foi 
pensada em um contexto de Estado liberal de funções limitadas, 
muito mais como forma de controle a priori dos abusos, não é 
capaz de gerir eficientemente o grande número de serviços que o 
Estado pretende prestar.  

 De fato, somente após o surgimento do Estado 
Democrático, principalmente após a conquista do sufrágio 
universal que começou a ficar à mostra os problemas 
associados à adoção da forma administrativa burocrática. 
Passou então a ser questionada a capacidade do modelo antigo 
viabilizar a prestação de serviços devidos pelo Estado 
democrático social, agora bem mais abrangentes do que no 
Estado Liberal (SOUSA, 2014). 

 Com uma mesma quantidade de recursos, um número 
maior de cidadãos precisa ser atendido e, a partir do momento 
em que na prática o cidadão é atendido com qualidade, passa 
ser refutada a ideia de que a ineficiência é intrínseca ao Estado, 
e sendo assim, são legitimados os recursos orçamentários 
perante a sociedade e a ação social do ente estatal passa a ser 
efetiva (PEREIRA, 2008). 

 Havia, e ainda há, que se alterar a convicção de que os 
serviços públicos são necessariamente mal prestados ou que a 
ineficiência é inerente à Administração Pública (PEREIRA, 
1998). De fato, os cidadãos mostram-se insatisfeitos com o 
pagamento de impostos, primeiro em virtude do 
individualismo inerente a todo ser humano, mas 
principalmente por crerem que dinheiro recebido pelo Estado 
não é gasto adequadamente. 

 Quando se iniciou a segunda Reforma Administrativa 
do Estado no Brasil, a partir de 1995, justamente buscou-se 
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priorizar às áreas sociais tendo em vista a condição social-
democrática do governo brasileiro. À época, ciente que uma 
Administração Pública moderna traria economia e ganhos de 
produtividade imensos através de uma boa gestão da política 
social, Luiz Carlos Bresser Pereira, ministro do Governo 
Fernando Henrique Cardoso, constatou que embora existissem 
bons administradores e que esses fossem relativamente bem 
pagos nas áreas da economia e da infraestrutura, com 
engenheiros funcionários de empresas estatais, na área social 
bons administradores eram uma raridade, e os salários, muito 
baixos (PEREIRA, 1998). 

 Nessa perspectiva, inicialmente fez-se necessário 
superar o mito de que a ineficiência dos serviços públicos se 
deve à falta de planejamento das políticas públicas. Na maioria 
das vezes o problema diz respeito não à falta de política 
pública, mas sim à sua implementação. Se uma política não for 
corretamente administrada, ainda que corretamente formulada, 
torna-se muito cara em relação ao serviço prestado, e logo 
ineficiente (PEREIRA, 2008).  

 Dessa forma, fez-se necessário remodelar a 
Administração Pública, reforçando a “governança”, isto é, a 
capacidade de governar do Estado, por meio da mudança 
contínua de um tipo de Administração Pública burocrática, 
rígida e ineficiente, voltada para si própria e para o controle 
interno, para uma Administração Pública gerencial, flexível e 
eficiente, voltada para o atendimento do cidadão. Até porque, 
a partir da década de 1980, cresce, com o movimento pela 
redemocratização do Estado brasileiro, a mobilização da 
sociedade civil reivindicando mais espaços de participação 
social na defesa de seus interesses com vistas a influenciar a 
condução das políticas públicas. Nessa perspectiva, conforme 
dispõe o Plano Estratégico do Tribunal de Contas da União 
(BRASIL, 2011, p. 67), 

A governança pode ser descrita como um sistema pelo qual as 



Reflexões sobre o Direito Administrativo na Contemporaneidade 

 

- 25 - 

organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envol-
vendo os relacionamentos entre sociedade, alta administração, ser-
vidores ou colaboradores e órgãos de controle. As boas práticas de 
governança convertem princípios em recomendações objetivas, ali-
nhando o interesse público com a finalidade de preservar e otimi-
zar o desempenho da organização, contribuindo para a sua lon-
gevidade. Em essência, a boa governança institucional tem como 
principais propósitos conquistar e preservar a confiança da socie-
dade, por meio de conjunto eficiente de mecanismos de incentivo e 
de monitoramento dos decisores envolvidos, a fim de assegurar que 
as ações da instituição estejam sempre alinhadas ao interesse pú-
blico. 

 A fim de reforçar a “governança” e superar a rigidez e 
a ineficiência que limita sua capacidade de implementar 
políticas públicas, o Estado passa a orientar-se pelos valores da 
eficiência e qualidade na prestação de serviços públicos ao 
cidadão, posto aqui como principal beneficiário destes, tendo 
em vista a necessidade de reduzir custos e desenvolver uma 
cultura gerencial nas organizações públicas (BRASIL, 2011). 

 Todavia, para isso é preciso equacionar os persistentes 
problemas patrimonialistas, a corrupção e o nepotismo, bem 
como os excessos formais e anacronismos do modelo 
burocrático tradicional. A ideia não é negar por completo os 
princípios e contribuições do modelo burocrático, mas sim 
desconsiderar algumas de suas características que já estão 
superadas. Até porque, algumas de características do modelo 
burocrático ainda se mantêm válidas como formas de garantir 
efetividade à Administração Pública.  Dessa forma, entende-se 
que:  

A administração pública gerencial está apoiada na anterior, da 
qual conserva, embora flexibilizando, alguns dos seus princípios 
fundamentais, como a admissão segundo rígidos critérios de 
mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de 
remuneração, as carreiras, a avaliação constante de desempenho, 
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o treinamento sistemático. A diferença fundamental está na 
forma de controle, que deixa de basear-se nos processos para 
concentrar-se nos resultados, e não na rigorosa profissionalização 
da administração pública, que continua um princípio 
fundamental. (BRASIL, 1995, p.16).  

 Quanto à reforma gerencial aplicada ao aparelho de 
Estado brasileiro, embora a Constituição tenha sido marcada 
pelo retrocesso ao modelo burocrático, em contraposição ao 
Decreto-Lei nº 200, de 1967, publicado no período do regime 
militar no Brasil, vez que tratou de forma semelhante em 
diversos aspectos a Administração direta e a indireta, em 1995, 
foi criado o Ministério da Administração Federal e Reforma do 
Estado, também conhecido como MARE. A ideia era, 
sobretudo, abafar a crise fiscal que o país atravessava na década 
de 90, propiciando um novo modelo de gestão pública que 
possibilitasse “fazer mais com menos” (SOUSA, 2014). 

 No ano seguinte, a reforma gerencial passou a ser 
aplicada às áreas sociais, mais especificadamente no campo da 
saúde por meio da composição da Norma Operacional Básica 
do Sistema Único de Saúde 1996, NOB-96. A perspectiva era 
readequar o aparelho do Estado fundado na descentralização 
para os municípios, no controle pelo lado da demanda, em um 
sistema de competição administrativa entre os hospitais 
prestadores e responsáveis pela oferta de serviços públicos, 
transformados em organizações sociais, ou seja, públicas não-
estatais (PEREIRA, 1998).  

 O controle sob a perspectiva gerencial passa a ser feito 
sobre os resultados contratados, buscando na administração 
privada técnicas e estratégias para otimizar os escassos recursos 
financeiros e humanos. Nessa perspectiva, percebe-se que a 
“nova ideia é a de concentrar os esforços do governo no 
financiamento e no controle dos serviços prestados por esses 
fornecedores descentralizados, ao invés do seu fornecimento 
direto pelo Estado” (PEREIRA, 1998, p. 257). 
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 Embora a reforma gerencial tenha se inspirado na 
administração de empresas, não pode com elas ser confundida 
justamente porque seus critérios e objetivos são distintos. 
Enquanto a administração privada visa o lucro e tem sua receita 
advinda do pagamento que seus clientes fazem ao comprar 
seus produtos e serviços livremente, a Administração Pública 
visa o interesse público, a realização de políticas públicas 
democraticamente decididas, sob supervisão da sociedade, vez 
que sua receita é originária de contribuições obrigatórias 
(SOUSA, 2014). 
 Também em 1995, sob a coordenação de Bresser-
Pereira, foi elaborado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho 
do Estado, que foi de suma importância para a definição das 
principais estratégias da reforma gerencial brasileira. Sendo 
assim, em consonância com o respectivo plano, a estratégia 
gerencial é voltada para estabelecer precisamente quais os 
objetivos da Administração Pública em cada uma de suas 
unidades, a fim de assegurar a autonomia do servidor na gestão 
dos recursos à sua disposição, controle e cobrança por 
resultados contratados, tendo em vista a participação de 
organizações da sociedade civil, enfatizando não mais os 
procedimentos (meios), mas o sim os fins pretendidos 
(BRASIL, 1995).  

 
3 Aplicabilidade da reforma gerencial na concretização do 
direito fundamental à saúde 
 

 No que diz respeito à solução dos problemas 
administrativos no campo da saúde, especificadamente quanto 
ao Sistema Único de Saúde, a reforma gerencial busca a efetiva 
municipalização da saúde pública, a fim de que os municípios 
superem o papel exclusivo de prestadores de serviços e 
assumam seus respectivos papéis de gestores do SUS, 
fortalecendo o sistema de atenção básica de saúde (SOUSA, 
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2014).  
 A partir dos problemas de implementação do SUS, 

principalmente financeiros, considerando que, em virtude da 
crise fiscal do Estado brasileiro, houve uma intensa política de 
redução de gastos públicos, e em contrapartida um significativo 
aumento nos custos dos serviços de saúde tendo em vista o 
aprimoramento tecnológico dos tratamentos médicos, buscou-
se apontar as razões e as soluções para os seus problemas 
administrativos (SOUSA, 2014).  

 Para tanto, o projeto de reforma gerencial, como visto, 
primou pela municipalização e melhor controle local, pela 
descentralização e controle social, separação entre demanda e 
oferta, fomentando competição administrativa entre 
prestadores de serviços de saúde, pelo atendimento básico 
municipal como porta de entrada obrigatória da rede SUS, e 
pela responsabilização dos gestores de saúde, junto aos 
serviços de auditoria, aqui não dos processos, mas sim dos 
resultados (PEREIRA, 2008). 

 Nesse sentido entende-se que “a estratégia consiste em 
distribuir aos municípios os recursos da União disponíveis para 
a saúde na proporção do seu número de habitantes, ao invés 
de distribuí-los na proporção de leitos hospitalares existentes 
no município” (PEREIRA, 1998, p. 256). 

 O controle municipal do SUS concentra esforços na 
produção, ou seja, nos resultados, tendo por referência as 
demandas locais. Sendo assim, a partir de então, o atendimento 
na rede básica de saúde passa a ser a porta de entrada 
obrigatória para a rede hospitalar. O primeiro atendimento do 
paciente é feito no posto de saúde de acordo com a sua 
residência (sempre o mais próximo), e os médicos, integrando 
o Sistema de Demanda, após triagem, entendendo que o caso 
em específico carece de atendimento hospitalar, encaminha o 
cidadão, portando sua respectiva Autorização de Internação 
Hospitalar, AIH, aos hospitais credenciados, por meio do 
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Sistema de Oferta (SOUSA, 2014).   
 Cabe à autoridade municipal, agora dotada de maior 

responsabilidade, controlar o credenciamento de prestadores 
de serviços hospitalares ao Sistema de Oferta, negociando as 
melhores condições, e fomentado a competição pelos melho-
res serviços.  

 Dessa maneira, a descentralização estimula a concor-
rência administrativa, vez que a escolha dos hospitais creden-
ciados é feita levando em consideração a qualidade dos serviços 
prestados, e não necessariamente a localização. Ademais, a 
“competição administrativa constrange a Administração a re-
ver o gasto médio por serviço, a realizar redução de despesas 
desnecessárias e a imprimir maior eficiência na prestação” 
(SOUSA, 2014, p.100).  

 Outrossim, o SUS descentralizado permite competição 
administrativa entre entes públicos estatais, privados e do ter-
ceiro setor por meio das organizações sociais, compreendidas 
como entidades públicas não-estatais, mais flexíveis e dotadas 
de mais autonomia que a administração pública direita (PE-
REIRA, 1998).  

 Constata-se pelo exposto que dentre as principais pre-
tensões da reforma gerencial dos serviços de saúde, encontram-
se o objetivo de descentralizar a administração aos municípios, 
a fim de que esses possuam maior controle sobre os gastos, 
tendo em vista que os recursos serão distribuídos pelo Go-
verno Federal de acordo com o critério populacional e o es-
copo de fomentar a disputa local entre os prestadores de saúde, 
sejam entidades privadas, públicas estatais ou públicas não es-
tatais, visando promover o modelo de Administração gerencial 
através dessa última, criando por fim um sistema de triagem e 
regulação da entrada hospitalar feito por médicos do Estado, a 
fim de evitar procedimentos hospitalares desnecessários (PE-
REIRA, 1998). 
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 O campo da saúde, em síntese, vem gradativamente im-
plantando as principais propostas da reforma do Estado inici-
ada em 1995 sob condução de Bresser Pereira. Isso porque já 
a partir da elaboração da NOB-96 buscou-se, na área das polí-
ticas públicas especificas de saúde, delimitar as funções do Es-
tado, diminuindo seu grau de interferência nas atividades pro-
dutivas e na execução dos serviços públicos, incentivando o 
poder público não-estatal, aumentando sua capacidade regula-
tória, e consequentemente, recuperando seu “poder de go-
verno”, isto é, a “governabilidade” (PEREIRA, 2008). 

 
4 Controle judicial do direito fundamental à saúde na 
perspectiva da administração pública gerencial 
 

 No que tange ao campo das discussões relacionadas às 
políticas públicas de saúde no Brasil, o Poder Judiciário, sob o 
argumento de estar aplicando preceitos da Constituição, vem 
mostrando-se bastante receptivo às demandas judiciais 
individuais postuladas contra os entes públicos. A fim de 
resguardar o direito fundamental à vida e à saúde, os juízes vêm 
concedendo os mais variados tratamentos e medicações, por 
vezes nem contemplados na tabela de procedimentos e 
medicamentos do Sistema Único de Saúde, ou mesmo ainda 
não registrados no Brasil, desviando vultosos recursos 
financeiros para o custeio de suas deliberações (PIVETTA, 
2014). 

 Tal situação retrata a atuação por vezes ineficiente do 
Poder Público, na gestão da saúde pública. Ainda que os 
recursos financeiros sejam insuficientes, em parte também são 
desperdiçados em procedimentos burocráticos, no campo do 
planejamento e da formulação de estratégias, sem que em 
seguida haja uma boa execução dessas políticas.  

 Dessa forma, as adversidades no campo do direito à 
saúde no Brasil se dariam mais na execução das políticas 
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públicas ou na sua inexecução por parte dos entes federativos 
do que na própria inexistência das mesmas. Em outras 
palavras, a falta de efetividade e eficácia da saúde que tem 
abarrotado o Poder Judiciário de demandas nessa área é 
consequência da inoperância dos gestores nas três esferas de 
governo (PIVETTA, 2014). 

 Contudo, ainda que a Administração Pública apresente 
problemas estruturais e necessite de reformas para se tornar 
mais eficiente, também há que se estabelecer critérios que 
balizem as decisões judiciais a fim de que estas não tenham 
efeito devastador sobre o sistema de saúde e dificultem ainda 
mais a gestão dos poucos recursos públicos (CAÚLA, 2012).  

 Embora para doutrina e jurisprudência o entendimento 
seja predominantemente favorável as práticas judiciais 
concessivas, diversos estudos questionam os prejuízos que tais 
práticas judiciais causam à gestão pública. A judicialização da 
saúde da forma como vem sendo conduzida, em síntese, 
promoveria a desorganização do sistema de saúde, promoveria 
um déficit de recurso financeiro diante das limitações 
orçamentarias e dificuldades operacionais, desrespeito a 
separação de poderes, e principalmente o desrespeito ao 
princípio constitucional da igualdade, eficiência e 
universalidade de acesso as prestações de saúde (PIVETTA, 
2014).  

 Afinal, como é possível falar de igualdade quando, por 
exemplo, aqueles que estão na fila aguardando transplante de 
órgãos têm seu direito preterido por decisão judicial, a qual 
deve ser acatada, determinado o atendimento de outro? As 
políticas públicas de saúde devem ser direcionadas à redução 
das desigualdades econômicas e sociais. Todavia, a partir do 
momento em que os juízes assumem o papel de protagonistas 
na efetivação de tais políticas, normalmente beneficiam a classe 
média, que possui acesso qualificado à justiça, em detrimento 
dos mais pobres (PIVETTA, 2014).  
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 Outrossim, ainda que o Judiciário tenha o poder de 
advertir a inexistência ou insuficiência de política pública, não 
cabe a ele formular programas a serem implementados, no 
lugar do administrador. Essa atitude caracterizaria afronta ao 
princípio constitucional da separação de poderes, não bastasse 
a falta de competência do julgador para tanto, bem como a 
repercussão financeira das decisões concessivas. Pelo que 
determina a Constituição, cabe ao Poder Legislativo e ao Poder 
Executivo a formulação e execução de políticas públicas 
(PIVETTA, 2014). 

 Muito embora se fundem na falsa percepção de serem 
precursoras da dignidade da pessoa humana, as ações judiciais 
desestabilizam a gestão das secretarias de saúde. Isso porque 
em regra os tratamentos e medicamentos concedidos, sem 
critério por vezes, são de altíssimo valor, conquanto nem 
sempre sejam mais eficazes que outros de baixo custo 
indicados para a mesma doença. Tal fato denota no risco de 
retrocesso em termos de controle. O Judiciário dificulta a 
implementação de políticas públicas de saúde, vez que 
compromete o planejamento e a execução dos serviços 
públicos em saúde quando baseado em laudos médicos, sem o 
devido estudo científico estatal, autoriza situações não 
previstas (PIVETTA, 2014). 

 Tendo em vista o crescimento exponencial e o 
tamanho descontrole do ativismo judicial na área da saúde, em 
2011, foi editada a Lei nº 12.401, de iniciativa parlamentar, 
regulamentando a assistência terapêutica disponibilizada pelo 
Sistema Único de Saúde e sistematizando a incorporação de 
tecnologias de saúde.  

 Tal lei acrescentou artigos à Lei nº 8.080/1990, lei 
basilar do SUS, o inciso II do parágrafo primeiro do artigo 19-
R, do parágrafo 2º do artigo 19-R e do artigo 19-S. A expressão 
“assistência terapêutica”, prevista no artigo 6º da Lei nº 
8.080/1990, teve seu conceito delineado no artigo 19-M do 
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novo mandamento legal. Sendo assim, a assistência terapêutica 
integral consiste em (BRASIL, 2011): 

I - dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a 
saúde, cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes 
terapêuticas definidas em protocolo clínico para a doença ou o 
agravo à saúde a ser tratado ou, na falta do protocolo, em 
conformidade com o disposto no art. 19-P;  
II - oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, 
ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo 
gestor federal do Sistema Único de Saúde - SUS, realizados no 
território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado. 

 Sendo assim, diante da necessária delimitação do 
conteúdo do direito fundamental a saúde, limitação essa 
legítima, se necessária para atender outro bem ou valor 
igualmente protegido pela norma constitucional, sem olvidar 
da limitação financeira do ente estatal, para Caúla (2012, p. 
102), 

O dispositivo em causa tem relevância muito significativa para o 
sistema público de saúde. Ele deixa expresso na legislação algo 
que o bom senso há muito já determinava e que apenas não era 
considerado pelas decisões concessivas: (a) que um serviço público 
de saúde não pode funcionar com base em um pressuposto de 
inexistência de qualquer limitação, padronização ou 
racionalização dos recursos naturalmente finitos; (b) que a 
determinação de quais sejam os medicamentos e procedimentos 
adequados ao serviço público depende de uma série de 
conhecimentos e considerações de natureza técnica e orçamentária 
que, na organização atual do Estado Brasileiro, apenas podem 
ser solicitados do Poder Executivo.  

 Dessa forma, o dispositivo em tela foi de suma 
importância para delimitar os serviços de saúde ofertados à 
população. Cabe ao ente público estabelecer parâmetros, 
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas que vinculem 
medicações e tratamentos para cada tipo e fase das 
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enfermidades. A necessidade de tais documentos, e o conteúdo 
dos mesmos estão indicados nos artigos 19-N e 19-O da 
legislação em apreciação (BRASIL, 2011): 

Art. 19-N.  Para os efeitos do disposto no art. 19-M, são 
adotadas as seguintes definições: I - produtos de interesse para a 
saúde: órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos; 
II - protocolo clínico e diretriz terapêutica: documento que 
estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 
saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais 
produtos apropriados, quando couber; as posologias 
recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e o 
acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a 
serem seguidos pelos gestores do SUS. 
Art. 19-O.  Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas 
deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas 
diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que 
tratam, bem como aqueles indicados em casos de perda de eficácia 
e de surgimento de intolerância ou reação adversa relevante, 
provocadas pelo medicamento, produto ou procedimento de 
primeira escolha. Parágrafo único.  Em qualquer caso, os 
medicamentos ou produtos de que trata o caput deste artigo serão 
aqueles avaliados quanto à sua eficácia, segurança, efetividade e 
custo-efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou 
do agravo à saúde de que trata o protocolo. 

 Os artigos acima transcritos são relevantes diante da 
compreensão do sistema de assistência terapêutica devido pelo 
Estado. A partir disso, fica claro que não será toda e qualquer 
pretensão no campo da saúde que integrará a esfera jurídico-
subjetiva dos cidadãos (PIVETTA, 2014).  

 Ademais, percebe-se que a lei preocupou-se em 
estabelecer tratamentos de “primeira escolha”, com base nos 
documentos que considerem a doença e seus respectivos 
agravos, por óbvio tecnicamente estabelecida, conquanto 
entenda necessária igual determinação de medidas alternativas 
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para as situações nas quais a “primeira alternativa” não tenha 
surtido o efeito esperado (CAÚLA, 2012). 

 Dessa maneira, imputa-se obrigatória a observância da 
“primeira escolha” por parte do administrador público, bem 
como pelo julgador, permitindo-se tratamento distinto 
somente após esgotadas as condições previstas pela lei. Deve 
existir prova técnica que confirme que foram superadas as 
tentativas de tratamento seguindo os protocolos iniciais 
previstos pelo ente público, com ocorrência de intolerância ao 
método ou ineficácia dele, para que então se passe à análise da 
viabilidade de concessão de tratamento distinto do tido como 
tecnicamente preferencial (CAÚLA, 2012). Ou seja, em 
conformidade com o disposto no artigo 19-O (BRASIL, 2011), 
deverá ser pesado comparativamente a “eficácia, segurança, 
efetividade e custo-efetividade para as diferentes fases 
evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que trata o 
protocolo”. 

 Ao Poder Executivo Federal foi destinada a 
competência de dispor acerca dos procedimentos e 
medicamentos a serem ofertados, seus respectivos protocolos 
e diretrizes, bem como mantê-los atualizados. Em função 
disso, foi editado o Decreto 7.646/2011 que trata sobre a 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no 
Sistema Único de Saúde e sobre o processo administrativo para 
incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde 
pelo Sistema Único de Saúde – SUS. 

 A nova lei, ademais, destacou a importância dos 
protocolos clínicos e com isso buscou combater as disfunções 
causadas pela judicialização excessiva da saúde por pressupor 
que o Poder Judiciário não mais justificaria suas decisões em 
simples prescrições médicas individuais. Nessa perspectiva, a 
instrução probatória assegurará que eventuais prestações 
positivas estejam fundamentadas, de forma racional e 
motivada, em consonância com os critérios técnicos 
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estabelecidos pelo Ministério da Saúde (CAÚLA, 2012). 
 Isso porque através da análise da situação clínica do 

paciente por meio de dados acerca da evolução da doença, 
exames e diagnósticos, é possível verificar a real necessidade de 
tratamento distinto do oferecido pelo Poder Público. Para 
tanto, também é de suma importância avaliação de profissional 
vinculado à rede sobre as possibilidades de tratamento no caso 
concreto, considerando as possibilidades ofertadas pela rede 
pública, tendo em vista que na grande maioria das vezes as 
demandas judiciais decorrem de prescrições e laudos 
fornecidos por médicos particulares, em desacordo com as 
normativas do SUS (PIVETTA, 2014).  

 Seguindo os protocolos técnicos estabelecidos, e 
atendendo aos critérios exigidos, consequentemente as 
pretensões em desacordo serão de pronto afastadas. 
Outrossim, uma avaliação racional detida sobre a prescrição 
médica de tratamento posteriormente pleiteado junto ao Poder 
Judiciário vem ao encontro com o dever do Estado de proteção 
da saúde pública. A verificação da eficácia do tratamento em 
consideração à situação clínica do paciente diminui o risco das 
ações judiciais serem utilizadas estrategicamente por médicos 
mal intencionados, por vezes associados às indústrias 
farmacêuticas, que aproveitam-se do momento de fragilidade 
do cidadão e seus familiares (PIVETTA, 2014).  

 Fica claro que as decisões judiciais concessivas de 
tratamentos individuais na área das prestações de serviços de 
saúde, na medida em que beneficia alguns privilegiados e gera 
dificuldades orçamentárias em detrimento dos demais cidadãos 
que não vão a juízo demandar igual ação pode configurar 
afronta ao princípio constitucional da igualdade. O Poder 
Judiciário deve garantir que os direitos fundamentais sociais 
sejam cumpridos, conquanto deve ser criterioso afim de que 
não afronte o princípio da separação de poderes ou traga 
prejuízos ao orçamento da Administração Pública (PIVETTA, 
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2014).  
 Apenas após análise técnica sobre as diretrizes e 

protocolos estabelecidos para o tratamento demandado, ou no 
caso de não haver previsão, pautando-se racionalmente na 
comprovação de sua eficácia, segurança, efetividade e custo-
efetividade para as diferentes fases evolutivas da doença ou do 
agravo à saúde é que o Poder Judiciário poderá ter condições 
de determinar o cumprimento da obrigação (CAÚLA, 2012). 

 Sob essa perspectiva a edição da Lei nº 12.401/2011 
deve ser exaltada como medida concreta no combate ao 
processo de judicialização e enfrentamento da destinação de 
recursos públicos para os serviços de proteção de saúde. 

 Porém, ainda que o controle judicial seja indispensável 
na concretização do direito constitucional à saúde, tal medida 
deveria ser a última a ser tomada pelos cidadãos quando 
decidem reclamar por seus direitos. Considerando que o Brasil 
é um país no qual o acesso à Justiça não foi completamente 
democratizado, as ações individuais acabam por privilegiar 
quem dispõe de mais instrução em detrimento das classes 
menos abastadas e intensificam ainda mais a desigualdade. 
Diante disso, é crível que o Estado institua mecanismos que 
excluam a necessidade de reclamação junto ao Poder Judiciário 
(PIVETTA, 2014). 

 Inicialmente, em prol da supremacia do interesse 
público, deverá a Administração Pública estabelecer 
instrumentos administrativos prévios às demandas judiciais. 
No campo mais específico do direito à saúde, os casos de 
pedidos de tratamentos ou medicamentos não previstos na 
Tabela de procedimentos e medicamentos do SUS, a própria 
Administração Pública tem o dever de avaliar a procedência do 
pedido da mesma forma que agem os magistrados. Os 
protocolos e diretrizes que balizarão as decisões são 
amplamente disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e dessa 
forma qualquer cidadão poderá pleitear tratamento não 
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disponibilizado na rede sem que para isso deva 
necessariamente de plano recorrer ao judiciário (CAÚLA, 
2012).  

 Ademais, a partir disso, o ente estatal poderá verificar 
quais as áreas de saúde em que as políticas públicas estão 
insuficientes, se existentes, apontando equívocos e acertos da 
gestão, com o propósito de corrigir as falhas e promover as 
mudanças necessárias. Tais questões passam a ser discutidas 
junto à Administração Pública, responsável pela execução dos 
serviços de saúde e deixam de ser prioritariamente analisadas 
no gabinete dos magistrados (PIVETTA, 2014). 

 Junto a isso, faz-se necessária maior articulação entre 
os principais entes envolvidos na concretização do direito à 
saúde tais como Ministério Público, Defensoria Pública e 
Administração Pública. Todos os entes devem conhecer os 
protocolos e diretrizes do SUS, e mais do que isso, aplicá-los a 
fim de que, devidamente estruturados, seus serviços tenham 
credibilidade junto aos cidadãos.  

 Além disso, em conformidade com as propostas da 
reforma gerencial na saúde, dentre as alternativas ao controle 
judicial ressaltam-se duas: o controle de resultados externo, 
feito pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de 
Contas, de acordo com a competência constitucionalmente 
prevista nos artigos 70 e 71 da Constituição, e o controle social, 
essencial em um Estado Democrático de Direito, inclusive 
porque ninguém melhor para avaliar a eficiência dos serviços 
públicos do que o seu principal interessado: o cidadão. Tratam-
se de medidas adequadas não apenas para o controle da 
Administração Pública, como também à democratização do 
Estado brasileiro (PIVETTA, 2014). 

 Transparência e cobrança de resultados, accountability, 
além de uma gestão participativa dos cidadãos. Somente 
através do diálogo democrático entre o Estado e a sociedade é 
que se pode definir as prioridades a que o Governo deve ater-
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se na construção de um país mais próspero e justo. Tudo isso 
permitirá maior racionalização da utilização dos recursos 
públicos, a fim de melhorar a prestação dos serviços públicos 
e contornar o sistêmico processo da judicialização da saúde no 
Brasil (PEREIRA, 1998). 
 
5 Considerações finais 
 

 A Administração Pública brasileira precisa de reformas 
estruturais que permitam que o Estado consiga realizar na prá-
tica os direitos sociais fundamentais previstos na Constituição 
de 1988.  

 Entretanto, para que as garantias constitucionais relati-
vas à saúde saiam do papel e passem a ser realidade, é necessá-
rio superar o modelo patrimonialista e aperfeiçoar o modelo 
burocrático, incorporando técnicas gerenciais a fim de forma-
tar e executar políticas públicas e serviços públicos orientados 
para a concretização dos direitos fundamentais, com a finali-
dade de diminuir o desequilíbrio existente entre as demandas 
sociais e a capacidade do Estado em atendê-las. 

 E nessa linha de raciocínio, o presente artigo foi cons-
truído com o objetivo de propor alternativas viáveis para um 
aperfeiçoamento do modelo burocrático, por meio da incorpo-
ração de técnicas gerenciais no plano das políticas públicas e 
serviços públicos, a fim de que orientados para a concretização 
dos direitos fundamentais, aproxime as demandas sociais e a 
capacidade do Estado em concretizá-las. 

 Após 1995, a Administração Pública gerencial vem gra-
dativamente adaptando o sistema burocrático às necessidades 
do Estado moderno. Isso porque a Administração Pública bu-
rocrática, visando afastar a corrupção e o nepotismo dos servi-
ços públicos, preocupou-se tanto em estabelecer rigorosos pro-
cessos e procedimentos formalistas, que se afastou de sua prin-
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cipal missão: atender os interesses públicos. Lenta, cara e ine-
ficiente, a burocracia, muito embora tenha deixado significativa 
contribuição acerca do sistema de mérito e profissionalização 
aplicada ao funcionalismo, tornou-se incompatível com as de-
mandas crescentes do Estado democrático de Direito, especi-
almente porque as atribuições do Estado Social são bem mais 
complexas que a do Estado Liberal.  

 Sendo assim, ainda que a Constituição tenha estabele-
cido normas na contramão da reforma gerencial, visto que en-
rijeceu a Administração Pública direta, além de também ter 
aplicado regras semelhantes na Administração Pública indireta, 
antes dotada de maior autonomia e tida como uma alternativa 
de descentralização na busca pela eficiência, o Estado reade-
quou seu quadro de funcionários, eliminando e excesso e redu-
zindo gastos, e descentralizou a prestação de serviços e deman-
das sociais até então prestadas diretamente pelo ente público a 
particulares. A gestão e o controle de resultados, todavia, per-
maneceu sob responsabilidade do gestor estatal. Eis que o Es-
tado incorpora a figura de regulador. 

 Dessa forma, atuando como regulador, o Poder Pú-
blico, ainda que tenha que assegurar acesso às necessidades bá-
sicas a todos os cidadãos, deixa de intervir diretamente na exe-
cução dos serviços públicos e delega-os a particulares, preocu-
pando-se em controlar os resultados e em atender as demandas 
que não estão cobertas pela iniciativa privada ou as que ainda 
que cobertas não estão sendo capazes de atender os interesses 
da população.  

 Tal sistema de gestão fortalece a governança, isto é, 
legitima o governo eleito e aumenta a capacidade de governar 
do Estado visto que a Administração Pública, voltada para o 
atendimento do cidadão, supera a rigidez e a ineficiência que 
limita sua capacidade de implementar políticas públicas e torna-
se gradativamente mais flexível e eficiente, operando sob 
menores custos com o propósito de conquistar a confiança da 
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população, mais participativa após o processo de 
redemocratização do Estado brasileiro.  

 A sociedade civil, interessada no monitoramento das 
políticas públicas e na destinação dos recursos públicos, 
advindos principalmente da tributação compulsória, reivindica 
mais espaços de participação social na defesa de seus interesses 
com vistas a influenciar a condução das políticas e assegurar 
que as ações do ente estatal estejam sempre alinhadas ao 
interesse público. Tal participação é de suma importância 
tendo em vista o atual contexto democrático do Brasil. 

 Nessa perspectiva, fica claro que não foi por acaso que 
a saúde foi escolhida como objeto de análise sobre a aplicabili-
dade do sistema gerencial. Após a criação do Sistema Único de 
Saúde e a elaboração da NOB-96, ficou evidente que a saúde 
teve relevante influência de vários aspectos da reforma. O SUS 
tem dentre seus principais princípios a maior descentralização, 
regionalização, autonomia e controle da demanda. Pela NOB-
96 buscou-se diminuir o grau de interferência do Estado nas 
atividades produtivas e na execução de ações e serviços públi-
cos de saúde, a fim de aumentar a capacidade regulatória do 
mesmo. Ninguém melhor que o próprio Estado para saber 
quais as principais demandas da sociedade e quais as áreas que 
necessitam de melhorias em saúde. E sendo assim, cabe ao ges-
tor público contratar a execução de serviços tendo em vista as 
necessidades e os interesses públicos, utilizando-se da figura do 
contrato de gestão, com entidades públicas não-estatais, às 
quais é concedida maior autonomia. 

 Para concluir, acredita-se que a maior missão da Admi-
nistração Pública atualmente é afastar a má impressão de que a 
ineficiência é intrínseca ao Estado e a de que necessariamente 
todo serviço público é ruim. Para isso, precisa-se diminuir a 
máquina estatal, profissionalizar o funcionalismo público a fim 
de que os administradores públicos, motivados por um sistema 
de mérito similar ao aplicado na iniciativa privada, formem um 
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grupo estratégico no controle dos resultados contratados via 
contrato de gestão com entidades públicas não-estatais, dota-
das de maior autonomia, mais flexíveis, competitivas e eficien-
tes. Consequentemente, tais atitudes fomentarão a competição 
administrativa pela prestação de serviços de maior qualidade. 
Junto a isso, é imprescindível em um Estado democrático a 
gestão participativa, onde os cidadãos atuem como protagonis-
tas.  

 A sociedade é a maior interessada no bom andamento 
dos serviços públicos, e na condição de principal destinatário, 
pode melhor avaliá-lo, para junto com o Estado definir as 
prioridades a que o Governo deve ater-se na construção de um 
país mais próspero e justo. Racionalizando a utilização dos 
recursos públicos, utilizando um novo modelo de gestão 
pública que permite, sobretudo, maior eficiência, porquanto, 
“fazer mais com menos”, melhorando a qualidade da prestação 
dos serviços públicos em um sistema de competição 
administrativa entre entes públicos não-estatais, será possível 
atender aos interesses públicos, e de forma derradeira 
minimizar o processo da judicialização da saúde no Brasil, visto 
que a própria esfera administrativa estará mais preparada para 
solucionar as demandas da população. 
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A ESCOLHA DO FUNDAMENTO DA 
CONTRATAÇÃO DIRETA E A 
OCORRÊNCIA DO CRIME DE 

INEXIGIBILIDADE OU DISPENSA DE 
LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES 

LEGAIS: uma análise com foco nos arts. 25, inc. 
II e 24, inc. XIII da Lei n.º 8.666/1993 

 
André Saddy 

 
Introdução 
 
 O artigo tem como objetivo principal elucidar que o 
administrador público não pode ser criminalmente 
responsabilizado por eventual contratação realizada 
equivocadamente com fulcro na inexigibilidade, caso se 
verifique ser cabível a contratação por meio da dispensa.  
 Sabe-se que a regra no Brasil é a obrigatoriedade do 
processo licitatório, no entanto, essa regra não é absoluta. A 
Lei n.º 8.666/1993 prevê hipóteses de contratação direta 
(inexigibilidade e dispensa, por exemplo).  
 Para atingir o objetivo traçado, além de trazer a tona 
essa obrigatoriedade, explica-se ao longo do artigo as principais 
diferenças entre essas duas formas de contratação direta, para 
depois demostrar que se situação específica autorizar a 
contratação direta, mesmo que o tomador de decisão o faça 
fundamentando em dispositivo equivocado, por ambas as 
formas de contratação direta (inexigibilidade e dispensa) 
possuírem o mesmo resultado prático, é dizer, a não ocorrência 
da licitação, não se estará diante de um crime de dispensa ou 
inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legais. Isto 
porque, hodiernamente, o direito administrativo preocupa-se 
não apenas com o processo de decisão, mas, igualmente, com 
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o resultado do decidido.  
 Além disso, sustenta-se que os tipos penais da Lei n.º 
8.666/1993 só podem ser puníveis quando a ação do agente 
for dolosa (vontade de produzir o resultado) e se ocorrer 
prejuízo à Administração.  
 Esclarece-se que o artigo não pretende analisar o 
problema penal, motivo pelo qual não se realizou uma pesquisa 
mais detalhada e focada na dogmática penal, notadamente no 
conteúdo do dolo e consequências do erro e na importância da 
ofensividade da conduta para a tipicidade. Tais pontos serão 
apenas levantados de forma superficial, o foco é na análise dos 
conteúdos relacionados ao Direito administrativo, envolvidos 
no tipo penal. Não espere, portanto, uma análise profunda 
pertinente aos aspectos jurídico-penais. Consequentemente, o 
artigo não tem a pretensão de fazer uma análise profunda na 
dogmática do tipo penal analisado, tampouco aos temas gerais 
do dolo e da ofensividade.  
 
2 Conceito de licitação e ritos licitatórios 
 
 Licitação, segundo conceito corrente, é o processo 
administrativo lento, custoso e trabalhoso pelo qual a 
Administração busca, por meio de habilitação de proponentes 
e julgamento objetivo – com base na isonomia e na 
competitividade – selecionar a proposta mais vantajosa para si 
entre candidatos que sejam aptos a celebrar contratos, utilizar 
bens públicos ou se tornar delegatários de serviços públicos, 
com isso, visando atender aos interesses públicos.  
 Interessa aqui fixar, desde já, a ideia central de que a 
licitação é um processo administrativo que visa, sempre, 
atender a uma finalidade básica, ou seja, a proposta mais 
vantajosa para a Administração. Este é o fim maior da licitação. 
É, portanto, um processo que corresponde a um conjunto de 
atos preordenados à realização de determinado fim, qual seja, 
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a “vantajosidade”. 
 O processo licitatório pode desenvolver-se consoante 
diferentes procedimentos, e cada qual seguindo uma específica 
sequência de atos e formas (rito). A definição do procedimento 
a ser seguido na fase externa é de extrema importância e poderá 
seguir o rito da licitação ou o indicado para a contratação direta 
(dispensa ou inexigibilidade).  
Significa que, em princípio, existem dois ritos: (i) aquele 
definido como regra, o rito licitatório, estabelecido no art. 43 
da Lei n.º 8.666/1993 ou no art. da Lei n.º 10.520/2002; e 
(ii) a dita exceção, o rito da contratação direta, estabelecida no 
art. 26, da Lei n.º 8.666/1993.  
 A decisão do procedimento a ser observado na fase 
externa deve ser adotada conforme as condicionantes 
estabelecidas em lei. O que determinará isso é a situação fática 
de cada caso concreto.  
 A regra, como mencionado, é a obrigatoriedade do 
processo licitatório. Apesar de atualmente se encontrar 
positivada no art. 37, inc. XXI, da CRFB, essa regra não é 
absoluta. Pelo contrário, esta obrigatoriedade é relativa e cede 
espaço perante a ocorrência de outros valores e mecanismos 
de contratação direta, isto é, por questões dogmáticas e, 
também, de caráter positivo, existindo exceções à regra da 
licitação2. 

                                                 
2A questão dogmática se conecta à concepção que vê a licitação como um 
instrumento para um fim, ou melhor, um processo seletivo para obtenção 
da proposta mais vantajosa. Trata-se, portanto, de um expediente 
formalmente criado em lei voltado a um fim específico e que assegura 
valores como a igualdade entre os licitantes, a legitimidade, a moralidade 
administrativa, a economicidade da gestão pública, entre outros. Desta 
maneira, se assegurar tais valores é a razão de existir de um instrumento 
jurídico, é também certo que, se estes fins podem ser mais bem atendidos 
em determinados casos concretos, tal instrumento deva ser posto de lado. 
E, nestes casos, o afastamento da licitação não terá consequências 
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 A Lei n.º 8.666/1993 prevê, em seus arts. 24 e 25, 
respectivamente, hipóteses em que cabe ao Administrador, em 
função do poder discricionário que possui, instaurar ou não o 
certame, dessa forma, configurando a dispensa de licitação, e 
outras em que, devido à inviabilidade de competição, o certame 
é inexigível. 
O traço distintivo entre dispensa e inexigibilidade é que, na 
primeira hipótese, há um elenco restrito das situações nas quais 
o Administrador está autorizado a contratar diretamente, ou 
seja, o rol é taxativo. Na inexigibilidade, por sua vez, tais 
hipóteses são meramente exemplificativas, eis que seria 
impossível ao legislador enumerar todas as possibilidades para 
configurar a inviabilidade de competição, com isso, permitindo 
ao agente que, diante do caso concreto, reconhecendo a 
inviabilidade de competição, faça a contratação direta. 
 Dessa forma, na dispensa de licitação, a competição é 
viável (logo, poderiam existir outras propostas), mas confere-
se ao administrador, diante do caso concreto, a possibilidade 

                                                 
prejudiciais à Administração, pelo contrário, poderá trazer a almejada 
“vantajosidade”. Definitiva, porém, é a questão de caráter positivo. A própria 
Constituição, em seu art. 37, inc. XXI, ressalva a aplicação da licitação nos 
casos especificados na legislação. Ou seja, é a própria Constituição que abre, 
expressamente, a possibilidade do legislador excepcionar as hipóteses de 
inaplicação da regra da licitação. Em outras palavras, a licitação é um 
processo de seleção da proposta mais vantajosa, mas não, necessariamente, 
o único processo para tal escolha, mormente se a realidade vigente não 
recomendar a sua realização. Isso se dá porque a licitação é mero 
instrumento da ação estatal para atendimento de uma determinada 
finalidade pública prevista em lei ou na própria Constituição. Nas palavras 
de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO (MELLO, Celso 
Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 14. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1999, p. 480), “a licitação não é um fim em si mesmo; é um meio para 
chegar utilmente a um dado resultado”. E, portanto, as exceções à regra da 
licitação podem ser definidas infraconstitucionalmente.  
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de afastá-la justamente para o atendimento dos interesses 
públicos3. Envolve, portanto, um juízo discricionário do 
administrador, que, limitado pelo Direito e seus princípios, 
opta pela não realização do certame por entender que o 
interesse público será mais bem atendido.  
 Já na inexigibilidade, existe, a princípio, mas não 
sempre, uma total inviabilidade de competição, seja porque o 
bem que se pretende adquirir é único, sem qualquer 
similaridade com outro, ou porque inexistem concorrentes, 
visto que apenas uma pessoa – física ou jurídica – pode prestar 
o serviço desejado, pois detém toda a especialização necessária 
para sua boa execução.  
 A viabilidade ou não da competição é, portanto, a 
principal distinção entre dispensa e inexigibilidade de licitação, 
como aponta Di Pietro (2001, p. 302):  

A diferença básica entre as duas hipóteses está no fato de que, na 
dispensa, há possibilidade de competição que justifique a licitação; 
de modo que a lei faculta a dispensa, que fica inserida na 
competência discricionária da Administração. Nos casos de 
inexigibilidade, não há possibilidade de competição, porque só 
existe um objeto ou uma pessoa que atenda às necessidades da 
Administração; a licitação é, portanto, inviável. 

 Agora, o que definirá a condição de regra ou de 
exceção, na verdade, não são apenas esses critérios 
diferenciadores, mas a situação fática existente no caso 
analisado. Nada impede, por exemplo, que se interprete como 
regra a necessidade de contratação direta, por meio de dispensa 
ou inexigibilidade, o que poderá tornar a licitação uma exceção.  

                                                 
3 JESSÉ TORRES PEREIRA JUNIOR (PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. 
Comentários à lei das licitações e contratações da Administração Pública. 7 ed. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2007, p. 259): “A par de exauriente, o elenco de situações em que 
a licitação é dispensável apresenta-se com a característica de reservar à Administração 
discricionariedade para decidir, em face das circunstâncias do caso concreto, se dispensa 
ou não o certame”. 
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 É possível, por exemplo, a dispensa de licitação para 
contratar instituição brasileira, sem fins lucrativos e de 
inquestionável reputação ético-profissional, que tenha por 
objetivo desenvolver, por força estatutária, uma das seguintes 
atividades: pesquisa, ensino, desenvolvimento institucional ou 
recuperação social do preso (art. 24, inc. XIII, Lei n.º 
8.666/1993). Caso os requisitos estejam presentes, a 
Administração terá a faculdade, em virtude de ser uma 
dispensa, de realizar a contratação direta. Agora, constatada a 
impossibilidade de competição, a licitação deve ser afastada, 
justificadamente, sob pena de se estabelecer procedimento 
administrativo, que demanda tempo, dinheiro e trabalho 
(princípios da celeridade, da economicidade e da eficiência), 
para fazerem-se escolhas subjetivas ao final. Neste caso, a 
exceção torna-se regra. Não poderia, na inexigibilidade, o 
tomador de decisão escolher realizar a licitação. O 
administrador estará impedido, proibido de licitar. Por 
conseguinte, a situação fática é que definirá o que é a regra e o 
que é a exceção, por mais que a praxe costume estabelecer que 
a regra é a licitação; e a exceção, a contratação direta 
(MENDES, 2012, p. 228 e ss).  
 Não poderia, portanto, um agente político (um 
Prefeito, por exemplo), sob o argumento de que deseja 
prestigiar a moralidade e o tratamento isonômico, determinar 
que, durante o seu mandato, não será possível contratação 
direta e que todas as contratações devem, obrigatoriamente, 
serem precedidas de licitação.  
 Segundo Mendes (2012, p. 229):  

A legalidade não está em licitar sempre, mas apenas nos casos 
indicados na ordem jurídica, isto é, quando reunidos os 
pressupostos. Da mesma forma, não pode realizar a dispensa ou 
a inexigência com sentimento de culpa, como se estivesse fazendo 
algo ilegal. Portanto, a adoção da licitação em caso de inexigência 
é tão ilegal como a sua não realização quando cabível. A 
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inexigência é a regra quando ausentes os pressupostos que 
determinam a licitação, bem como a sua dispensa poderá ocorrer 
quando, mesmo presentes os seus pressupostos, houver autorização 
legal para o seu afastamento. A ideia de regra e exceção na ordem 
jurídica é um valor relativo. (sem grifos no original). 

 
3 Inexigibilidade com base no art. 25, inc. II, da Lei n.º 
8.666/1993 
 
 A inexigibilidade de licitação pressupõe, em regra, a 
inviabilidade de competição, mas não necessariamente. Esse é 
o teor do art. 25, da Lei n.° 8.666/1993: “É inexigível a licitação 
quando houver inviabilidade de competição”. Inexiste, portanto, o 
pressuposto fático da licitação, que é justamente a possibilidade 
de competição entre dois ou mais interessados, de forma a se 
garantir tratamento isonômico aos interessados em contratar 
com o Poder Público. 
 Tecnicamente, é possível afirmar que a inexigibilidade 
não retrata propriamente uma exceção à regra da licitação, mas, 
sim, uma hipótese em que a regra nem sequer deve ser aplicada. 
Trata-se da não incidência da regra constitucional da licitação, 
em razão da ausência do seu pressuposto lógico: a competição.  
 Em verdade, os casos de inexigibilidade não dependem 
de expressa previsão legal, pois decorrem da circunstância 
fática que demonstra a inviabilidade da competição. Ainda que 
o texto constitucional tivesse estabelecido a regra da licitação 
sem qualquer exceção, e a Lei n.° 8.666/1993 fosse silente, 
certo é que não se poderia exigir a realização de licitação pelo 
administrador em situações despidas de competitividade. 
 Por esta razão, o art. 25, da Lei n.° 8.666/1993 utiliza a 
expressão “em especial” antes de enumerar, 
exemplificativamente, alguns casos de inexigibilidade. 
 A inviabilidade de competição pode decorrer de duas 
situações distintas: (i) impossibilidade fática de competição (ou 
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impossibilidade quantitativa), tendo em vista que o produto ou 
o serviço é fornecido por apenas um fornecedor (ex.: 
fornecedor exclusivo) e (ii) impossibilidade jurídica de 
competição (ou impossibilidade qualitativa), pois ausentes os 
critérios objetivos para definir a melhor proposta, de modo que 
a licitação não teria o condão de estabelecer julgamento 
objetivo (ex.: contratação de artista). 
 A inexigibilidade de licitação possui duas características 
principais: (a) rol legal exemplificativo e (b) vinculação do 
administrador, pois, constatada no caso concreto a 
impossibilidade de competição, a licitação deve ser afastada, 
justificadamente, sob pena de se estabelecer processo 
administrativo, que demanda trabalho, tempo e dinheiro 
(princípios da eficiência, celeridade e da economicidade), para 
fazer escolhas subjetivas ao final. 
 Uma das hipóteses de inexigibilidade é calcada no art. 
25, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993, in verbis: 

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de 
competição, em especial: 
[...] 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 
desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas 
de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços 
de publicidade e divulgação. 

 São três os requisitos cumulativos para declaração de 
tal inexigibilidade: (i) serviço técnico, (ii) serviço singular e (iii) 
notória especialização do contratado. Ou seja, para ser 
inexigível o serviço deve ser especializado, isto é, distinto tanto 
dos serviços comuns como dos próprios serviços técnicos, 
além de envolver uma singularidade a justificar a contratação 
do profissional notoriamente especializado. 
 Nesse sentido, a Súmula n.º 252 do Egrégio Tribunal 
de Contas da União estabelece: 

A inviabilidade de competição para a contratação de serviços 
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técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei n.º 
8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: 
serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da 
referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização 
do contratado. 

 Confira-se, também, o posicionamento da Advocacia 
Geral da União4: 

A enumeração dos casos de inexigibilidade de licitação, por ser 
inviável a competição, feita pelo art. 25, é exemplificativa e não 
taxativa. 
Se o serviço é de natureza singular e o profissional a ser 
contratado, de especialização tão notória que o seu trabalho se 
revele, indiscutivelmente, sem sombra de dúvida, como o mais 
adequado à satisfação dos interesses em causa, a contratação pode 
ser feita nos termos dos arts. 25, II e § 1°, c/c 13, V e § 3°, 
observando-se, ainda, os arts. 25, § 2°, 26, 54 e 55. 

 Essas caracterizações envolvem um juízo discricionário 
do administrador, que, diante de circunstâncias concretas, opta 
pela não realização do certame por entender que o interesse 
público será mais bem atendido pelo profissional ou pessoa 
jurídica cuja qualificação seja incontestavelmente reconhecida 
e que detenha notoriedade em sua área de especialização.  
 Destarte, para que esta norma possa ser invocada para 
afastar o processo licitatório, deverão estar comprovados e 
atendidos os requisitos nela previstos, a seguir, examinados. 
 A primeira condição é a de que os serviços a serem 
contratados devam ser técnicos e estarem, necessariamente, 
arrolados no art. 13 da Lei n.º 8.666/19935, configurando, pois, 

                                                 
4 BRASIL. Advocacia-Geral da União. Parecer n.° AGU/MF-01/95-95 (anexo 
ao parecer n.° GQ-77) Processo n.° 00001.000723/92-54. Brasília, 30 de 
junho de 1995 - Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral da 
União, Data da Publicação: 11/07/1995. 
5 Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 
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um requisito objetivo. 
 Sob este específico aspecto, o legislador não conferiu 
qualquer margem de discricionariedade ao Administrador, 
dessa maneira, selando os serviços enquadráveis em norma 
fechada de modo que nenhuma outra categoria, ainda que de 
serviço técnico profissional semelhante, possa ser considerada 
“especializada” para os fins excepcionáveis dessa norma. 
 A segunda condição é que o serviço seja de natureza 
singular, o que denota certo grau de discricionariedade do 
aplicador, a exigir a necessidade de integração direta dos seus 
elementos constitutivos. Logo, não basta que o serviço seja 
considerado técnico, pois existem diversos profissionais 
habilitados para prestação desses serviços em situações de 
normalidade. Na lição de Justen Filho (2004, p. 283), o serviço 
singular exige a conjugação de dois elementos: (i) 
excepcionalidade da necessidade a ser satisfeita e (ii) 
impossibilidade de sua execução por parte de um “profissional 
especializado padrão”. 
 Singularidade do serviço envolve, por conseguinte, a 
noção de algo incomum, não corriqueiro, que fuja à rotina da 
Administração. Aquilo que, mesmo não sendo único, seria mais 
bem atribuído a um determinado profissional ou a uma 
empresa especializada. Trata-se de um atributo indispensável 
do serviço almejado pela Administração Pública e entendido 
como uma forma, entre outras admissíveis, de consecução do 
interesse público. 

                                                 
profissionais especializados os trabalhos relativos a: I - estudos técnicos, 
planejamentos e projetos básicos ou executivos;  
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras; 
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;  
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;  
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;  
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 



Reflexões sobre o Direito Administrativo na Contemporaneidade 

 

- 55 - 

 E, por fim, reclama-se que a contratação se realize com 
profissionais ou empresas de notória especialização, abrindo, 
com este conceito jurídico indeterminado, um grau de 
densificação mais exigente para essa hipótese de contratação. 
Isto é, além de o serviço ser técnico e de natureza singular, o 
contratado (profissionais ou a empresa) deve possuir “notória 
especialização”, com destaque e reconhecimento do mercado em 
suas áreas de atuação. Na forma do art. 25, §1.º da Lei n.º 
8.666/93, a notória especialização é um conceito conquistado 
no campo de sua atividade especializada e pode ser 
comprovada por várias maneiras (estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, etc.). 
 Ao contrário da singularidade, cuja qualidade incide 
sobre o serviço, a notória especialização é um emblema 
subjetivo, eis que relacionado à pessoa do contratado. Consiste, 
pois, na expertise, desenvolvida por profissional ou por empresa, 
que o coloca em patamar diferenciado dos demais 
concorrentes. Sua nomeada fama ou notoriedade, como averba 
a lei, não é calcada em casuísmos ou subjetivismos, mas, 
significativamente, na prática e vivência que abonou ao 
executor de determinado serviço o reconhecimento de seus 
pares.  
 
4 Dispensa com base no art. 24, inc. XIII, da Lei n.º 
8.666/1993 
 
 É comum em situações em que não é cabível a 
inexigibilidade com base no art. 25, inc. II, da Lei n.º 
8.666/1993 ser possível outra forma de contratação direta. No 
caso, a dispensa prevista art. 24, inc. XIII, da Lei n.º 
8.666/1993. Transcreva-se a norma: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 
[...] 
XIII – na contratação de instituição brasileira incumbida 
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regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do 
desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à 
recuperação social do preso, desde que a contratada detenha 
inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins 
lucrativos. 

 O Egrégio Tribunal de Contas da União já sumulou 
(Súmula n.º 250) o seguinte posicionamento:  

A contratação de instituição sem fins lucrativos, com dispensa de 
licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei n.º 
8.666/93, somente é admitida nas hipóteses em que houver nexo 
efetivo entre o mencionado dispositivo, a natureza da instituição 
e o objeto contratado, além de comprovada a compatibilidade com 
os preços de mercado. 

 De acordo com as exigências do dispositivo em 
comento, a dispensa somente será possível se preencher os 
requisitos enumerados a seguir: (i) instituição brasileira: aquela 
que se tenha constituído sob as leis brasileiras e que tenha a sua 
sede no Brasil; (ii) previsão, no estatuto ou no regimento 
interno, de que a entidade tem por finalidade o 
desenvolvimento da pesquisa, do ensino, do âmbito 
institucional ou da recuperação social do preso; (iii) 
inquestionável reputação ético-profissional da entidade: trata-
se de conceito indeterminado, mas seria possível impedir a 
contratação de entidade declarada inidônea por determinado 
Ente federado; (iv) entidade sem fins lucrativos: são as 
associações civis ou fundações privadas; é oportuno frisar que 
a ausência de lucro não significa déficit, mas, sim, ausência de 
distribuição, direta ou indireta, do superávit entre os “sócios”; 
(v) pertinência entre o objeto do contrato e o objeto social da 
entidade contratada; (vi) caráter intuito personae do contratado: a 
entidade deve executar diretamente o serviço, sendo vedadas, 
em princípio, as subcontratações; e (vii) apesar do silêncio da 
norma em questão, o valor do contrato deve respeitar os preços 
praticados no mercado, na forma do art. 26, parágrafo único, 
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inc. III, da Lei de Licitações6.  
 A finalidade da norma justificadora de dispensa de 
licitação se encontra no art. 218, da CRFB: 

Art. 218 – O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. 
[...] 
§4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em 
pesquisa, criação de tecnologia adequada ao país, formação e 
aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem 
sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, 
desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho. 

 Depreende-se do texto constitucional que o 
constituinte desejou que o administrador, no uso de sua 
subjetividade ou autonomia pública e sem prejuízo da 
qualidade, pudesse ceder espaço à regra da licitação para 
estimular o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 
capacitação tecnológica, cabendo, como mencionado, à lei esta 
função de fomentar as entidades que atuam nestes segmentos. 
Pereira Júnior (2007, p. 281) ensina: 

A lei licitatória cumpre, neste inciso, a ordem do art. 218 da 
Constituição Federal, que incumbe o Estado de promover e 
incentivar ‘o desenvolvimento científico, a pesquisa, e a 
capacitação tecnológica’. A determinação do §4º do preceito 
constitucional nitidamente inspira esta hipótese de 
dispensabilidade, ao cometer à lei, imperativamente, o dever de 
apoiar e estimular ‘as empresas que invistam em pesquisa, criação 

                                                 
6 Vide: PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e 
contratações da Administração Pública 7. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 
313/319; BRASIL. Tribunal de Contas da União. AC-0138-39/98-P. Sessão: 
23/09/98  Grupo: II  Classe: V  Relator: Ministro ADHEMAR PALADINI 
GHISIe BRASIL. Tribunal de Contas da União. AC-0030-08/00-P. Sessão: 
01/03/00  Grupo: II  Classe: V  Relator: Ministro GUILHERME 
PALMEIRA. 
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de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de 
recursos humanos [...]’ 

 Tanto que a Lei n.º 8.666/93 sujeita à dispensa, neste 
caso, a duas condições:  tratar-se de instituição brasileira sem 
fins lucrativos, ou seja, sociedade civil (a lei não exige o título 
de utilidade pública) de cujo ato constitutivo conste como 
objetivo societário a pesquisa, o ensino ou o desenvolvimento 
institucional e contar a entidade com “inquestionável 
reputação ético-profissional”.  
 E, ainda, o entendimento do Egrégio Tribunal de 
Contas da União7: 

A nosso ver, o propósito do art. 24, XIII, do Estatuto é estimular as 
instituições que menciona, favorecendo-lhes a obtenção de contratos com o 
serviço público, como forma de ajudar-lhes no seu autocusteio. Com isso, o 
Estado estará estimulando, em cumprimento aos mandamentos 
constitucionais, ainda que por via indireta, as ações voltadas para o ensino, a 
pesquisa e o desenvolvimento institucional. Nesse sentido, pouco importa o 
objeto específico da contratação, desde que compatível com os objetivos sociais 
da instituição contratada e possa ser satisfatoriamente prestado com sua 
própria estrutura. 

 A exceção à regra tem sede constitucional, logo, não 
cabe questionar sua aplicação cada vez que o dispositivo legal 
for adotado, do contrário, este se veria esvaziado de eficácia.  
 Caso, portanto, em determinada situação concreto se 
contrate determinada pessoa jurídica por meio de 
inexigibilidade com fulcro no art. 25, inc. II, da Lei n.º 
8.666/1993, mesmo que se demostre que tal não seria a escolha 
correta a ser tomada, não necessariamente se estará diante de 
uma suposta prática do crime de dispensa ou inexigibilidade de 
licitação fora das hipóteses legais, previsto no art. 89, caput, da 
Lei n.º 8.666/1993. Cabe apreciar se caberia dispensa com base 
no art. 24, inc. XIII, da Lei n.º 8.666/1993.  

                                                 
7BRASIL. Tribunal de Contas da União. DC-0657-38/97-P. Sessão: 29/09/97  
Grupo: I  Classe: VII  Relator: Ministro José ANTÔNIO BARRETO DE 
MACEDO.  
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 É dizer, por mais que a fundamentação na 
inexigibilidade para a contratação de determinada pessoa 
jurídica tenha sido equivocada, cabe verificar se a contratação 
poderia ter sido formalizada por meio da dispensa. Isso 
porque, haja vista a concepção moderna de administração de 
ou por resultado, não faz qualquer diferença se a contratação 
direta foi realizada com fulcro no art. 24 ou no art. 25 da Lei 
n.º 8.666/1993. Ambas formas de contratação direta possuem 
o mesmo resultado prático: não ocorrência da licitação.  
 
5 Administração de resultado nas contratações diretas 
 
 A concepção de administração de ou por resultado diz 
respeito ao dever jurídico da efetividade, ou seja, a atenção 
satisfatória dos interesses públicos. A dogmática clássica ─ que 
tinha como características jurídicas a existência, a validade, a 
eficácia e a eficiência dos atos do Poder Público8─ 
demonstrou-se insuficiente para a adequação desses atos no 
atual contexto de um Direito ampliado por uma juridicidade de 
três dimensões: legalidade, legitimidade e licitude.  
 Essa nova preocupação, além de ocupar-se do processo 
de decisão, passou a preocupar-se com o resultado do decidido. 
Vale acrescentar que a adição dessa quinta característica, a 
efetividade, destina-se a verificar se a ordem dos fatos expressa 
concretamente o que foi disposto na ordem jurídica.   
Trata-se da ideia de administração de ou por resultado. Essa é 
uma construção doutrinária muito desenvolvida na Itália, onde 
se passou a reconhecer uma relevância jurídica atribuída ao 
resultado, mas é originária do Direito anglo-saxão9. 

                                                 
8 Para distinção entre eficiência e eficácia vide: VERGOTTINI, Giuseppe 
de. Diritto costituzionale. 4. ed. Padova: Cedam, 2006, p. 544. 
9 Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit is transforming the 
public sector. Reading: Addison Wesley, 1992) referem-se ao entrepreneurial 
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Desenvolvida a partir da evolução do conceito de eficácia 
como critério da atividade administrativa no final da década de 
1980, a administração de ou por resultado é, na atualidade, uma 
concepção muito similar à ideia da boa administração 
desenvolvida, também, pelos italianos10.  
 Efetivamente, a jurisdicionalização do resultado 
constitui um evento novo e inovador e talvez, até mesmo, 
revolucionário, pois impõe a  

tutti i soggetti che partecipano alla funzione administrativa 
(dovere giuridico) di tener conto preventivamente, in ogni 
decisiones e in rapporto ad ogni comportamento, non solo della 
situazione esistente, ma anche della sua futura modificazione, al 
fine di realizzare con certezza gli obiettivi programmati, nel 
perseguimento dell’interesse publico e senza arrecare ingiusti 
pregiudizi ai terzi” (LANNOTTA, 2005, p. 16).  

                                                 
government”, ou seja, ao uso, pelo Poder Público, de técnicas de gestão do 
setor privado. Sustentam que, em lugar de exercer uma autoridade direta 
sobre as funções desempenhadas pelos agentes da linha de frente (street-level 
bureaucrats), os superiores hierárquicos deveriam identificar os resultados 
desejados e a forma da estrutura de incentivos para que os agentes se 
esforcem em obter tais resultados. Os autores recomendam que os órgãos 
oficiais devam ser impulsionados pelas missões que pretendem alcançar e 
precisam avaliar seu êxito em termos de resultados, em vez da realização 
das tarefas. Para fomentar essa orientação, argumentam que as recompensas 
e incentivos devem ser reestruturados para centrar-se mais nos resultados 
que nos esforços. Ademais, afirmam que os agentes da linha de frente 
deveriam ter maior discricionariedade e confiança na tomada de decisões. 
Na opinião dos autores, as tomadas de decisões devem, sempre que 
possível, ser realizadas por agentes de escala hierárquica inferior para que 
possa haver um fomento da inovação e lealdade do pessoal com foco nos 
resultados. 
10 Há quem afirme que a ideia de resultado está implícita naquela de 
administração e que a atuação de resultado, conforme a teoria da 
organização administrativa, não é algo novo, como muitos sustentam. É 
verdade que o resultado teve parcial relevância jurídica na década de 1930, 
com a ideia da boa administração e do ato administrativo, mas relacionado 
à noção de interesse, satisfação e finalidade da Administração Pública. 
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 A verdade é que, hodiernamente, a concepção 
econômica de resultado não é mais válida. Hoje, sua concepção 
está em todos os âmbitos da vida administrativa, sendo um dos 
novos elementos caracterizados pelo Estado pós-moderno. 
 Segundo Lannotta (2005, p. 6-16), a administração de 
ou por resultado caracteriza-se pela eficiência econômica, 
tempestividade, qualidade, quantidade, validez técnica, 
transparência e subsidiariedade. E tem relação com dois 
fatores: o trabalho benfeito e a pessoa satisfeita. 
 A ideia de administração de ou por resultado atua, 
dessa forma, como justificativa legitimadora da inaplicabilidade 
do princípio da legalidade administrativa. Os critérios 
fundamentais para aferir do bom funcionamento da máquina 
administrativa se reconduzem à eficácia e à eficiência e não tanto 
ao cumprimento pontual e estrito das prescrições legislativas.  
 Diz-se que a Administração deve produzir resultados, 
independentemente do cumprimento formal da lei; nesta visão, 
gestionária ou gerencial, a obtenção de resultados – em concreto, 
a satisfação final da população – constitui o elemento fundante 
do aparelho administrativo.  
 Gonçalves (2006) sustenta que atualmente procura-se 
articular legalidade e eficiência. Refere-se o autor ao que chama 
de “legalidade do resultado”. Afirma que, mesmo ainda existindo 
certo compromisso com a legalidade, há uma significativa 
diminuição da intensidade legislativa e a passagem para um 
modelo de “normatividade principialista”, propendendo a 
substituição de um “Direito de regras” por um “Direito de 
princípios”. Para esse autor, no futuro, a lei se vai limitar a definir 
os objetivos públicos e os resultados a atingir, confiando à 
Administração Pública uma ampla liberdade de escolha das 
medidas que, em concreto, se mostrem adequadas, eficazes e 
eficientes para a produção dos efeitos desejados.  
 Por tal concepção, logo, não importa se a contratação 
direta ocorreu por dispensa ou inexigibilidade. É dizer, se 
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situação específica autorizar a contratação direta, mesmo que o 
tomador de decisão o faça fundamentando em dispositivo 
equivocado, por ambas as formas de contratação direta 
(inexigibilidade e dispensa) possuírem o mesmo resultado 
prático, é dizer, a não ocorrência da licitação, não se estará 
diante de um crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação 
fora das hipóteses legais.  
 
6 Crime de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora 
das hipóteses legais 
 
 Caso a contratação direta, por dispensa ou 
inexigibilidade de licitação, ocorra fora das hipóteses legais ou 
sem a observância das formalidades pertinentes a essas formas 
de contratação direta, se realizada de forma intencional, pode 
acarretar consequências na esfera penal, conforme se 
depreende do art. 89 da Lei n.º 8.666/1993: 

Art. 89 - Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 
previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes 
à dispensa ou inexigibilidade: 
Pena – detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa. 
Parágrafo único. Na mesma pena incorre aquele que, tendo 
comprovadamente concorrido para a consumação da ilegalidade, 
beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Público. 

 O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem orientado 
as suas decisões no sentido de que os tipos penais da Lei n.º 
8.666/1993 só podem ser puníveis quando a ação do agente 
for dolosa e se ocorrer prejuízo à Administração11:  

CRIMINAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. 

                                                 
11 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Ação Penal 323/CE, Relator: Ministro 
Fernando Gonçalves. Data do Julgamento: 05/10/2005. Data da 
Publicação: DJ 13.02.2006 p. 642. 
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JULGAMENTO DAS CONTAS PELO TRIBUNAL 
DE CONTAS. REGULARIDADE. ELEMENTO 
SUBJETIVO. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. 
1 - O entendimento pretoriano é no sentido de que a falta de 
observância das formalidades à dispensa ou à inexigibilidade do 
procedimento licitatório de que trata o art. 89, da Lei 8.666/93, 
apenas será punível "quando acarretar contratação indevida e 
retratar o intento reprovável do agente". "Se os pressupostos da 
contratação direta estavam presentes, mas o agente deixou de 
atender à formalidade legal, a conduta é penalmente irrelevante". 
2 - O julgamento pelo Tribunal de Contas, atestando a 
regularidade do procedimento do administrador, em relação ao 
orçamento da entidade por ele dirigida, ou seja, a adequação à lei 
das contas prestadas, sob o exclusivo prisma do art. 89 da Lei 
8.666, é, em princípio, excludente da justa causa para a ação 
penal, quando nada pela ausência do elemento mínimo da 
culpabilidade que viabiliza seja alguém submetido a um processo 
criminal, dada a falta de probabilidade ainda que potencial de 
uma condenação. Somente a intenção dolosa tem relevância para 
efeito de punição. O dolo no caso é genérico, mas uma consciência 
jurídica mais apurada não pode e nem deve reconhecer, quando 
da dispensa da licitação, como no caso, movida pelo justificado 
açodamento na conclusão e inauguração das obras, motivação 
ilegítima que a acusação não aponta e cifrada em vantagem 
pecuniária ou funcional imprópria.  

 O dolo (vontade de produzir o resultado) deve restar 
configurado para que a tipificação do crime ocorra. Logo, 
deve-se, desde já, deixar claro que eventual irregularidade não 
deve ser configurada como crime12.  

                                                 
12 Segundo CRISTIANO AVILA MARONNA e PRISCILA AKEMI 
BELTRAME (MARONNA, Cristiano Avila; BELTRAME, Priscila Akemi. 
Crimes e Penas, Processo e Procedimento Judicial Arts. 89 a 108 da Lei 
8.666/93. In: JUNIOR PEREIRA, Jessé Torres (Coord). Comentários ao 
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 Além disso, o tipo descrito no art. 89 tem por escopo a 
proteção do patrimônio público e em razão disso, só é punível 
quando produz resultado danoso. 
 Isso ocorre porque a função do direito penal é a tutela 
de bens jurídicos fundamentais. Prado (1999, p. 47) leciona: “o 
pensamento jurídico moderno reconhece que o escopo imediato e principal 
do Direito Penal radica na proteção de bens jurídicos essenciais ao 
indivíduo e a comunidade”.  
 Não é outra a posição de Batista (1996, p. 48): “a missão 
do direito penal é a proteção de bens jurídicos através da cominação, 
aplicação e execução da pena”.  
 Em conta essa diretriz hermenêutica, tem-se que a ideia 
de bem jurídico, como fundamento de proteção do direito 
penal, oferece um critério material sólido e criterioso na 
construção dos tipos penais. 
 O bem jurídico enquanto fundamento de proteção, 
segundo Roxin (1996, p. 48), consubstancia verdadeira garantia 
da sociedade: 

[...] podem-se definir os bens jurídicos como circunstâncias reais 
dadas ou finalidades necessárias para uma vida segura e livre, 
que garanta a todos os direitos humanos e civis de um na 
sociedade ou para o funcionamento de um sistema estatal que se 
baseia nestes objetivos. 

 Por isso, como já salientado, o bem jurídico tutelado de 
forma imediata nos crimes contra as licitações é o patrimônio 
público. E decorre disso a essencialidade da presença do dano 
ao erário, sendo essa a objetividade jurídica do delito do art. 89 
da Lei n.º 8.666/1993. Trata-se, portanto, não de um crime de 
mera conduta, e sim de um crime que exige resultado material, 

                                                 
Sistema Legal Brasileiro de Licitações e Contratos. São Paulo: NDJ, 2016, p. 468): 
“[...] entendemos que o fato somente é punível quando acarretar a contratação indevida 
e ficar caracterizado o intento reprovável do agente. Se os pressupostos da contratação 
estavam presentes e o agente apenas deixou de atender à formalidade legal por culpa 
(negligência), a conduta é penalmente irrelevante”. 
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in casu, o dano ao erário.  
 Sobre o tema, esclarecem Mendes e Moreira (2016): 

para a configuração do crime descrito no art. 89 da Lei n.º 
8.666/93, é indispensável que se demonstre que o agente agiu 
com dolo específico, isto é, teve a intenção de lesar o órgão ou a 
entidade da Administração, bem como que sua conduta resultou 
em efetivo dano ao erário. É inadmissível reconhecer que o crime 
previsto no art. 89 é de mera conduta, ou seja, seria suficiente 
apenas a conduta de não ter realizado a licitação, 
independentemente da presença do dolo e do resultado danoso, 
pois bastaria apenas a existência do ato de dispensar ou tornar 
inexigível a licitação. 

 Não é diferente a compreensão do Egrégio Supremo 
Tribunal Federal13. Segundo a Corte Suprema, para a 
configuração do tipo penal em questão é necessário, além do 

dolo do agente ‒ isto é, a vontade livre e consciente de deixar 

de realizar o certame licitatório ‒, a intenção de produzir um 
prejuízo aos cofres públicos com o afastamento da licitação 
para a obtenção de uma vantagem indevida. 
 Assinalou o Egrégio Supremo Tribunal Federal que a 
tipificação da conduta e a responsabilização penal exigem a 
comprovação da ciência da autoridade competente acerca da 
contratação direta ilícita realizada. Logo, apenas, a 
responsabilidade nominal da autoridade competente pela 
contratação, por dispensa ou inexigibilidade, não é suficiente 
para a imputação penal neste caso. 
 Há, no entanto, certa divergência de entendimento 
dentro das cortes mencionadas no que tangem à necessidade 
ou desnecessidade de haver efetivo dano ao erário para 
configuração do crime, ademais, ocorre divergência também 

                                                 
13 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 527/PR, Relator: Ministro 
Dias Toffoli. Data do Julgamento: 16/12/2010. Data da Publicação: DJ 
04.04.2011 p. 87. 
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quanto a natureza do crime de inexigibilidade ou dispensa, é 
dizer, afirma-se diferentes teses quanto às considerações 
atinentes à necessidade ou não de produção de certo resultado 
(ou seja, se seria crime formal ou material).  
 Apenas para exemplificar, vale citar que a 2ª Turma do 
Egrégio Supremo Tribunal Federal, em voto do Ministro 
Gilmar Mendes, acompanhado dos demais, firmou 
entendimento pela necessidade de comprovação tanto do dolo 
específico, quanto da lesão ao erário para a configuração do 
crime licitatório14. Por sua vez, a 1ª Turma, em voto da Ministra 
Rosa Weber, acompanhada dos demais, entendeu por ser 
desnecessário o prejuízo ao erário para configuração do tipo, 
ou seja, por este ponto de vista, o crime se consuma com a 
simples dispensa ilegal de licitação (tratar-se-ia, assim, de uma 
espécie de crime formal)15. Destaca-se, todavia, que mesmo na 
1ª Turma é possível encontrar sinais de que a ocorrência de 
prejuízo ao erário é levada em consideração16. 
 
7 Responsabilidade penal e administrativa (dolo, má-fé, 
culpa grave ou erro grosseiro, inescusável)  
 
 Sabe-se que a punição a título de culpa no direito penal 
é uma exceção. E, como tal, necessita estar prevista em lei. O 
tipo penal do art. 89 da Lei n.º 8.666/1993, como visto, não 
admite a punição a título de culpa exigindo, portanto, o dolo.  
 Já a responsabilidade administrativa admite, além do 

                                                 
14 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 683, Relator: Ministro 
Gilmar Mendes. Data de Julgamento: 09.08.2016. Data de Publicação: DJ: 
06.03.2017. 
15 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 580, Relatora: Ministra Rosa 
Weber. Data de Julgamento: 13.12.2016. Data de Publicação: DJ: 
26.06.2017. 
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Inquérito 3753, Relator: Ministro Luiz 
Fux. Data de Julgamento: 18.04.2017. Data de Publicação: 30.05.2017. 
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dolo, a ocorrência de má-fé. Ressalta-se, no entanto, que parte 
da doutrina sustenta que não cabe responsabilidade 
administrativa, apenas, em caso de má-fé ou dolo, mas, sim, em 
casos de culpa grave ou erro grosseiro, inescusável.  
 A responsabilidade penal do tomador de decisão só é 
cabível em caso de malícia, conluio, intenção deliberada de 
fraudar as conclusões (dolo ou má-fé).  
Conquanto seja difícil caracterizar o dolo ou a má-fé, sua 
configuração é atividade que cabe a quem acusa. Este precisará 
demostrar a conduta com má-fé ou dolosa por meio de provas 
indiciárias, testemunhos, declarações, quebras de sigilo 
telefônico, entre outros recursos.  
 O dolo existe quando o agente deseja o resultado. É a 
soma da vontade e consciência do indivíduo dirigida a realizar 
a conduta prevista no tipo penal. Representa a “vontade e 
consciência derealizar o comportamento típico que a lei prevê, mas sem 
aconsciência da ilicitude (ou antijuridicidade)” (DELMANTO, 2002, 
p. 33).  
 Já a má-fé existirá quando houver a vontade deliberada 
dirigida a causar dano (BARRETO, 2017). É um elemento 
subjetivo de difícil comprovação, um meio astucioso 
empregado para enganar. O conceito de má-fé é desenvolvido 
a partir de seu oposto, a boa-fé. Tem tal concepção a ver com 
uma deslealdade do administrador para com o interesse público. 
Com efeito, não pode o agente dispor da coisa pública como 
bem lhe aprouver; ao contrário, deve ele empregar, em sua 
proteção, zelo maior do que aquele com que trata dos seus 
interesses privados. Deste modo, má-fé tem sido relacionada à 
má-intenção, isto é, objetivo deliberado de afrontar norma 
proibitiva (o que a aproxima do dolo).17 

                                                 
17CORTEZ, Giovana Guimarães. Ato de improbidade administrativa: 
elemento subjetivo e má-fé – A imprescindibilidade da existência de má-fé 
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 Mesmo que se entenda que não caiba responsabilidade 
penal, poderá existir responsabilidade administrativa caso 
existe na tomada de decisão culpa grave ou erro grosseiro, 
inescusável.  
 Culpa caracteriza-se pelo comportamento negligente 
do agente, além da imprudência e da imperícia. Negligência 
ocorre quando o profissional atua com desmazelo. A 
imprudência tem relação com a falta de cuidado no 
desempenho da profissão. Já a imperícia é a falta de aptidão 
para exercer uma atividade em que o conhecimento técnico é 
fundamental para seu exercício. Segundo Chaves (2017): “A 
negligência encontra-se intimamente relacionada com o conceito de desídia, 
enquanto a imprudência liga-se ao de temeridade e a imperícia à de falta 
de habilidade.”. Complementa o autor tal diferença da seguinte 
forma: a negligência está ligada à ideia de omissão, equivale a 
descuido, desídia, desleixo, falta de um mínimo de cuidado que 
se espera do agente.  
 Imprudência, por sua vez, tem relação com a ideia de 
ação precipitada, sem cautela ou, ainda, com falta de 
moderação. Neste, o agente age de forma diversa daquela dele 
esperada.  
 Por fim, a imperícia é a falta de aptidão ou qualificação 
técnica, teórica ou prática, ou, ainda, ausência de 
conhecimentos elementares da profissão ou atividade para 
exercer uma atividade em que o conhecimento técnico é 
fundamental para seu exercício, não levando o agente em 
consideração o que sabe ou deveria saber.  

                                                 
para configuração do ato ímprobo e a punibilidade dos tipos culposos de 
improbidade administrativa. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegra, n. 
50, 2012. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index. 
htm?http://www.revistadoutrina .trf4.jus.br/artigos/edicao050/Giovana_
Cortez.html>. Acesso em: 13 jun 2018; GARCIA, Emerson. A relevância 
da má-fé no delineamento da improbidade administrativa. Revista da 
EMERJ, Rio de Janeiro, v. 15, n. 59, p. 47-65, 2012. 
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 Independentemente da existência de conduta culposa 
ou não, fato é que só haverá responsabilização do agente que 
atuar com culpa grave. Não basta, simplesmente, agir por meio 
de uma conduta culposa, essa conduta deve ser grave. 
 Nas lições de Monteiro (1995, p. 393), culpa grave “é a 
falta imprópria ao comum dos homens, é a modalidade que mais se 
avizinha do dolo”. Trata-se de situação na qual o agente tem 
consciência da conduta culposa. Resta configurada a culpa 
grave do agente que sabe ser previsível a ocorrência de graves 
danos, ainda que haja a crença de que eles não irão acontecer. 
Na culpa grave, portanto, embora não intencional, o 
comportamento do agente demonstra que ele atuou “como se 
tivesse querido o prejuízo causado à  vítima” (STOCO, 2001, p. 101).  
 Ademais, poderá existir responsabilização caso haja 
erro grosseiro ou inescusável. Tal erro existirá quando a 
conduta do agente fere os mais elementares conhecimentos 
profissionais de determinada matéria. É condenável, 
imperdoável e não se justifica. 
 Tanto culpa grave como erro grosseiro ou inescusável 
são conceitos jurídicos indeterminados. Entende-se que 
conceitos jurídicos indeterminados são aqueles conceitos que 
não se podem traçar precisamente porque não deixam, ao seu 
intérprete, a compreensão exata de quais significados possui o 
objeto ou a realidade abrangida, ou seja, são os conceitos que 
deixam dúvida de duas ou mais compreensões de seu 
significado quando visualizado no caso concreto (SADDY, 
2014, p. 395-396). A verdadeira indeterminação, e com ela a 
autonomia, surge da impossibilidade de identificar, no todo ou 
em parte, o significado por meio da interpretação, frente ao 
caso concreto.  
 O único modo possível de visualizar se um conceito 
jurídico indeterminado possui ou não uma margem de livre 
apreciação é analisando sua estrutura (núcleo conceitual e 
auréola conceitual).  
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 Sempre que se tenha uma noção clara do conteúdo e 
da extensão de um conceito, estar-se-á diante do domínio do 
núcleo conceitual. Quando as dúvidas começam, está-se diante 
da auréola do conceito. O núcleo conceitual, também, é 
chamado de zona de certeza, que pode ser positiva (é seguro 
que “isso” pode denominar-se com esse termo) ou negativa (é 
seguro que “isso” não pode se denominar assim).  
 A auréola do conceito é a zona intermediária, de dúvida 
ou de incerteza ou, dito com maior precisão, zona onde não 
existe uma certeza prévia e cuja determinação exige desdobrar 
a ideia nuclear do conceito.  
 Toda a dificuldade de aplicação dos conceitos jurídicos 
indeterminados estará na zona de incerteza (ou “halo del 
concepto”), pois tem maior dificuldade para localizar a única 
solução justa. Isto é, diante do caso concreto, se não for 
possível identificar a zona de certeza positiva ou negativa do 
conceito culpa grave ou erro grosseiro, inescusável, estar-se-á 
na zona de incerteza e, por conseguinte, haverá margem de 
livre apreciação desse conceito jurídico indeterminado.  
 
7 Considerações finais 
 
 Pode-se concluir que não faz diferença realizar 
determinada contratação direta com fulcro na dispensa ou na 
inexigibilidade para fins de responsabilização do tomador de 
decisão.  
 Hodiernamente, o direito administrativo preocupa-se 
não apenas com o processo de decisão, mas, igualmente, com 
o resultado do decidido, haja vista a concepção da efetividade 
inserida entre as características do ato administrativo.  
 Trata-se da teoria da administração de ou por resultado 
que passou a reconhecer uma relevância jurídica atribuída ao 
resultado e que é utilizada como justificativa legitimadora da 
inaplicabilidade do princípio da legalidade administrativa.  
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 Diz-se que a Administração deve produzir resultados, 
independentemente do cumprimento formal da lei; nesta visão, 
gestionária ou gerencial, a obtenção de resultados – em concreto, 
a satisfação final da população – constitui-se no elemento 
fundante do aparelho administrativo.  
 Sendo assim, mesmo que eventual contratação seja 
realizada com fulcro na inexigibilidade, e sendo essa 
fundamentação equivocada, caso se verifique ser cabível a 
contratação por meio da dispensa, não poderá o tomador de 
decisão ser responsabilizado penalmente.  
 Somente acarretará consequências penais a contratação 
direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação, que ocorra 
fora das hipóteses legais ou sem a observância das 
formalidades pertinentes à essas formas de contratação direta, 
se realizada de forma intencional. E isso significa, o tipo penal 
só pode ser punível quando a ação do agente for dolosa 
(vontade de produzir o resultado) e se ocorrer prejuízo à 
Administração (dano ao erário).  
 Logo, pela concepção de administração de ou por 
resultado, não faz qualquer diferença se a contratação direta foi 
realizada com fulcro no art. 24 ou no art. 25 da Lei n.º 
8.666/1993. Ambas formas de contratação direta possuem o 
mesmo resultado prático: não ocorrência da licitação. 
 
Referências 
 
BARRETO, Amanda Louise R. C. A responsabilização do 

parecerista na jurisprudência dominante e no Novo CPC: 
análise crítica. Revista Jurídica da Procuradoria-Geral do Estado 
do Paraná, Curitiba, n. 8, v. 1, p. 65-93, jan-dez, 2017. 

 
BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de 

Janeiro: Revan, 1996. 
 



Felipe Dalenogare Alves & Grégora Beatriz Hoffmann 

 

- 72 - 

 

BRASIL. Advocacia-Geral da União. Parecer n.° AGU/MF-
01/95-95 (anexo ao parecer n.° GQ-77) Processo n.° 
00001.000723/92-54. Brasília, 30 de junho de 1995 - 
Geraldo Magela da Cruz Quintão, Advogado-Geral da 
União, Data da Publicação: 11/07/1995. 

 
_____. Superior Tribunal de Justiça. Ação Penal 323/CE, Relator: 

Ministro Fernando Gonçalves. Data do Julgamento: 
05/10/2005. Data da Publicação: DJ 13.02.2006. 

 
_____. Supremo Tribunal Federal. Ação Penal 527/PR, Relator: 

Ministro Dias Toffoli. Data do Julgamento: 16/12/2010. 
Data da Publicação: DJ 04.04.2011. 

 
_____. _____. Ação Penal 580, Relatora: Ministra Rosa Weber. 

Data de Julgamento: 13.12.2016. Data de Publicação: DJ: 
26.06.2017. 

 
_____. _____. Ação Penal 683, Relator: Ministro Gilmar 

Mendes. Data de Julgamento: 09.08.2016. Data de 
Publicação: DJ: 06.03.2017. 

 
_____. _____. Inquérito 3753, Relator: Ministro Luiz Fux. 

Data de Julgamento: 18.04.2017. Data de Publicação: 
30.05.2017. 

 
_____. Tribunal de Contas da União. AC-0030-08/00-P. Sessão: 

01/03/00  Grupo: II  Classe: V  Relator: Ministro 
GUILHERME PALMEIRA. 

 
_____. _____. AC-0138-39/98-P. Sessão: 23/09/98  Grupo: 

II  Classe: V  Relator: Ministro ADHEMAR PALADINI 
GHISI. 

 



Reflexões sobre o Direito Administrativo na Contemporaneidade 

 

- 73 - 

_____. _____. DC-0657-38/97-P. Sessão: 29/09/97  Grupo: I  
Classe: VII  Relator: Ministro José ANTÔNIO BARRETO 
DE MACEDO.  

 
CHAVES, Luiz Cláudio de Azevedo. A função do assessor 

jurídico no controle prévio de legalidade dos processos 
licitatórios - Parte 4. Orientação Preventiva NDJ. São Paulo, 
ano 2017, n. 2, fev. 2017. 

 
CORTEZ, Giovana Guimarães. Ato de improbidade 

administrativa: elemento subjetivo e má-fé – A 
imprescindibilidade da existência de má-fé para 
configuração do ato ímprobo e a punibilidade dos tipos 
culposos de improbidade administrativa. Revista de Doutrina 
da 4ª Região, Porto Alegra, n. 50, 2012. Disponível em: 
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index. 
htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao
050/Giovana_Cortez.html>. Acesso em: 13 jun 2018. 

 
DELMANTO, Celso...[et al]. Código Penal Comentado. 6. ed. Rio 

deJaneiro: Renovar, 2002. 
 
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 13. ed. 

São Paulo: Atlas, 2001. 
 
GARCIA, Emerson. A relevância da má-fé no delineamento 

da improbidade administrativa. Revista da EMERJ, Rio de 
Janeiro, v. 15, n. 59, p. 47-65, 2012. 

 
GONÇALVES, Pedro. Direito adminsitrativo da regulação. 

MIRANDA, Jorge (coord.). Estudos em homenagem ao Professor 
Doutor Marcello Caetano: no centenário do seu nascimento. 
Lisboa: Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
2006. 



Felipe Dalenogare Alves & Grégora Beatriz Hoffmann 

 

- 74 - 

 

 
IANNOTTA, Lucio. Merito, discrezionalità e risultato nelle 

decisioni amministrative (l’arte di amministrare). Diritto 
processual amministrativo, Milano, v. 23, n. 1, p. 1-51, 2005. 

 
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos 

administrativos. 10. ed. São Paulo: Dialética, 2004. 
 
MARONNA, Cristiano Avila; BELTRAME, Priscila Akemi. 

Crimes e Penas, Processo e Procedimento Judicial Arts. 89 
a 108 da Lei 8.666/93. In: JUNIOR PEREIRA, Jessé Torres 
(Coord). Comentários ao Sistema Legal Brasileiro de Licitações e 
Contratos. São Paulo: NDJ, 2016. 

 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito 

Administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 
 
MENDES, Renato Geraldo; MOREIRA, Egon Bockmann. 

Inexigibilidade de Licitação: repensando a contratação pública 
e o dever de licitar. Curitiba: Zênite, 2016. 

 
MENDES, Renato Geraldo. O processo de contratação pública: 

fases, etapas e atos. Curitiba: Zênite, 2012. 
 
MONTEIRO, Washington Monteiro. Curso de Direito Civil. 28. 

ed. São Paulo: Saraiva, 1995. 
 
Reinventing Government: how the entrepreneurial spirit is 

transforming the public sector. Reading: Addison Wesley, 
1992. 

 
PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações 

e contratações da Administração Pública 7. ed. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007. 



Reflexões sobre o Direito Administrativo na Contemporaneidade 

 

- 75 - 

 
PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico penal e constituição. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999. 
 
ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do direito 

penal. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1996. 
SADDY, André. Apreciatividade e discricionariedade administrativa. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014. 
 
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. São Paulo: RT, 

2001. 
VERGOTTINI, Giuseppe de. Diritto costituzionale. 4. ed. 

Padova: Cedam, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felipe Dalenogare Alves & Grégora Beatriz Hoffmann 

 

- 76 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Reflexões sobre o Direito Administrativo na Contemporaneidade 

 

- 77 - 

A TRANSPARÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: informação e publicidade na 

persecução do direito fundamental social à 
saúde 

 
Karen Cristina Correa de Melo 

Janaína Machado Sturza 
 
Introdução 

 
 Com a criação da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) em 1946, concomitantemente à reestruturação política 
internacional ocorrida após os horrores da 2ª Grande Guerra 
Mundial, a saúde passou a ser reconhecida como um direito 
humano e, a partir de então, iniciou-se a produção de 
documentos internos assumindo a responsabilidade de 
proteção da saúde pelos Estados nacionais modernos em 
consonância com as ratificações dos tratados internacionais; 
com essa internalização da proteção da saúde nas constituições 
das nações, o direito humano à saúde alcança também a 
natureza de direito fundamental obrigando o poder público a 
prover saúde para todos os seus cidadãos. 
 O direito humano à informação surge na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948, como direito à 
liberdade de opinião e expressão (art. 19), é reafirmado 
internacionalmente no Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos (art. 19) em 1966, bem como em outros 
documentos internacionais como a Declaração sobre o Direito 
e a Responsabilidade dos Indivíduos, Grupos ou Órgãos da 
Sociedade de Promover e Proteger os Direitos Humanos e 
Liberdades Fundamentais Universalmente Reconhecidos, 
elaborada pela ONU em 1998 e a Convenção das Nações 
Unidas contra a Corrupção em 2003. O direito à informação 
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também passa a ter status de direito fundamental na 
constituição brasileira, o que tem implicações no 
fortalecimento da democracia, na transparência da 
Administração Pública e na emancipação do indivíduo que, 
dessa forma, pode atuar na prevenção e no combate da 
corrupção (ALVES, 2014, p. 88). 

Este estudo demonstra que o direito fundamental à 
saúde pode enfrentar problemas de efetivação quando as 
políticas públicas e as ações educativas relacionadas à sua 
concretização não estiverem concatenadas com as devidas 
informações e adequada publicidade direcionadas às pessoas 
para as quais tais atos se destinam, uma vez que num país 
diverso e de dimensões continentais como o Brasil, o alcance e 
os objetivos das ações em saúde só serão cumpridos se houver 
conhecimento e aderência da população. 

O acesso à informação, que deve ser prestado pelos 
órgãos públicos, está prescrito no artigo 5° inciso XXXIII da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CF88), bem como o princípio da publicidade da 
Administração Pública, também comando constitucional 
disposto no art. 37 caput e seu §1°, têm interdependência no 
cumprimento de outro princípio administrativo constitucional, 
o da eficiência, e todos, como se pretende demonstrar, são 
importantes na persecução do direito à saúde, que é um dever 
do Estado, direito humano e fundamental, insculpido nos arts. 
6° e 196 da CF/88.   

Inicia-se com a análise do direito à informação e o 
princípio da publicidade administrativa em conexão à prestação 
da saúde como dever de Estado, a seguir realizam-se 
considerações sobre políticas públicas e se descreve alguns 
casos práticos de políticas públicas instituídas na saúde que 
carecem de melhor efetividade devido ao descuido com a 
informação e publicidade das mesmas. 

Por fim, conclui-se que pode haver ineficiência de 
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medidas sanitárias quando o Poder Público não faz a adequada 
divulgação, deixando de cumprir com o dever de informar e de 
aplicar o princípio da publicidade, este um dos importantes 
princípios constitucionais atrelados à Administração Pública e 
ao princípio democrático.   
 
2 Direito à informação e o princípio da publicidade 
 

As decisões da Administração Pública, na qualidade de 
atos administrativos e tendo em vista a supremacia do interesse 
público, precisam guiar-se pelos princípios da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficácia. As 
decisões que têm um papel essencial na regulamentação 
normativa da efetivação do direito à saúde são os atos 
normativos, que dão o comando geral do Executivo para a 
aplicação da lei – decretos, portarias, resoluções – e, podem ser 
realizados por muitos órgãos ou autoridades, os chefes dos 
poderes executivos de cada ente federativo, Ministros, 
secretários, agências reguladoras, entre outros (AITH, 2017, p. 
99-100).        

O comando constitucional do art. 5°, inciso XXXIII, 
impõe ao Poder público o dever de prestar informações de 
interesse particular, coletivo ou geral; as informações que o 
Estado detém sobre as pessoas pertencem aos seus titulares, 
ressalvando-se situações de segurança nacional. Relacionado 
também a este dispositivo, o dever de transparência na 
divulgação das contas públicas, mas também na imposição de 
publicidade, devido ao direito à informação, em casos como os 
de campanhas de saúde que devem alertar sobre os riscos 
relacionados a epidemias (TAVARES, 2013, p. 348-350). 

Dentre os princípios constitucionais a serem 
observados pela Administração Pública no art. 37, caput, da 
CF88, está o da publicidade e o da eficiência e, no §1°: “A 
publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas 
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dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo 
ou de orientação social [...]”; para Fabrício Macedo Motta 
(2013, p. 887) o princípio da publicidade recebeu tratamento 
privilegiado na CF88 e é tema essencial ligado às democracias 
contemporâneas. 

No entanto, cumpre observar, de acordo com Di Pietro 
(2017, p. 103) que na CF88 encontram-se normas que podem 
se contrapor ao princípio da publicidade e, os eventuais 
conflitos entre o direito individual ao sigilo e o interesse 
público devem ser resolvidos conforme as regras de 
necessidade, adequação e proporcionalidade.  

O direito à informação de interesse particular, coletivo 
ou geral pelos órgãos públicos do inciso XXXIII precisa ser 
harmonizado com o do inciso LX, garantidor do sigilo dos atos 
processuais quando necessário à proteção da intimidade e 
interesse social, ambos os incisos do art. 5° da CF88 e 
regulamentados pela Lei de Acesso à Informação 
n°12.527/2011, doravante LAI, lei que também resguarda 
hipóteses de sigilo, de segredo de justiça e industrial (DI 
PIETRO, 2017, p. 104-105). 

A previsão de proteção do direito fundamental à 
intimidade impõe o dever de sigilo tanto por parte de 
particulares, quanto por parte dos agentes públicos que 
detenham os dados sigilosos de outrem, sendo vedada a 
publicidade desses dados, a LAI,  regulamentadora do direito 
ao acesso à informação, dispõe que as informações pessoais 
atinentes à intimidade, vida privada, honra e imagem têm seu 
acesso restrito pelo prazo máximo de 100 anos a partir do 
momento em que estas informações foram produzidas (DI 
PIETRO, 2017, p. 104). Com relação à mesma lei, Fernando 
Aith (2017, p. 139) destaca: “a observância da publicidade 
como preceito geral e do sigilo como exceção”. 

O fornecimento de informações pelos agentes públicos 
aos usuários do sistema de saúde tem um caráter que se pode 
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chamar empoderador na medida em que fortalece o exercício 
da autonomia e da cidadania das pessoas. Os indivíduos que 
recebem informações em saúde têm condições de conhecer as 
ações necessárias para a sua prevenção, promoção e tratamento 
e reivindicar essa prestação pelo poder público, pois   

O exercício da cidadania pelos usuários está diretamente 
relacionado ao seu empoderamento. Compreende-se, por 
empoderamento, o processo pelo qual os que detêm o poder, no 
caso, os profissionais de saúde, favorecem aos outros (usuários) a 
aquisição e uso do poder necessário (empoderamento da 
informação) para tomar decisões que afetam a si ou sua vida. 
Não se deve considerar o poder apenas nos níveis mais altos, mas 
como algo que pode ser compartilhado por todos (LEITE, 2014, 
p. 663). 

 A LAI quando em correlação com as diretrizes do SUS, 
universalidade e integralidade, implica na participação de 
“atores empoderados na formulação, fiscalização, execução e 
manutenção de políticas de saúde”, o que promove 
melhoramentos das políticas públicas e incrementa o controle 
social, uma vez que torna os cidadãos mais ativos e apropriados 
de informações em saúde, concretizando o ideal da democracia 
representativa nesta promoção do controle social da 
Administração Pública, que adverte o gestor sobre a 
importância da participação do usuário, e de que os diálogos 
entre eles devem conter informações compreensíveis e de 
utilidade pública (BRITO; VIDAL, 2013, p. 702-703). 
 O uso da internet para a divulgação de informações 
sobre saúde ainda é pouco conhecido, estudo publicado em 
2012 que analisou as respostas de 1.828 indivíduos com 
questionário eletrônico aplicado em portal de saúde de grande 
acesso, mostrou que 80% das pessoas utilizavam a internet 
como uma das principais fontes de informação em saúde. 
Outra pesquisa que foi feita pela Google no Brasil mostrou que 
o principal tema pesquisado neste sítio de buscas relacionava-
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se a tratamentos médicos em 60% das vezes e esse 
conhecimento obtido na internet promovia um impacto 
positivo no relacionamento médico-paciente, esses  

Achados reforçam a magnitude que a internet vem ganhando nos 
últimos anos em termos de pesquisas on-line de saúde pela 
população. Algumas dessas constatações merecem, inclusive, a 
abertura de debates públicos, envolvendo a sociedade civil, o 
Estado e os especialistas da área – para que sejam delineadas 
ações de promoção de saúde pela web –, iniciativas capazes de 
salvaguardar a integridade e a segurança do usuário. Deve-se 
pensar ainda em iniciativas coletivas para remediar condutas on-
line capazes de trazer malefícios à saúde da população 
(MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 2012, p. 653-655). 

 Especialistas de comunicação em saúde, no entanto, 
alertam para o grande número de informações equivocadas 
sobre doenças e seus tratamentos na internet, evidenciando a 
necessidade de que portais de saúde alcancem selos de 
certificação de conformidade que possam garantir a 
credibilidade e qualidade das informações, para isso seria 
importante que o poder público e a sociedade civil estivessem 
engajados nesse controle, bem como na realização de estudos 
pelo Estado para melhor compreensão e utilização da internet 
como uma ferramenta que pode auxiliar na disponibilização 
das informações de saúde (MORETTI; OLIVEIRA; SILVA, 
2012, p. 651-653). Há portanto 

Premência de pensarmos socialmente qual deve ser o papel do 
Estado e das instituições especializadas no sentido de garantir o 
acesso a informações que sejam seguras para os cidadãos. Não se 
trata de discutir a censura a determinados sites ou conteúdos, mas 
sim de garantir que aqueles que são disponibilizados sejam 
verossímeis e insuspeitos, trazendo segurança ao paciente e ao 
cidadão usuário. Trata-se, enfim, de uma questão de saúde 
pública, merecedora de atenção, envolvendo governos e sociedade 
civil organizada em um debate sobre os efeitos e riscos do uso das 
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informações de saúde disponibilizadas na internet (MORETTI; 
OLIVEIRA; SILVA, 2012, p. 657). 

 Na atualidade é preciso salientar ainda que, na esteira 
do acesso à informação e do princípio da publicidade, a 
internet assume papel essencial no relacionamento entre a 
população e o Poder Público e explorar esta ferramenta 
poderosa pode aumentar a eficiência da comunicação no 
contexto das políticas públicas, que neste estudo concentra-se 
na persecução do direito à saúde. 
 Pedro Felizola (2011, p. 244) informa que a internet 
originou-se na década de 1960 atrelada a estudos científicos no 
âmbito militar, principalmente nos Estados Unidos, porém a 
disseminação do seu uso foi ocorrer a partir de 1995, sendo 
hoje a base tecnológica indispensável na organização da 
sociedade, para o autor, a internet corresponde 
contemporaneamente nessa Era da Informação, ao que a 
eletricidade representou na Era Industrial. 
 Como se verá a seguir, o desenvolvimento de 
aplicativos para internet voltados à utilização gratuita em 
smartphones e tablets com a temática da saúde, já vem sendo feito 
pelo Departamento de Informática do SUS, vinculado ao 
Ministério da Saúde, sem contudo terem alcançado grande 
disseminação entre os usuários pela falta de divulgação.       
 Destaca-se também o princípio da eficiência atrelado à 
Administração Pública e inserido no art. 37, caput, da CF88 
através da Emenda Constitucional n° 19 de 1998, este é 
considerado o mais moderno dentre os princípios da função 
administrativa, não se considerando mais suficiente que o 
administrador apenas atue dentro da legalidade estrita, exige 
que o papel do administrador alcance os melhores resultados 
(DI PIETRO, 2017, p. 114-115).         
 Passa-se a analisar as políticas públicas em saúde e 
colacionar alguns exemplos atuais que explicitam de maneira 
singela o tamanho da importância da publicidade e do acesso à 
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informação para o direito à saúde e, como o incremento 
combinado desses direitos pode melhorar os resultados 
buscados pelo Poder Público.    
 
3 Políticas públicas em saúde e a informação 
 
 Os direitos sociais, como o direito à saúde, são 
onerosos e implicam maior intervenção na esfera econômica 
dos cidadãos, em decorrência disso, de acordo com Bucci 
(1997, p. 97), os administradores devem observar o melhor 
planejamento possível das políticas públicas, com o 
envolvimento dos servidores públicos de maior capacidade 
técnica, a maior qualificação na implementação dos 
procedimentos administrativos, para aumentar o êxito da 
política pública como instrumento de desenvolvimento social.                       
 É incumbência da Administração Pública, que possui 
melhor capacitação institucional para tal, no exercício de sua 
discricionariedade e com seus órgãos técnicos subordinados, 
estabelecer como serão executados seus atos na persecução do 
melhor interesse público, desde que inapelavelmente atrelados 
aos fins constitucionais, em especial em deferência à dignidade 
da pessoa humana e ao princípio democrático (BEATTY, 
2014, p.86).  
 As democracias na sociedade contemporânea 
apresentam-se como uma forma universal de inclusão. Essa 
inclusão democrática tem algumas peculiaridades, pois se por um 
lado entendemos o modelo de democracia como sendo aquele 
que está fundado na representatividade de governos, sobre o 
desenvolvimento de eleições multipartidárias e livres, sobre a 
igualdade do voto, sobre o direito das minorias, sobre o 
reconhecimento de liberdades individuais e coletivas; por outro 
lado vemos que esta forma de inclusão democrática ainda não 
é plena, mas é um processo complexo que necessita de políticas 
públicas eficientes que busquem a consolidação dos direitos 
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sociais e o devido exercício da cidadania. 
 Desta forma, o Estado Brasileiro, enquanto promotor 
de políticas públicas,18 se caracterizava até o início dos anos 80 
pela centralização decisória e financeira na esfera federal, 
cabendo aos Estados e municípios o papel de executores das 
políticas formuladas centralmente. Outra característica 
importante era a fragmentação institucional, além do caráter 
setorial, marcados pela exclusão da sociedade civil no processo 
de formulação das políticas, da implementação dos programas 
e do controle da ação governamental (FARAH, 2001, p. 119-
124). 
 Nesse sentido, o debate sobre a reforma da ação do 
Estado na área social ganhou impulso nos anos 80, no âmbito 
do processo de democratização do país. A agenda de reforma 
que então se definiu, inspirando iniciativas inovadoras por 
parte de governos estaduais de oposição e se consolidando na 
Constituição de 1988, teve como eixos a democratização dos 
processos decisórios e a equidade dos resultados das políticas 
públicas. 
 Assim, a partir da Constituição Cidadã, as políticas 
públicas passaram a ter outra conotação, uma vez que, 
finalmente, intensificou-se um movimento mais abrangente de 
reforma, envolvendo iniciativas de todas as esferas de governo. 
Intensificaram-se, sobretudo, as ações de governos municipais, 
que ampliaram significativamente suas políticas públicas 
sociais, promovendo ainda programas voltados ao 
desenvolvimento local. 
 As políticas públicas, enquanto programas de ação 
governamental voltadas à concretização de direitos, carregam 

                                                 
18 “[...] as políticas públicas atuam de forma complementar, preenchendo os 
espaços normativos e concretizando os princípios e regras, com vista a 
objetivos determinados. As políticas, diferentemente das leis, não são gerais 
e abstratas, mas, ao contrário, são forjadas para a realização de objetivos 
determinados [...]”. (BUCCI, 2006). 
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um componente finalístico, que é assegurar a plenitude do gozo 
da esfera de liberdade a todos e a cada um dos integrantes do 
povo. Em outros termos, as políticas públicas devem ter como 
objetivo a justiça social de fato, uma vez que derivam de ações 
governamentais voltadas à concretização de direitos que 
realmente incluam e que sejam baseados na fraternidade e no 
pacto entre iguais,19 emergindo deste processo a concretização 
da cidadania através da democracia. 
 As políticas públicas que irão materializar os direitos 
assentados no ordenamento jurídico, têm suporte financeiro a 
partir da arrecadação de diversos tributos para a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios aos quais a Constituição 
prescreve competências na instituição e na cobrança dos 
mesmos, bem como as finalidades a serem buscadas pelo 
Poder Público com esse orçamento visando o bem comum 
(FONTE, 2015, p. 22).  
 A saúde na CF88 é direito de todos e dever do Estado 
(arts. 6° e 196), na execução de políticas públicas na saúde a 
competência é comum à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios (art. 23, inciso II), a competência 
legislativa é concorrente entre União, Estados e Distrito 
Federal (art. 24, inciso XII); o  financiamento orçamentário 
tem previsão no art. 195 e o art. 197 destaca a relevância e 
necessidade de regulamentação das ações e serviços de saúde, 
deixando expresso que a execução pode ser feita diretamente 
pelo Poder Público mas também por terceiros, como pessoas 
– física ou jurídica – de direito privado; as diretrizes na saúde 
estão no art. 198: descentralização (inciso I), atendimento 
integral (inciso II) e participação da comunidade (inciso III). 
 A Lei Orgânica de Saúde (LOS) de n° 8.080/1990 faz 
a regulamentação infraconstitucional da matéria, dispondo 

                                                 
19 Neste sentido, ver a obra: RESTA, Eligio. Il Diritto fraterno. 3. ed. Bari: 
Laterza, 2005. 
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sobre a promoção, manutenção e recuperação da saúde pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS), com acesso universal, 
igualitário e integral em todos os níveis de complexidade da 
assistência por intermédio das políticas públicas.  
 São o Ministério da Saúde, órgão da administração 
federal direta, e as Secretarias de Saúde, nos planos estadual e 
municipal, através de seus múltiplos agentes e pessoas jurídicas 
de direito público e privado, que incluem também a 
administração indireta, os responsáveis pela execução das 
políticas públicas em saúde, vinculados aos direitos previstos 
no ordenamento jurídico. 
 É o acúmulo de informações em saúde que fornece o 
adequado substrato para a elaboração de legislação sanitária e 
a instituição de políticas públicas, assim como na introdução 
de novas tecnologias de diagnóstico e em novos tratamentos 
para doenças. Os bancos de dados digitais em saúde propiciam 
análises acuradas para que o gestor reestruture o sistema de 
saúde uma vez que “informações sobre morbidade, taxa de 
mortalidade infantil, características demográficas, etc., são 
relevantes não apenas para a solução de questões relacionadas 
ao processo saúde-doença, mas também temas de natureza 
administrativa, de gestão pública” (ALVES, 2014, p. 85-87). 
 Inicia-se a explanação dos exemplos que este estudo 
tenta chamar a atenção no que diz respeito à necessidade de 
que as ações em saúde precisam, na mesma medida em que são 
instituídas, de publicidade por parte da Administração Pública, 
com a lei que institui atendimento integral do SUS para as 
pessoas que sofreram violência sexual. A Lei n° 12.845/2013 
regulamenta os fluxos para o atendimento obrigatório e 
integral das vítimas de violência sexual20, protegendo direitos 

                                                 
20 Ver orientações fornecidas pela CONITEC (Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS) vinculado ao Ministério da Saúde no 
último número dos Protocolos.  
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reprodutivos e sexuais que, ao receberem tratamento precoce 
e diligente, veem reduzidas as complicações decorrentes de 
infecções sexualmente transmissíveis, quando o atendimento é 
feito nas primeiras 72 horas após a violência sexual, também 
pode ser reduzido o número de gestações indesejadas oriundas 
do estupro e, consequentemente diminuir a necessidade de se 
buscar o aborto legal em momento posterior; o suporte 
psicológico combinado aos cuidados multidisciplinares 
descritos estão também previstos na lei, tentando minimizar o 
trauma e sofrimento psíquico de quem passa por essa situação. 
 O atendimento precoce, nestes casos, inclui as 
medicações conhecidas como “pílula do dia seguinte”, os 
remédios antirretrovirais contra o HIV que utilizados nos 
primeiros dias até cerca de um mês após o estupro reduzem o 
risco de se contrair o vírus da AIDS, a administração de 
antibióticos e imunoglobulinas para infecções sexualmente 
transmissíveis que podem impedir a sífilis, clamídia, gonorreia, 
hepatites, que pode preservar a própria função reprodutiva  da 
mulher uma vez que algumas dessas infecções podem obstruir 
as tubas uterinas e provocar infertilidade. 
 Além das medidas descritas, há previsão de coleta de 
material para posterior identificação do agressor, no caso de 
agressores desconhecidos, todos os dispositivos 
meritoriamente objetivando a redução das consequências da 
violação sofrida, desde que implementados nos serviços de 
saúde pelo país e acessados pelos usuários do SUS. 
 Contudo, para a efetividade dessas medidas, as pessoas 
devem ter conhecimento da existência da lei, devem ser 
informadas que a busca precoce do serviço de saúde pode 
reduzir uma série de complicações e consequências dessa 
violência, deve saber quais são os serviços de saúde que 
prestam esse serviço especializado e, o que se tenta aclarar 
neste estudo é que há um déficit de informações tanto por 
parte dos cidadãos brasileiros, levando um grande número de 
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vítimas de violência sexual a não buscar auxílio e, também por 
parte dos próprios agentes e serviços de saúde que não estão 
envolvidos diretamente com essa política pública, e não sabem 
prestar os encaminhamentos necessários quando acessados 
pelas vítimas, algo inaceitável frente ao grande número de 
estupros que ocorrem no Brasil21; a Lei 12.845/2013      

Art. 1o Os hospitais devem oferecer às vítimas de violência sexual atendimento 
emergencial, integral e multidisciplinar, visando ao controle e ao tratamento 
dos agravos físicos e psíquicos decorrentes de violência sexual, e 
encaminhamento, se for o caso, aos serviços de assistência social. 
Art. 2o Considera-se violência sexual, para os efeitos desta Lei, qualquer 
forma de atividade sexual não consentida. 
Art. 3o O atendimento imediato, obrigatório em todos os hospitais integrantes 
da rede do SUS, compreende os seguintes serviços: 
I - diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais 
áreas afetadas; II - amparo médico, psicológico e social imediatos; III - 
facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina 
legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à 
identificação do agressor e à comprovação da violência sexual; IV - profilaxia 
da gravidez; V - profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis - DST; 
VI - coleta de material para realização do exame de HIV para posterior 
acompanhamento e terapia; VII - fornecimento de informações às vítimas sobre 
os direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis.§ 1o  Os serviços 
de que trata esta Lei são prestados de forma gratuita aos que deles 
necessitarem. § 2o No tratamento das lesões, caberá ao médico preservar 
materiais que possam ser coletados no exame médico legal. § 3o Cabe ao órgão 
de medicina legal o exame de DNA para identificação do agressor. 

 Antes de se descrever outro exemplo, que se conecta 
de certa forma com a lei sobre o atendimento para as vítimas 
de violência sexual descrita acima, e que segue o alerta sobre os 
problemas advindos da falta de publicidade das políticas 
públicas em saúde, realiza-se breve descrição de dispositivos da 
legislação infraconstitucional brasileira que servem de base 
para a regulamentação do atendimento das mulheres que 

                                                 
21Dados estatísticos pelo IPEA disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/14
0327_notatecnicadiest11.pdf>. Acesso em 4 de março de 2018. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf
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querem submeter-se ao aborto legal. 
 O Decreto-Lei n° 2.848/1940, Código Penal brasileiro, 
prescreve o aborto como crime nos arts. 124 a 127, fazendo a 
ressalva dos casos em que não haverá punição no art. 128 e, 
nestas previsões que permitem a realização do aborto, o 
chamado  “aborto legal”22, o aborto é permitido: i) quando 
forem abortos necessários para salvar a vida da gestante, aborto 
necessário; ii) quando de  gestação resultante de estupro, 
aborto sentimental; e, desde  24 de abril de 2012 com a ADPF 
5423 decidida pelo Supremo Tribunal Federal, iii) a interrupção 
da gestação nos casos de fetos anencéfalos, foi acrescentada no 
rol que considera a conduta atípica, tendo autorização legal 
para ser efetuado (BRASIL, Código Penal brasileiro, 1940). 
 O aborto24 permitido por lei, em que pese a vigência 
longeva do Código Penal, segue a mesma alegação sobre o 
problema da desinformação interferindo numa política pública 
em saúde, as mulheres não conhecem seus direitos e o dever 
estatal de prover o procedimento do aborto nos casos de 
autorização legal, quando for sua vontade nos casos de 
gestação decorrente de violência sexual, quando houver risco 
de vida para si e se a gestação for de feto anencéfalo, com 
realização possível até a vigésima semana, mas de preferência 
antes das 12 semanas de gestação. 
 Assim como dito nos casos dos atendimentos das 
vítimas de violência sexual, também uma parte significativa dos 

                                                 
22 Sobre aborto legal, blog com explicação didática sobre a legislação e o 
desafio do cumprimento  dos  abortos permitidos em lei pelo sistema de 
saúde brasileiro. Disponível em: <https://drauzio varella.com.br/mulher-
2/aborto-legal/>. Acesso em 4 de março de 2018. 
23Sobre a decisão na ADPF 54 disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=
204878>. Acesso em 4 de março de 2018.  
24 Norma técnica do atendimento ao aborto humanizado pelo SUS em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_aborta
mento_norma_tecnica_2ed.pdf>. Acesso em 4 de março de 2018. 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204878
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=204878
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_abortamento_norma_tecnica_2ed.pdf
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profissionais da área da saúde e inclusive de médicos 
ginecologistas do SUS, ignoram as disposições legais e os 
encaminhamentos a serem feitos – e, no casos dos médicos 
ginecologistas, há desconhecimento sobre a própria obrigação 
de praticar o procedimento caso seja o único profissional da 
única instituição de saúde com capacitação para fazer o aborto 
e, neste último caso não pode alegar objeção de consciência 
para se imiscuir da responsabilidade (MADEIRO; DINIZ, 
2016, p. 563-565). 
 Há desconhecimento geral também, das vítimas e dos 
agentes de saúde, quanto a não haver necessidade da 
apresentação de boletim de ocorrência policial (MADEIRO; 
DINIZ, 2016, p. 564) para realização do aborto nos casos de 
violência sexual e, da mesma forma, que se prescinde à 
autorização judicial nesses casos25.  
 Outra situação que atende ao escopo deste estudo, de 
apresentar estas questões de ações em saúde que não alcançam 
a efetividade esperada devido ao desconhecimento geral pela 
falta de publicidade e informações educativas que sensibilizem 
o público-alvo, relaciona-se às pessoas convivendo com o vírus 
do HIV. O PEP – Profilaxia Pós-Exposição –, é uma estratégia 
de prevenção instituída no âmbito do SUS, em que se fornece 
os medicamentos antirretrovirais após situações de risco de 
contato com o vírus do HIV, o uso das medicações em até 72 
horas da exposição reduz muito o risco de contágio.  
 Os medicamentos antirretrovirais que são usados na 
PEP26 estão disponíveis para uso nos casos de parceiros 

                                                 
25 Portaria n. 415 de 21 de maio de 2014 regulamenta os procedimentos e 
recursos para a interrupção de gestação ou antecipação terapêutica do parto 
previstos em lei, disponível em:< 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0415_21_05_20
14.html>. Acesso em 5 de novembro de 2017. 
26 Verificar no site do Ministério da Saúde em:<http://www.aids.gov.br/pt-

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0415_21_05_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0415_21_05_2014.html
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sorodiscordantes (um tem o vírus e o outro não) quando houve 
o rompimento do preservativo, nas relações desprotegidas no 
geral, nos acidentes ocupacionais com perfuro-cortantes – 
quando agentes de saúde acidentam-se ao manipular agulhas e 
bisturis em pessoas com HIV, ou de status de contaminação 
desconhecido – ou se há contato direto com material biológico 
(v.g. espirros de sangue nos olhos), tomam-se um ou mais 
comprimidos por dia durante 28 dias.27  
 No caso da prevenção com a PEP, os profissionais da 
saúde costumam ter a orientação adequada para o uso dos 
medicamentos após acidentes com materiais biológicos 
contaminados, mas a população em geral, incluindo aquelas 
pessoas vivendo com HIV e as que têm relacionamentos 
casuais em que desconhecem se o parceiro eventual tem o 
vírus, costumam desconhecer o fluxo adequado para buscar os 
medicamentos para uso preventivo pós-exposição, o que mais 
uma vez reduz as possibilidades da efetividade da prevenção. 
 Outra situação elucidativa do problema é o que ocorre 
com o desconhecimento dos usuários e mais uma vez, também 
dos agentes de saúde, com relação às informações 

                                                 
br/publico-geral/pep-profilaxia-pos-exp osicao-ao-hiv>. Acesso em 4 de 
março de 2018. 
27 Verificar a PEP (profilaxia pós-exposição) e a PrEP (profilaxia pré-
exposição) no site da Fiocruz a seguir. O PrEP parece encontrar maior 
resistência ainda na implementação, por ser medicação de custo mais alto e 
que pode fazer com que as pessoas prescindam do uso do preservativo 
como prevenção primária, a medicação a ser usada é o Truvada 
(combinação do Tenofovir e da Entricitabina), foi incorporada ao SUS pela 
CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS) 
em 29 de maio de 2017, o seu acesso nas unidades de saúde começou há 
pouco tempo,  disponível em: <http://www.far.fiocruz.br/2016/12/prep-
e-pep/> e <http://conitec. gov.br/medicamento-para-prevencao-pelo-
hiv-e-incorporado-no-sus>. Acesso em 5 de março 2018. 

http://www.far.fiocruz.br/2016/12/prep-e-pep/%3e.
http://www.far.fiocruz.br/2016/12/prep-e-pep/%3e.
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disponibilizadas das listas28 de medicamentos registradas para 
serem fornecidas pelo SUS, bem como os Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas – PCDT29 – que informam quais são 
os métodos diagnósticos e os tratamentos recomendados para 
cada doença em que as comissões multiprofissionais do 
Ministério da Saúde desenvolveram fluxogramas segundo 
critérios científicos no paradigma da medicina baseada em 
evidências, estas informações no site30 do Ministério da Saúde, 
se acessadas poderiam influenciar inclusive na redução da 
judicialização da saúde, pois implicaria em uso racional de 
medicações encontrados nas listagens do SUS.    
 Desde pelo menos 2010, o Ministério da Saúde edita 
portarias31 que estabelecem critérios para alimentação de 
Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação à 
Atenção à Saúde, em 2013 a Portaria n. 1.412 instituiu o 
Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica 
(SISAB), substituída pela Portaria n. 2.148 em 28 de agosto de 
201732 que estabelece o início do envio de dados de serviços da 
Atenção Básica para o chamado Conjunto Mínimo de Dados. 

                                                 
28 RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) disponível 
em:< http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/1727-ministerio-da-
saude-publica-nova-lista-de-medicamentos-essenciais-para-o-sus>. Acesso 
em 19 de março de 2018.  
29 Ver o Portal do Ministério da Saúde disponível em: < 
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes>. Acesso em 19 de 
março de 2018.   
30 Conforme estabelecido pela Lei n. 12.401 de 2011 que incluiu o capítulo 
VIII da Assistência Terapêutica e da Incorporação de Tecnologias em 
Saúde na Lei n. 8.080 de 1990. 
31Conforme autorizado pelos incisos I e II do § único da art. 87 da CF88. 
32Portaria disponibilizada no Diário Oficial da União em: 
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/PORTARIA_
N_2.148_DE_28_DE_AGOSTO_DE_2017.pdf. Acesso em 19 de março 
de 2018. 

http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/1727-ministerio-da-saude-publica-nova-lista-de-medicamentos-essenciais-para-o-sus
http://portalfns.saude.gov.br/ultimas-noticias/1727-ministerio-da-saude-publica-nova-lista-de-medicamentos-essenciais-para-o-sus
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/PORTARIA_N_2.148_DE_28_DE_AGOSTO_DE_2017.pdf
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/documentos/PORTARIA_N_2.148_DE_28_DE_AGOSTO_DE_2017.pdf
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A partir dessas portarias o Departamento de Informática do 
SUS vem desenvolvendo uma série de aplicativos que 
permitem a interface do SUS com o seu usuário, tais como: 
“Meu digiSUS”, “MedSUS”, “PCDT Adulto”, “PCDT 
Criança”, “Viva Bem”, “PCDT IST”, “OncoSUS”, “Horus 
Cidadão”, “PCDT PEP”, “PCDT TV”, “PCDT Prep”, 
“Hemovida”; todos gratuitos e baixados nas respectivas lojas 
Google Play e Apple Store33, dependendo do tipo de 
smartphones ou tablets. 
 Em que pese alguns desses aplicativos já terem período 
maior de desenvolvimento, ainda não é de conhecimento 
público, as avaliações em cada um destes apps é incipiente e as 
informações valiosas e com embasamento científico que eles 
contêm não chegam ao usuário do SUS, tampouco ao agentes 
de saúde, se correlacionarmos com as pesquisas que apontam 
a grande procura de informações em saúde e a grande 
quantidade de material de baixa qualidade, equivocadas ou fake 
news na área da saúde, percebe-se o desperdício, até o 
momento, desse empreendimento tecnológico do Ministério 
da Saúde.   
 O app PEP, por exemplo, explica no que consiste a 
profilaxia, quando procurar e, selecionando o estado e a cidade 
em que se está, informa todos os serviços de saúde com 
endereços, telefones e horários de funcionamento para que se 
busquem os medicamentos de profilaxia para o HIV.34   
 Há outros aplicativos para orientar o uso adequado das 
medicações para o HIV, para indicar os tratamentos em 
infecções sexualmente transmissíveis. Com o aplicativo 

                                                 
33Para conferir sobre os apps ver em: <http://portalms.saude. 
gov.br/aplicativos>. Acesso em 19 de março de 2018. 
34 Aplicativos que o Ministério da Saúde desenvolveu em: 
<http://www.aids.gov.br/pt-br/centrais-de-conteudos/aplicativos>. 
Acesso em 4 de março de 2018.  
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chamado “e-saúde”35, após o usuário cadastrar o número do 
seu cartão SUS e uma senha, consegue pesquisar os 
atendimentos que realizou no SUS, as medicações que retirou, 
onde estão os estabelecimentos de saúde mais próximos, pode 
acessar quais são as campanhas em andamento, calendários e 
áreas de vacinação, pode-se pesquisar a lista de medicamentos 
fornecidos pelo SUS, a possibilidade de fazer reclamações do 
SUS em ouvidoria e está em desenvolvimento a possibilidade 
de acessar a bula dos medicamentos oficiais do SUS36.       
 Verifica-se, portanto, que mesmo que se constate o 
desenvolvimento de boas leis, de adequadas políticas públicas, 
de boas ideias que recebem premiações por seu 
desenvolvimento, que tudo isto objetive a promoção, a 
proteção e a prevenção da saúde, tudo pode ser em vão e não 
alcançar efetividade plena se não forem acompanhadas pela 
informação e pela publicidade, se não forem capilarizadas por 
toda a rede de assistência multidisciplinar que sensibilize cada 
agente de saúde e o público-alvo.  
 
4 Considerações finais 
 
 Este estudo analisou os comandos constitucionais 
relacionados ao direito à informação e ao princípio da 
publicidade, mais atrelados à Administração Pública que, com 
vistas ao interesse coletivo e a outro princípio também atinente 
ao direito administrativo, o da eficiência, poderia otimizar a 
execução das políticas públicas na área da saúde.  

                                                 
35 Ver em: <https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov. 
datasus.cnsdigital. Acesso em 4 de março de 2018. 
36O aplicativo e-saúde recebeu Prêmio Case de Sucesso Portal IT4CIO em 
evento em Florianópolis, disponível em: <http://datasus. 
saude.gov.br/noticias/atualizacoes/1094-ministerio-lanca-aplicativo-par a-
ampliar-o-acesso-da-populacao-as-informacoes-de-saude>.Acesso em 19 
de março de 2018. 
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 Além disso, podemos inferir que o direito de acesso à 
informação no âmbito da saúde deve ser discutido em 
consonância com a atual sociedade conectada em rede que, 
nesta Era da informação, pode ser instrumento do 
empoderamento do usuário do sistema no que diz respeito à 
sua própria saúde mas, também, fornece dados que subsidiam 
uma das diretrizes do SUS que é o controle social, o que 
fortalece a cidadania e, consequentemente aprimora a 
democracia.  
 Analisamos o direito à saúde, dever do Estado, e o 
papel das políticas públicas na concretização da legislação que 
regulamenta esse direito fundamental, descrevendo alguns 
exemplos concretos da instituição de ações em saúde que 
carecem de melhores resultados efetivos pela falta da 
disseminação da informação e da publicidade destas medidas. 
 Concluímos que especial atenção deve ser direcionada 
para os pontos de contato entre o direito à saúde e o direito à 
informação pois o acesso à informação e o princípio da 
publicidade perpassam todas as políticas públicas instituídas, 
na medida em que permitem a ampliação da sua eficiência, 
principalmente no que concerne o direito à saúde. 
 Ademais, há verdadeira reciprocidade virtuosa entre o 
direito à saúde e o direito à informação, ou seja, as informações 
que são fornecidas para o usuário do sistema de saúde pelo 
Poder Público, emancipam o usuário elevando-o à condição de 
cidadão consciente que, informado, pode demandar os 
cuidados de que necessita, e suscitar a participação popular que 
efetua um controle social esclarecido. Por sua vez, as 
informações captadas pelo gestor a partir dos dados estatísticos 
coletados de todos os usuários do SUS, da participação popular 
esclarecida, pode redirecionar as políticas públicas com mais 
eficiência.            
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A 
CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO 

ADMINISTRATIVO 
 

Hector Cury Soares 

 
Introdução 
 
 A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 consagra os direitos fundamentais sociais no seu texto. 
Isso impõe ao Estado o dever de concretização de tais direitos 
e aqui é preciso ter presente que os direitos sociais não devem 
ser tratados como norma programática, por duas sortes de 
argumentos. O primeiro que eleva a mesma condição os 
direitos fundamentais sociais aos direitos, liberdades e 
garantias, constante no art. 5º, § 1º “As normas definidoras dos 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.”, 
portanto aplicado o mesmo regime para os direitos, garantias e 
liberdades e aos direitos fundamentais sociais.  
 Além disso, em segundo lugar, é preciso considerar que 
os direitos fundamentais sociais não são meras promessas/ 
programas/ diretrizes que ficarão ao alvedrio da iniciativa do 
Legislativo e do Executivo para que possam ter efetividade. Há 
que se ter claro que entre os dois tipos de direitos fundamentais 
apresentados existe uma diversidade quanto à determinação do 
conteúdo e, como corolário, diversa força jurídica (VIEIRA 
DE ANDRADE, 2012, p. 183). Consequentemente, os 
direitos, garantias e liberdades são direitos de conteúdo 
constitucionalmente determinável, enquanto os direitos sociais 
são direitos a prestações sujeitos à determinação política 
(CANOTILHO, 2012, p.131). 
 Essa necessidade de determinação política faz com que 
o Estado tenha que se organizar para a prestação e, como 
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ocorre no Brasil, os Poderes Legislativo e Executivo 
organizem-se de modo estabelecer políticas públicas sociais, 
para a efetivação dos direitos fundamentais sociais. As normas 
constitucionais, como o direito à saúde, estabelecem ao Estado 
o dever que adote medidas para a satisfação concreta de tais 
bens (VIEIRA DE ANDRADE, 2012, p. 359).  
 Com dito, isso não as torna mero programa político, 
pelo contrário impõe ao Legislador o dever de fazer, “mesmo 
que possa escolher em grande medida o que quer, não é livre 
de escolher o que quer que seja” (VIEIRA DE ANDRADE, 
2012, p. 359). Por consequência, a Constituição quando impõe 
esse dever fornece critérios, por meio da própria estruturação 
do direito social no ordenamento constitucional, para 
determinação do conteúdo mínimo dos interesses dos 
beneficiários (VIEIRA DE ANDRADE, 2012, p. 359), isso 
porque diante de uma sociedade pluralista, em termos de 
prestações de direitos sociais, não é possível atender a todos os 
grupos envolvidos. Destarte o dever de prestação do Estado 
Democrático de Direito, há, por outro lado, a limitação e a 
promoção da igualdade entre os cidadãos, por meio de políticas 
públicas.  
 Percebe-se que há uma relação intrínseca entre os 
direitos fundamentais sociais e as políticas públicas. Uma 
relação que passa pela reorientação do papel do Estado 
moderno, que sai da abstenção (liberal) e passa a intervir 
diretamente para a promoção de direitos (social). O objetivo 
deste capítulo é apresentar, numa perspectiva interdisciplinar, 
a relação entre constitucionalização do Direito Administrativo 
e a necessidade de abertura ao campo das políticas públicas.  
 Para tanto, é analisada a passagem do Estado Liberal ao 
Estado Social, a ordenação constitucional dos direitos 
fundamentais sociais na Constituição Federal de 1988 – 
utilizando-se, e como atua a administração pública, por meio 
das políticas públicas, para a concretização dos direitos 
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fundamentais sociais. 
 
2 Do Estado Liberal ao Estado Social e Democrático de 
Direito 
 
 Para se chegar às políticas públicas foi necessária uma 
mudança de paradigma, no campo da Teoria do Estado, o 
Estado pensado em termos Liberais, isto é, absentista não 
abarcava a estruturação da administração pública para a 
concretização, positiva, dos direitos fundamentais. A 
emergência do campo das políticas públicas e o aumento da 
complexidade da administração pública estão ligados sem 
dúvidas à passagem do Estado Liberal ao Estado Social, que se 
passa a estudar. 
 O primeiro elemento a ser repensado, portanto, é a 
relação entre Estado e Sociedade. Essa dualidade, no Estado 
Social e Democrático de Direito é superada - o que até então 
era vigente no modelo liberal de Estado – algo apresentado, 
com alguns anos de antecedência por outro autor português, 
chamado Rogério Soares, na obra Direito Público e Sociedade 
Técnica, chama a atenção para a superação da citada dualidade 
no Estado Social (SOARES, 2008, p.131-132). Isso significa o 
Estado sair da condição de abstenção do modelo liberal e 
incorporar a questão social não somente às suas tarefas, como 
também ao texto constitucional (o que não se torna regra em 
todas as Constituições, mas, em relação à Constituição 
portuguesa de 1976, à Constituição espanhola de 1978, à 
Constituição brasileira de 1988 ocorre isso). O fim de tal 
dualidade representará para o Estado centrar o essencial das 
suas preocupações em torno da distribuição e redistribuição do 
produto social, “tal não significa apenas que ele se envolve 
directamente (sic) na produção (como <<Estado 
empresário>>), mas, sobretudo, que encara a esfera 
econômica como susceptível de ser moldada em função das 
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exigências sociais e dos objetivos políticos por ele definidos” 
(NOVAIS, 2006, p. 179).  
 O antes Estado de Direito liberal, dentro de uma 
perspectiva formal, limita, em primeiro lugar a forma de agir 
do Estado, uma limitação que tem em vista a instauração de 
uma nova ordem, tendo, de uma maneira geral, o primado do 
homem (burguês) livre dentro da esfera de seus direitos 
naturais como o fim do Estado (SOARES, 2008, p. 227). Essa 
concepção generalizada corresponde ao sentido originário da 
oposição entre a burguesia e o Estado absoluto, portanto surge 
ligado aos seus elementos formais instrumentais, isto é, o 
princípio da legalidade e a justiça administrativa. Dessa forma, 
com o posterior afastamento do Estado de Direito liberal dos 
seus fundamentos jusnaturalistas, a burguesia transfere ao 
direito positivo suas aspirações, a defesa dos direitos privados 
torna-se o essencial da reivindicação da autonomia individual 
(NOVAIS, 2006, p. 109).  
 O aspecto mais ligado à materialidade do Estado de 
Direito liberal, ou seja, a separação dos poderes e a defesa dos 
direitos e liberdades individuais são radicadas na perspectiva 
francesa de Estado de Direito, conforme retrata García de 
Enterría, a Revolução Francesa marca profundamente a 
limitação dos poderes públicos, na medida em que no direito 
público estabelece uma nova língua dos direitos. A velha 
estrutura social foi rompida em um golpe só.  Em seu lugar, 
surge uma sociedade com uma imagem de fluída, livre e aberta 
(ENTERRÍA, 1995, p. 126). Até então, a ordem pública, 
marcadamente sustentada numa superioridade – que era divina 
– era por séculos e séculos, a única conhecida, intentava mudar 
para um, no qual imperasse a igualdade e a liberdade. Uma 
estrutura sustentada em leis e em atos. Por isso, desde o seu 
surgimento, a Revolução Francesa representou uma guerra de 
palavras, um novo desenvolvimento do léxico. Desenvolve-se 
uma nova língua do poder que desaguará numa nova língua do 
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Direito. Dessa forma, há uma explícita consagração ao reino da 
lei. 
 Essa passagem ao Estado de Direito que não é linear 
em todos os Estados, na Alemanha faz-se de uma forma 
gradual restringindo o poder do governo, procurando 
emancipar a burocracia do comando do Monarca (SOARES, 
2008, p. 64). Diferentemente da França, não há esse 
rompimento abrupto ou mesmo essa materialização do Estado 
de Direito. Mesmo na Inglaterra com o chamado “rule of law” 
(FORSTHOFF, 1959, p. 326), a partir das convulsões sociais e 
políticas do século XVII reconhecem os direitos do homem 
como liberdades naturais oponíveis ao Poder, incluindo ao 
Parlamento (ZIPPELIUS, 1984, p. 62). No entanto, em todos 
os casos, formal ou materialmente, parte-se de dois 
pressupostos fulcrais ao assento da tradição liberal do Estado 
de Direito: em primeiro lugar a oponibilidade ao Poder Estatal 
de direitos individuais, como liberdades as quais o Estado deve 
se abster de intervir; a separação dos poderes do Estado, como 
corolário da não intervenção autoritária aos direitos dos 
homens, que viriam a constituir os direitos, liberdades e 
garantias.  
 Mesmo no Brasil, tal processo tem início juridicamente 
com a Constituição de 1824, embora outorgada pelo 
Imperador D. Pedro I, continha uma estrutura de Poderes e 
tratava dos direitos civis dos cidadãos brasileiros, aporia que se 
faz é a engrenagem criada pelo então Imperador ao inserir o 
chamado Poder Moderador, o que o colocava como supremo 
fiscalizador dos outros três Poderes.   
 Portanto, em que pese não linear, a formação do 
Estado de Direito liberal mantém aspectos formais e materiais 
comuns aos Estados que sofrerão influência eurocêntrica, no 
caso brasileiro, ibérica na sua formação. Ou seja, tendo como 
pressupostos uma atuação absentista do Estado, visando à 
proteção dos direitos, liberdades e garantias e a separação dos 
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poderes, com o objetivo de eivar o arbítrio no exercício dos 
poderes constituídos. Essa estrutura é o paradigma fundante 
(KUHN, 1989, p. 209) da administração pública, dentro do 
direito administrativo moderno, em outras palavras a atividade 
administrativa resume-se, no Estado de Direito liberal a 
proteção dos indivíduos das ameaças de um poder sempre 
nocivo aos direitos e liberdades individuais (WEIL, 1964, p. 65; 
MEYER, 1982, p. XXIII). 
 Essa ideia fundante ligado ao chamado Estado de 
Direito liberal e que, todavia, conta com a proteção dos 
direitos, liberdades e garantias é uma construção de uma 
sociedade burguesa que tem na liberdade o seu norte (MEIL-
LANDWERLIN, 1984, p. 215-216), na assertiva de Forsthoff, 
mas que serve de base à construção europeia-continental do 
direito público.  
 O Estado Social de Direito terá como pressuposto uma 
sociedade industrial. Nessa sociedade, o aprofundamento das 
diferenças sociais, via capital e trabalho faz com que surjam 
movimentos sociais, o que representará um profundo câmbio 
nas teorias políticas. Destarte, a chamada revolução industrial, 
nos seus diferentes momentos históricos, determina profundas 
alterações na estrutura do Estado.  
 Da abstenção, o Estado amplia enormemente seus 
serviços e passa a intervir no domínio econômico e na esfera 
social. O Estado passa a atuar diretamente na sociedade civil, 
o reconhecimento dos direitos sociais ou direitos prestacionais 
apresenta, portanto, novas bases para a relação Estado-
Sociedade (MEIL-LANDWERLIN, 1984, p. 215). Nos termos 
de Forsthoff é o estado à procura existencial dos cidadãos do mesmo, 
expressão que trata como daseinvorsorge (FORSTHOFF, 1959). 
 Em outras palavras, a procura existencial será tudo o 
que acontece do lado da administração pública para promover 
prestações úteis à generalidade ou a um setor de pessoas 
definido com características objetivas (MEIL-
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LANDWERLIN, 1984, p. 216). Ou seja, o Estado passa a 
prestar serviços que não realizáveis pelo indivíduo, nesse 
momento, passa a intervir diretamente por meios coercitivos, 
por restrições à liberdade e à propriedade dos indivíduos, senão 
também assegurando benefícios, quando assegura a 
previdência social, programas habitacionais, etc (MIRANDA, 
2007, p. 49-50). A mudança de paradigma conduz ao Estado 
Social.  
 No Brasil, essa transformação no Estado de Direito 
liberal, afirmado pelas primeiras Constituições brasileiras 
(1824, 1891, 1934 e 1937), começa a dar lugar ao Estado Social 
com o processo de aceleração da industrialização do país, 
marcadamente pós-1945, em que se adotam políticas com esse 
mote; muito embora, haja um processo anterior ligado às leis 
trabalhistas que culminará com a Consolidação das Leis do 
Trabalho, ainda no período Vargas, sem falar na Constituição 
dos Estados Unidos do Brasil de 1946 que incorpora uma série 
de aspectos inerentes às leis sociais, nominalmente no art. 157, 
que dispõe: “A legislação do trabalho e a da previdência social 
obedecerão nos seguintes preceitos, além de outros que visem 
à melhoria da condição dos trabalhadores” e enumera, a seguir, 
dezessete incisos contendo vários direitos, a corroborar esse 
processo de avanço do Estado Social de Direito face ao Estado 
Liberal de Direito, marcadamente nas Constituições anteriores.   
 Exatamente nesse processo de industrialização que se 
geram as condições necessárias à adoção dos direitos sociais, 
que perduram na Constituição de 1988 e que de certo modo 
não deixam de ser resultado do que Boaventura de Sousa 
Santos (2007) denomina de “curto-circuito” histórico porque 
não resultaram de movimentos sociais fortemente organizados 
e tampouco de demandas construídas paulatinamente pelo 
próprio curso da história. Dentro desta perspectiva, vale a 
assertiva de Gilberto Bercovici (2004, p. 155), o qual 
demonstra que, em Estados periféricos, como o brasileiro, cabe 
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salientar que periférico em função de sua própria dependência 
dos Estados centrais; são dependentes da ação estatal em 
conjunto com o mercado, de forma complementar 
(BERCOVICI, 2004, p. 156), em face do citado “curto-
circuito”.  
 Como se pode perceber, essa passagem, ainda que 
acidentada em diversos Estados, dentro da tradição ocidental 
do direito, do Estado de Direito liberal ao Estado Social de 
Direito é um intento de adaptação do Estado liberal (burguês) 
às condições sociais da sociedade industrial e pós-industrial, ou 
mesmo, aos seus novos e complexos arranjos, com grandes 
possibilidades técnico-econômicas e organizativas de enfrentar 
tais, a partir do Estado Social.  
 Dito de outra forma, mesmo que de forma acidentada, 
pois em diferentes Estados, em momentos distintos, a 
passagem do Estado de Direito liberal para o Estado Social de 
Direito não representa o rompimento com o primeiro, mas ele 
serve como base para a afirmação do Estado Social. O que 
significa, em resumo, o Estado sair da condição não 
interventora e de estrita separação da sociedade civil, para uma 
condição de intervenção voltada à promoção dos direitos 
sociais e, portanto, de rompimento/ conjugação com a 
sociedade civil, isso porque o Estado passa a promover a 
melhoria nas condições socioeconômicas dos cidadãos. Além 
disso, de certa feita, interfere diretamente nas relações entre 
capital e trabalho.  
 Nesse sentido, a administração pública passa a 
desempenhar um papel de protagonismo político (OTERO, 
2007, p. 149), pois a efetivação da Constituição depende dela, 
desenvolvem-se as chamadas políticas sociais com o objetivo 
de remediar as péssimas condições dos estratos mais 
desamparados da população (sem a intenção de transformar a 
estrutura social). As condições históricas que tornam possível 
essa nova função do Estado é uma nova etapa do 
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neocapitalismo, ou seja, a necessidade de resolver os problemas 
gerados pela estrutura do Estado liberal e as possibilidades 
oferecidas pelo desenvolvimento cultural e tecnológico do 
período industrial. Essa etapa que, no relato, é fruto de 
transformações ocorridas, principalmente, na Europa 
continental chega, ao longo do Século XX, às Constituições 
brasileiras, como visto. E, conforme asseverado no primeiro 
capítulo da pesquisa, essa nova fase do Estado desembocará, 
dentro desse novo modelo de administração pública e num 
repensar da separação dos poderes, que refletirá diretamente 
na reestruturação do Poder Judiciário, agora munido, inclusive, 
da possibilidade do controle da constitucionalidade das leis 
(NOVAIS, 2011, p. 34-36). 
 Contudo, a cabal proteção aos direitos fundamentais só 
pode ocorrer num regime democrático. Isso porque, sem o 
reconhecimento dos direitos políticos, teríamos amputado uma 
esfera decisiva da autonomia do indivíduo e, também, em 
função das características de uma sociedade pluralista, em que 
é reconhecido a todos os direitos fundamentais, tornando 
radicalmente distinto o seu alcance ou mesmo a sua margem 
de atuação (NOVAIS, 2006, p. 207-208). Assim, encarados os 
direitos fundamentais como fins e valores essenciais do Estado 
de Direito, “pressupõem a existência efectiva (sic) das regras 
de democracia política, desde a livre eleição de uma assembleia 
representativa de todos os cidadãos” (NOVAIS, 2006, p. 207-
208), passando pela legitimação democrática dos órgãos de 
poder e reconhecimento do pluralismo político.  
 Portanto a legitimidade democrática converte-se em 
fundamento de todo o edifício estatal concentrando aos três 
poderes estatais constituídos o dever de realização dos direitos 
fundamentais, seja na sua esfera individual seja na sua esfera 
social. Nesse sentido, fruto do pós-segunda guerra e de 
movimentos totalitários, a exigência do Estado Social de 
Direito torna-se insuficiente à realização da autonomia 
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individual dos cidadãos, sendo fulcral um Estado democrático 
que dê espaço à pluralidade inerente à sociedade. De tal 
maneira que rejeite qualquer possibilidade de caracterização de 
Estados de Direito em que não haja um regime democrático. 
Nas palavras de Reis Novais, em respeito à natureza dos 
valores que persegue o Estado Social de Direito é o Estado 
Democrático de Direito (NOVAIS, 2006, p. 208-209).  
 No caso do Brasil é incorporado à Constituição de 
1988, no seu art. 1º “A República Federativa do Brasil, formada 
pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos: [...]V - o pluralismo político”, não só a 
afirmar o Estado Democrático de Direito formalmente, mas 
elencando sua materialidade em seus incisos. 
 Portanto, é possível concluir que, ainda que com 
fraturas históricas, o Estado Social e Democrático de Direito 
impõe à administração pública o dever de organizar-se para a 
prestação dos direitos fundamentais sociais, saindo da 
abstenção. É essa transformação que abre a possibilidade do 
desenvolvimento do campo das políticas públicas, conjugado 
ao regime jurídico constitucional dos direitos fundamentais 
sociais, que se passa a examinar. 
 
3 Da efetividade dos Direitos Fundamentais Sociais na 
CF/88 
 
 A Constituição brasileira de 1988 é uma Constituição 
reguladora, isto é, não se funda em apenas princípios, embora 
seu texto permita a abertura necessária para que sempre possa 
ser revisto. Ao se afirmar o seu caráter regulador, não significa 
torna-la imutável, sem possibilidades de atualização e sem visão 
de qualquer mudança. Entender tal caractere como sinônimo 
de imutabilidade é transformar o texto constitucional num 
projeto político de sociedade (CANOTILHO, 2001, p. 244).  
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 No entanto, a Constituição da República Federativa do 
Brasil, no seu art. 6º, enumera de forma não exaustiva: “São 
direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 
forma desta Constituição”. E o próprio legislador constituinte 
deixou em evidência a abertura material da Constituição de 
1988, por meio de art. 5º § 2º “Os direitos e garantias expressos 
nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte”, ou mesmo, com a Emenda Constitucional n.º 45 de 
2004, a qual acrescenta ao referido artigo o § 3º “Os tratados e 
convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 
serão equivalentes às emendas constitucionais”. Em relação a 
esse último parágrafo avançando no sentido de uma abertura à 
Constituição para além do Estado ou à Constituição sem 
Estado (CANOTILHO, 2012, p. 153).  
 Na expressão de Vieira de Andrade, em crítica ao 
dirigismo constitucional de Gomes Canotilho – quando de sua 
tese de doutoramento – afirma que a Constituição é um quadro 
normativo aberto, mormente, exprima uma unidade de sentido 
cultural. Entretanto, não pode tornar-se um programa de 
governo. Invoca, portanto, o dever de que os preceitos 
relativos aos direitos sociais não sejam constitucionalmente 
determinados, a permitir um espaço para as escolhas 
democráticas que, no caso brasileiro, implica no debate entre o 
Poder Legislativo e o Poder Executivo (VIEIRA DE 
ANDRADE, 2012, p. 380-381). 
 Todavia a pertinente lição de Vieira de Andrade, ao 
reafirmar a abertura material da Constituição, principalmente, 
em relação aos direitos fundamentais sociais, o caso brasileiro 
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autoriza alguns comentários, que não necessariamente irão ao 
encontro à perspectiva do citado autor, mas que aceitam, em 
termos, as suas considerações. A aplicação de tal tese é 
reduzida por dois fatores normativos, relativamente à 
Constituição da República de 1988: em primeiro lugar, a já 
referida, não diferenciação de regimes entre os direitos, 
liberdades e garantias, e os direitos econômicos, sociais e 
culturais; em segundo lugar, a Constituição brasileira em alguns 
direitos sociais, incorpora a estruturação do direito social ao 
corpo do texto constitucional, reduzindo significativamente o 
grau de discricionariedade do legislador.  Portanto, tanto os 
direitos, garantias e liberdades quanto os direitos econômicos, 
sociais e culturais têm aplicabilidade imediata. O que não 
significa que, em função das características peculiares de cada 
uma das citadas categorias de direito, não possuam força 
jurídica diversa ou reflexos jurídicos diversos (VIEIRA DE 
ANDRADE, 2012, p. 183) – com base em sua determinação 
de conteúdo, como dito anteriormente.  
 É importante mencionar, também, que os direitos 
sociais, na Constituição brasileira de 1988, são protegidos pela 
cláusula do art. 60, § 4º “Não será objeto de deliberação a 
proposta de emenda tendente a abolir: IV - os direitos e 
garantias individuais”, o que segundo Flávia Piovesan, 
considerando a universalidade e a indivisibilidade dos direitos 
humanos são dotados de suprema rigidez no ordenamento 
jurídico brasileiro, “são, portanto, direitos intangíveis, direitos 
irredutíveis, de forma que tanto a lei ordinária como a emenda 
à Constituição que afetarem, abolirem ou suprimirem os 
direitos sociais padecerão do vício de inconstitucionalidade” 
(PIOVESAN, 2008, p. 164). 
 Não se pode olvidar que a presença dos direitos 
fundamentais sociais tem conteúdo diferenciado, inclusive, 
pela forma como ingressam no texto constitucional. É com o 
Estado Democrático de Direito ou, como chama Reis Novais, 
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o Estado Social e Democrático de Direito; é nele que se 
incluem os direitos sociais, aliás, essa é a premissa de partida 
para repensar aspectos fulcrais do Estado como a Jurisdição 
Constitucional, o princípio da separação dos poderes, os 
direitos fundamentais (individuais ou sociais). O Estado 
Democrático de Direito tem arraigado em si novas exigências 
sob a ótica democrática e também sob a égide dos novos 
termos em relação à sociabilidade (NOVAIS, 2006, p. 179).  
 Desta maneira, nesse longo caminho do Estado, na sua 
última forma, assentada no texto constitucional brasileiro, 
“exprime a limitação e vinculação jurídica do Estado com vista 
à garantia dos direitos fundamentais do homem e à promoção 
das condições do livre e autónomo (sic) desenvolvimento da 
personalidade individual” (NOVAIS, 2006, p. 218). Ou seja, 
em sua derradeira lição acerca da Teoria do Estado de Direito 
(NOVAIS, 2006, p. 218), Reis Novais aponta para a defesa dos 
direitos fundamentais como uma vinculação aos Poderes 
Legislativo, Executivo e Judiciário a sua efetivação e como 
limite a eventual arbítrio por partes dos poderes constituídos, 
a garantir a sua realização numa sociedade plural.  
 Nesse desiderato, é caráter próprio do Estado 
democrático de Direito atribuir ao Poder Judiciário a 
importante função de guardião da Constituição. O reforço das 
instituições democráticas, ou mesmo, sua consolidação, são 
aventadas em função desse caráter do Poder Judiciário, em 
busca da defesa da Constituição. Principalmente, no tocante à 
sua atuação no controle de constitucionalidade (LOBATO, 
2001, p. 47). 
 É preciso salientar que a fundamentalidade dos direitos 
sociais é uma construção que atende às transformações 
históricas do Estado de Direito, em que pese seja questionado 
a fundamentalidade dos direitos sociais, pois o Estado 
Democrático de Direito é um Estado de Direitos 
Fundamentais (QUEIROZ, 2006, p. 14), assim, os direitos 
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sociais que geram um status positivus devem ser posicionados no 
mesmo plano dos direitos, liberdades e garantias (status 
negativus) (QUEIROZ, 2006, p. 14).  
 No quadro da constituição ambas as espécies são 
fundamentais, contudo os direitos sociais vinculam o legislador 
por necessitarem, para sua concretização, de prestações 
estatais. Assim, há o fato de existir dificuldades em definir em 
que medida reside a vinculação do poder público, o que, 
entretanto, não retira o caractere da fundamentalidade aos 
direitos sociais.  
 Chama atenção a nota de Peces-Barba Martínez, na 
qual alega que a assertiva que os direitos econômicos, sociais e 
culturais não pertencem à categoria dos direitos fundamentais, 
sendo apenas postulados políticos, mas de forma alguma 
direitos, tem inspiração liberal-conservadora de alguns setores 
da doutrina dos direitos fundamentais (MARTÍNEZ, 1998, p. 
28). Essa posição ideologizada parte de um preconceito (ainda) 
liberal que situa o interesse privado como o motor da ação 
humana, a refutar, destarte, o papel de protagonista do Estado 
para ajudar todos os cidadãos que não podem alcançar, por si 
mesmos ou que não o conseguiriam realizar sem o auxílio 
estatal, níveis mínimos de humanização (MARTÍNEZ, 1998, 
p. 26-27). Em virtude de tais argumentos, conjugados às 
transformações do Estado de Direito, refuta-se o argumento 
da não fundamentalidade dos direitos sociais. 
 Por certo que a noção dos direitos sociais é uma noção 
ampla e carente de homogeneidade, sendo apenas possível uma 
caracterização aproximativa de tais. Contudo, o problema 
central suscitado pelos direitos sociais seja sob a ótica da teoria 
dos direitos quanto pela dogmática constitucional é a sua 
natureza prestacional, sendo a questão central as condições 
para construírem-se posições subjetivas fundamentais de 
natureza prestacional, isto é, quando e de que maneira torna-se 
exigível esse direito social (SANCHÍS, 1995). Cabe salientar 
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que essa intervenção é justificada baseada na carência dos 
cidadãos a uma condição básica, que impeça o 
desenvolvimento como pessoa “y la libre elección de planes de 
vida de quien se encuentre em esa situación” (MARTÍNEZ, 
1998, p. 28). 
 Dentro dessa perspectiva, relata Queiroz (2006, p. 64) 
que a literatura jurídica caracteriza os direitos fundamentais, em 
termos dogmático-jurídicos, sob dois aspectos. Em primeiro 
lugar, o fato dos direitos fundamentais sociais não garantirem 
posições jurídicos subjetivas, sendo direcionados ao Estado e 
a outros poderes públicos. Em segundo lugar, a despeito da 
alegação anterior, os direitos fundamentais sociais constituem 
normas jurídicas vinculantes.  
 Todavia, a maior ou menor vinculação jurídica depende 
do caráter mais concreto ou mais abstrato com que resulte a 
norma formulada acerca de um direito fundamental social, 
delimitando os respectivos destinatários. Entretanto, esse 
argumento não pode dar guarida à diminuição do grau de 
vinculatividade geral da regra constitucional consagradora de 
um direito fundamental social. Apenas impõe-se ao Estado a 
sua concretização, o que não o torna, nem o pode em programa 
político. Por conseguinte se, de um lado, os direitos, liberdades 
e garantias possuem densidade suficiente para fazer valer na 
ausência de lei ou mesmo contra a lei (QUEIROZ, 2006, p. 
65), os direitos sociais, por não possuírem tal densificação são 
dependentes do legislador.  
 A despeito de tal, os direitos sociais não são meros 
apelos ao legislador, programas ou linhas de atuação política. 
Diante de direitos sociais, vislumbramos normas 
constitucionais que corporificam tais direitos, regras, como é o 
caso da saúde, que estruturam constitucionalmente as 
prestações vinculadas a tais direitos. Tanto que se apresentarão 
como parâmetro de controle judicial quando esteja em causa a 
apreciação da constitucionalidade de medidas adotadas pelos 
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Poderes Legislativo e Executivo na concretização dos direitos 
sociais (QUEIROZ, 2006, p. 67).  
 A Constituição brasileira traz em seu texto a 
estruturação das políticas públicas, assim, há o reconhecimento 
de um sentido objetivo ao direito à saúde, embora a 
Constituição não defina o que e o quanto deve prestar o Estado. 
Tanto a pretensão jurídica quanto o direito subjetivo têm como 
caractere comum um objeto de fazer ou não fazer, a distinção 
fulcral é que no direito subjetivo estar-se-á diante de uma 
norma garantidora desse direito imediatamente aplicável, 
determinando o sujeito destinatário da prestação. É preciso 
atentar que nem todos os direitos fundamentais sociais ou 
direitos a prestações em matéria de direitos sociais conterão 
essa determinação (QUEIROZ, 2006, p. 68).  
 Na determinação das prestações em direitos sociais 
tornam-se importantes as políticas públicas sociais, pois, por 
meio delas, é possível estabelecer o quanto e o que deve ser 
realizado. Embora estruturado na Constituição de 1988, o 
direito à saúde (ou a prestações em relação ao direito à saúde) 
encontra-se associado a uma política pública de saúde.  
 Dito de outra forma, o acesso ao direito à saúde a partir 
da determinação do o que e do o quanto deve prestar repousa 
diretamente nas políticas públicas sociais. Assim, por exemplo, 
no fornecimento de medicamentos gratuitamente, competirá 
ao Estado determinar um programa voltado à realização de 
uma política pública, que deverá elaborar os medicamentos a 
serem fornecidos e as condições para o fornecimento, dentro 
da estrutura da política pública determinada pela Constituição 
de 1988, a essa ficarão vinculadas suas prestações (QUEIROZ, 
2006, p. 73).  
 Ocorre que se for feita uma verificação na Constituição 
brasileira de 1988 há o reconhecimento de um sentido objetivo 
aos direitos econômicos, sociais e culturais, entretanto não 
possibilita a determinação dos sujeitos, apenas estabelece a 
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estrutura mínima para a conformação do direito fundamental 
social à saúde. Com base nisso, resulta o espaço de prognose 
que terá o legislador para “a realização e concretização dos 
direitos fundamentais sociais” (QUEIROZ, 2006, p. 75) e que, 
por óbvio, não será o mesmo para todos. O espaço de 
concretização variará confirme a determinação realizada pelo 
legislador constituinte.  
 Desta maneira, pode-se concluir que os direitos sociais 
prestacionais têm aplicabilidade imediata, cabendo aos Poderes 
Estatais definir, no âmbito de atuação política, o que o quanto 
deverá ser prestado. Nesse sentido, as políticas públicas 
tornam-se um instrumento fundamental para tal tarefa da 
administração pública.  
 
4 Políticas Públicas e Direitos Sociais 
 
 Em relação aos direitos sociais é preciso distinguir, 
segundo Gomes Canotilho entre os direitos sociais e as 
políticas públicas em direitos ou políticas em direitos sociais. 
Como em Portugal, ocorre no Brasil uma articulação entre 
direitos sociais e políticas em direitos sociais. Por exemplo, há 
o direito à saúde e a realização do direito à saúde, por meio de 
suas prestações, a partir de um Sistema Único de Saúde – 
presente na Constituição brasileira de 1988 (CANOTILHO, 
2008, p. 111).  
 As políticas públicas materializam o direito à saúde, 
servindo, inclusive, como forma de racionalização do direito à 
saúde, na medida em que há escassez de recursos, ou melhor, 
limitações que tornem o Estado sustentável econômico-
financeiramente. Busca-se, dentro dessa perspectiva, investigar 
a estruturação desse instrumento e seu necessário diálogo com 
o campo jurídico. O central aqui é tentar explorar em que 
medida a política pública é definida e estrutura como 
instrumento apto a realização dos direitos fundamentais sociais 
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e, também, quais os seus reflexos jurídicos, qual a sua 
permeabilidade em torno de questões jurídicas – não somente 
como condutores, mas como efetivadores dos direitos sociais, 
como o direito à saúde. 
 Nesse sentido, inegável o crescimento de estudos na 
área das políticas públicas no Brasil, principalmente, nas 
pesquisas ligadas à ciência política (COUTO, 2005, p. 95-96). 
Especificamente no Brasil essas pesquisas ganham maior 
importância a partir dos anos 80 (ARRETCHE, 2003, p. 7; 
SOUZA, 2006, p. 20). Diferentemente, na ciência jurídica as 
pesquisas ligadas às políticas públicas e sua relação com o 
controle judicial tiverem um crescimento recente, nos 
Programas de Pós-Graduação em Direito, na última década, 
tema que antes ficava adstrito tão somente ao chamado 
controle do ato administrativo discricionário sem maiores 
delineamentos conceituais (GARCIA, 2009, p. 25).  
 Muitos têm sido os esforços em explorar e melhor 
compreender essa matéria e sua íntima relação com o direito, 
para além de taxar as políticas públicas como “política” e, 
portanto, de oportunidade e conveniência do administrador, 
nesse caso, dos Poderes Legislativo e Executivo. Por certo, 
compreender as diversas correntes e abordagens ligadas ao 
campo das políticas públicas auxiliará a responder à questão 
central da pesquisa, ligada à separação dos poderes e ao 
controle judicial das políticas públicas de saúde. 
 A definição de políticas públicas é, relativamente, algo 
recente oriundo dos anos 50, com Harold Lasswell, dentro da 
ciência política norte-americana, inicialmente, ligado aos atores 
e interesses envolvidos, nas primeiras linhas de seu livro, a 
tratar das políticas públicas, define “The study of politics is the 
study of influence and the influential. The science of politics 
states conditions; the philosophy of politics justifies 
preferences. This book, restricted to political analysis, declares 
no preference. It states conditions” (LASSWELL, s/d, p. 3), 
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chamando atenção para o desenvolvimento de uma ciência 
política distinta, que viria a se tornar o campo das políticas 
públicas (BIRKLAND, 2011, p. 7). A ideia de políticas públicas 
é oriunda da Ciência Política e das Ciências da Administração 
Pública, ou seja, o debate no campo jurídico implica abertura à 
interdisciplinaridade, como salienta Bucci (2006, p. 1).  
 A figura das políticas públicas, no âmbito jurídico, 
surge como uma forma de concretização dos chamados 
direitos sociais, fruto de transformação do Estado liberal ao 
Estado Social. Passa-se a exigir prestações positivas do Estado, 
com os chamados direitos sociais, apresentando-se no universo 
jurídico as políticas públicas. Assim, as políticas públicas são 
definidas como “[...] um programa ou quadro de ação 
governamental, porque consiste num conjunto de medidas 
articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, 
movimentar a máquina de governo, no sentido de realizar 
algum objetivo de ordem pública, ou, na ótica dos juristas, 
concretizar um direito” (MULLER; SUREL, 1998, p. 14). 
Dessa forma, o governo deve traçar uma série de medidas 
voltadas à coletividade (ordem pública), com o intuito de 
concretizar um direito, realizando o planejamento e 
racionalizando a aplicação de recurso na realização dos direitos 
sociais.  
 Geralmente, a estruturação das políticas públicas 
sociais, isto é, políticas públicas que tratarão da efetivação de 
direitos sociais, concretizam aquilo que se podem chamar 
prestações em direitos sociais ou direitos a prestações. É 
importante salientar, nem sempre uma política pública será 
prestacional. Nessa perspectiva, observe-se o caso das políticas 
públicas econômicas ou mesmo uma determinada política 
pública setorial, por exemplo, uma política pública voltada ao 
trânsito não implicará necessariamente uma prestação estatal. 
 No entanto, buscar a resposta acerca do que são as 
políticas públicas passa necessariamente pela definição do que 
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seja política. A política, comumente, é entendida como forma de 
atividade ou praxis humana. Em outras palavras, toda a atividade 
empreendida pelo homem seria política (RODRIGUES, 2010, 
p.13). Etimologicamente, política vem do grego politikós trata-
se de um adjetivo que tem origem na palavra polis e refere-se a 
tudo que diz respeitos às coisas da cidade, ou seja, ao que é 
urbano, civil, social. Aristóteles foi o primeiro filósofo a 
discorrer acerca do termo, referindo-se à política como a arte 
ou ciência do Governo (ARISTÓTELES, 2006, p. 5-6). 
Dentro dos sentidos mais comuns adotados para a política, 
toma força a ideia de Norberto Bobbio (1996) a definir a 
política como a atividade humana vinculada à obtenção e 
manutenção dos recursos necessários para o exercício do poder 
sobre o homem, em outras palavras, a política como atividade 
e competição política. 
 Modernamente, a expressão ganha nova roupagem. Da 
arte de governar para ciência do Estado ou ciência política. Na 
acepção moderna, diz respeito à atividade ou ao conjunto de 
atividades que, de alguma maneira, façam referência ao Estado. 
Prova disso é a utilização de expressões como ciência do 
Estado, ciência política, doutrina política, tendo como 
referência a atividade estatal. No contexto das políticas 
públicas, a política é um conjunto de procedimentos que 
expressam relações de poder e que se orienta à resolução de 
conflitos no que se refere aos bens públicos. Nesse sentido, as 
políticas públicas são resultantes da atividade política, pois 
requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar os 
objetivos desejados e, por isso, envolvem mais de uma decisão 
política.  
 Por outro lado, as transformações históricas do Estado 
acarretaram na formação da burocracia estatal e o 
reordenamento jurídico do Estado (reconhecimento dos 
direitos dos cidadãos). Isso significa dizer: em primeiro lugar, 
que nasce a organização burocrática do Estado (administração 
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pública – conjunto de atividades ou ações do Estado, definidas 
por lei ou por atos de Governo, visam a execução de tarefas de 
interesse público); em segundo lugar, um sistema jurídico que 
garanta a liberdade dos cidadãos (Estado de Direito) com uma 
tímida presença da administração pública; em terceiro lugar, 
com o Estado Social de Direito surge sistema de proteção 
social, dito de outro modo, o Estado passa a se organizar para 
promover os direitos sociais em sua faceta prestacional.  
 Por necessitar realizar esses bens coletivos, direitos 
sociais é possível dizer que o Estado é quem detém o poder 
para fazer valer a toda à população as políticas públicas, isto é, 
ao Estado cabe organizar (planejamento) suas atividades de 
modo a gerar prestações (políticas públicas em direitos sociais) 
que possam atender à estrutura dos direitos sociais postos pela 
Constituição (direitos fundamentais sociais). Isso representa a 
materialização das relações entre Estado e Sociedade, tratada 
anteriormente, na qual as demandas têm origem na sociedade 
(outputs), ou demandas administrativas – aperfeiçoamento 
(withinputs), sendo selecionadas pelo Estado as de interesses 
coletivo, as quais serão objeto de políticas públicas (EASTON, 
1965). Ao passar a existir a associação entre Estado e a 
disciplina das políticas públicas expõe outra faceta estatal, de 
um Estado controlador (patrimonial) e centralizador 
transforma-se em um Estado regulador (ROCHA, 2010, p. 25).  
 Desta forma, é possível conceituar políticas públicas 
como a intervenção do Estado no ordenamento da sociedade 
por meio de ações jurídicas, sociais e administrativas. Atores 
públicos têm o poder, de fato, de decidir em políticas públicas. 
São juízes, gestores públicos, parlamentares, burocratas, 
políticos, organizações e instituições do governo. É importante 
salientar, que esse modelo de políticas públicas, pautado na 
centralidade da atuação estatal, é criticado, por Oliveira Rocha, 
em função de seu descompasso com a transição de governos 
para a governação, segundo o mesmo autor, passamos a um 
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Estado pós-moderno, diluindo-se o papel do Estado, 
substituindo-o por uma estrutura em rede, obviamente diante 
de uma realidade europeia, bem diferente das condições de 
implementação das políticas públicas sociais no Brasil, em que 
o Estado é a figura central, embora suas críticas sejam 
pertinentes (ROCHA, 2010, p. 26-27). 
 Está-se diante da participação dos diferentes atores que 
caracterizam dois aspectos importantes: o primeiro está ligado 
ao pluralismo político no Estado Democrático de Direito, o 
segundo em relação aos próprios limites na promoção de 
políticas públicas, isso significa dizer que o Estado deve 
otimizar nas prestações em direitos sociais, entretanto não há 
como atender a todos conforme suas próprias necessidades. 
Inerente ao Estado plural é ter, por meio das políticas públicas, 
uma generalização na prestação cuja arquitetura estará ligada a 
uma série de atores e, também, a instituição Estado na 
determinação dos problemas públicos.  
 
5 Considerações Finais 
 
 O tratamento do campo das políticas públicas na 
ciência jurídica é necessário e cabe logicamente ao ramo que 
trata da administração pública a sua releitura. Nesse sentido, o 
processo de constitucionalização dos diferentes ramos do 
direito, típico do Estado Democrático Social e de Direito, 
atinge também ao Direito Administrativo, que passa a incluir 
no seu rol de temas as políticas públicas.  
 Para que se possa chegar a esse ponto, entretanto, uma 
série de transformações históricas e paradigmáticas ocorreram. 
A passagem do Estado Liberal, o qual cumpre a função 
negativa e meramente garantidora, para o Estado Social, 
premido pela intervenção no domínio econômico e a 
promoção de direitos sociais, mediante prestações, gera um 
novo modelo de Direito Administrativo. Nesse sentido, o 
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processo de constitucionalização dos ramos do Direito coloca 
o Estado Social forjado na Constituição da República como o 
centro orientador dos demais ramos.  
 Além disso, como mecanismo de racionalização da 
ação governamental, surge o campo teórico das políticas 
públicas. No âmbito jurídico, surge como uma forma de 
concretização dos chamados direitos sociais, fruto de 
transformação do Estado liberal ao Estado Social. Passa-se a 
exigir prestações positivas do Estado, com os chamados 
direitos sociais, apresentando-se no universo jurídico as 
políticas públicas. 
 Portanto, é nessa perspectiva que Direito 
Administrativo deve estar pronto para receber o campo das 
políticas públicas e fazer a releitura de seus institutos, 
contribuindo para a adequada compreensão do fazer da 
administração pública sob a égide da Constituição da 
República.  
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LIMITES E CRITÉRIOS DE CRIAÇÃO DOS 
CARGOS EM COMISSÃO 

 
Thiago Luiz Amério Ney Almeida 
 

Introdução 
 
 O Estado37 precisa estar presente em diversas relações 
sociais para executar inúmeras atividades que a coletividade ao 
contribuir com tributos espera, atualmente, para além do 
suprimento das necessidades coletivas básicas, como segurança 
e bem-estar, mas os envolvendo direitos sociais fundamentais 
como acesso à saúde e educação pública de qualidade.  
 Sem adentras nas diversas definições sobre o Estado, 
partimos daquela liberal e contratualista rousseauniana que 
define o Estado como uma criação deliberada dos homens, por 
meio de um instrumento - o contrato social - desenvolvido para 
suprir as necessidades exigentes de uma sociedade política 
juridicamente organizada capaz de garantir uma mínima ordem 
e paz social. Atualmente, é pacífico classificá-lo como um ente 
personalizado, com capacidade de figurar externamente 
(âmbito internacional) e internamente através de pessoas 
jurídicas38 pressupostos formais para contrair obrigações e 
adquirir direitos na ordem jurídica.  
 Contudo, o ente dotado de personalidade jurídica - 
Estado - não consegue exteriorizar, por si, vontades ou ações 
próprias, como ocorre nas pessoas físicas. Ao contrário, 
necessita que as manifestações sejam realizadas através de 
determinadas pessoas naturais pertencentes aos quadros da 
administração. Não é direto o caminho entre a vontade estatal 

                                                 
37 Utiliza-se aqui o termo Estado, que advém do latim “status” (significando 
estar firme), no sentido amplo, como sociedade política permanente.  
38 Em delimitações norteadas pelo interesse público. 
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e as ações exercidas pelo indivíduo do setor público. Existe 
uma mínima ordem organizacional prévia, dada por uma 
espécie de elo entre a pessoa jurídica estatal e os executores 
físicos (agentes) por meio de inúmeras repartições internas que 
garantem a organização e a extensão das atividades estatais que 
lhe convierem. Essas divisões são denominadas órgãos.  
 Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2011, p. 12) 
a teoria do órgão alicerçada pelo jurista germânico Otto Gierke 
determinaria que a vontade da pessoa jurídica “deve ser 
atribuída aos órgãos que a compõem, sendo eles mesmos, os 
órgãos, compostos de agentes”.  
 É no órgão que os sujeitos buscarão a vontade 
administrativa. O local na estrutura estatal que detém funções 
específicas que são integradas pelos agentes que ao executar 
tarefas condizentes à atividade pública manifestam a vontade 
estatal. Noutros termos, o feixe de atribuições ligado ao órgão 
deve ser buscado pelo agente quando materializa e exprime o 
próprio ato volitivo estatal. 
 Ora, o agente humano é o verdadeiro instrumento pelo 
qual o Estado, através de das unidades funcionais de 
organização, consegue querer e externalizar seu agir. 
 Daí a importância de analisar o querer estatal por onde 
ocorre sua materialização, vale dizer, nas pessoas que 
executam, sob determinados títulos, atividades públicas que 
representam àquela vontade. 
 O ponto relevante desta discussão se encontra na 
análise de como determinados sujeitos, que dispensam o 
ingresso isonômico via concurso público, balizado por lei geral, 
abstrata e impessoal, ingressam e permanecem no agir estatal. 

Verificaremos através de revisão bibliográfica, análise 
cronológica de atos normativos do direito brasileiro se existem 
critérios utilizados para a criação dos cargos em comissão para 
melhor compreender tal forma acesso aos cargos públicos que 
dispensa o ingresso igualitário por concurso público. 
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2 Contextualização conceitual 
 
 Não há serviço público sem alguém para realizá-lo. 
Convém, portanto, reprisar que as atividades estatais 
administrativas são operacionalizadas pelas pessoas que 
mantém com ela vínculo capaz de traduzir em serviço para 
administração e trabalho para o sujeito. Aliás, em relação aos 
executantes, comumente chamados pessoal da administração 
encontramos uma terminologia vasta, vg., agentes públicos39, 
agentes políticos40, servidores públicos41, funcionários 
públicos42, empregados públicos43 tudo para indicar as pessoas 

                                                 
39 Mais genérica, abrangendo todos aqueles que exercem função pública 
como representantes dos entes estatais de qualquer poder, a qualquer título. 
40 Os eleitos por sufrágio universal, detentores de mandato e seus auxiliares 
imediatos que tem a função de formar a vontade superior do Estado 
(direcionando e determinando os fins da ação estatal, assinalando as 
diretrizes essenciais de política pública), compondo o esquema fundamental 
do poder pelas funções política/governamental. Exemplo, Prefeito e 
Secretário Municipal. Bandeira de Mello (2012) conceitua como: “os 
titulares dos cargos estruturais à organização política do País, isto é, são os 
ocupantes dos cargos que compõem o arcabouço constitucional do Estado 
e, portanto, o esquema fundamental do poder. Sua função é a de 
formadores da vontade superior do Estado. 
41 Designados como todas as pessoas físicas que trabalham nos entes 
estatais, de qualquer poder, inclusive os detentores de cargos. Após a  
42 Expressão que se referia a pessoas legalmente investidas em cargos 
públicos antes da Constituição Federal de 1988, posteriormente houve a 
mudança para o termo servidores públicos, apesar da haver resquício 
terminológico, principalmente no artigo 327 do Código Penal que conceitua 
o alcance abrangente do termo funcionário público (quem, embora 
transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função 
pública). 
43 Aqueles contratados pelo poder público sob as diretrizes do regime 
trabalhista privado - regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, 
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que atuam de maneira remunerada ou gratuita, definitiva ou 
transitória, política ou jurídica em nome da administração. 
 Nestas relações com o poder estatal, esse pessoal exerce 
função pública, com o sentido de ser o “o exercício de 
atividades da competência da Administração, em nome desta e 
de acordo com as finalidades desta, ou seja, para atender ao 
interesse público” (MEDAUAR, 2012, p.294). 
 Contudo, não é possível qualquer um exercer (ainda 
que de boa intenção ou até de maneira altruísta) em nome da 
Administração as atividades públicas. É necessária uma espécie 
de autorização, um título legal, materialmente legítimo (de 
expressão pública) para vincular deveres e direitos. Seja um ato 
de nomeação ou designação, um contrato, enfim, algo formal 
capaz de possibilitar que a pessoa física seja apta a exercer 
atividades a mando da Administração mantendo um vínculo 
jurídico legitimo e recíproco.  
 Entre as formas existentes para desempenho de função 
pública, existe a possibilidade44 da atribuição mediante cargo 
público, entendido como o conjunto de atribuições e 
responsabilidades, criado por lei em número determinado 
(prevista na estrutura organizacional)45, com nome certo e 
remuneração específica.  
 Cargo é uma nomenclatura usada para indicar a mais 

                                                 
cumpre lembrar da obrigatoriedade de aprovação prévia em concurso 
público para a investidura em emprego público (art. 37, II da Carta Magna). 
44 Ressalta ser possível porquanto a função pública pode ser exercida sem a 
existência de um cargo. Por exemplo, nos casos dos contratados por tempo 
determinado (para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público); quando as funções públicas são exercidas baseadas num 
contrato regido pela legislação trabalhista (em que se exerce um emprego 
público não enquadrado no regime jurídico de um cargo público) ou até em 
atividades honoríficas como no caso da atividade de mesário designado em 
épocas de eleição.  
45 Conceito advindo do art. 3° e art. 3° parágrafo único do Estatuto dos 
Servidores Civis da União, Lei 8112/90. 
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simples unidade de poderes e deveres do Estado materializado 
por um agente cujo vínculo administrativo é público (não 
contratual/privado como os empregados públicos) e por 
consequência suas retribuição pecuniária advém de uma pessoa 
jurídica de Direito Público, que, o sujeita a regras específicas 
amparadas por um Estatuto próprio, o regime estatutário, cuja 
competência constitucional determina ser distribuída pela 
autonomia de cada ente federativo. 
 Não confundamos cargo com função e tampouco com 
emprego público. Cargo é condição para se ter função que teria 
caráter de acessório, encargo, plus. Nos dizeres de Celso 
Antônio Bandeira de Mello (2009, p. 252) funções seriam 
“plexos unitários de atribuições, criados por lei, 
correspondente a encargos de direção, chefia ou 
assessoramento, a serem exercidos por titular de cargo efetivo, 
da confiança da autoridade que as preenche (art. 37, V da 
Constituição)”.  Nota-se que o acoplamento da função ao 
cargo é considerado como encargo, porquanto traz atribuições 
além das inerentes ao cargo público originário, perfazendo, por 
conseguinte, um acréscimo da tarefa pública e na remuneração. 
 Empregos públicos se diferenciam de cargos públicos 
prioritariamente pelo regime jurídico envolvido (após o regular 
ingresso46) que diferenciam garantias e direitos, posto que 
possuem índole contratual embasados pela Consolidação das 
Leis do Trabalho cuja legislação, por exemplo, admite a 
demissão sem justa causa a qualquer tempo (desde que se pague 
as indenizações e verbas trabalhistas correspondentes) 
denotando claramente uma estabilidade contestável. 
 Independentemente, em linhas gerais, cargo público é 
o local onde o servidor é investido. Investidura é o momento 

                                                 
46 A Constituição Federal (art. 37, II) condiciona a investidura em emprego 
público à aprovação prévia em concurso público de prova ou de provas e 
títulos. 
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em que se assegura o legítimo exercício de um cargo ou de uma 
função pública, consumado através da posse. A investidura 
seria uma parte do processo administrativo que permite o 
ingresso de um servidor público na administração. 
 Relevante reforçar que todo o caminho que culmina no 
ingresso de uma pessoa física à administração pública é tido 
como provimento, e que uma vez inserido em um órgão a 
vontade pessoal é vinculada ao querer estatal previamente dado 
por lei ao lugar institucional ocupado. 
 Em relação à maneira como se provê os cargos, 
dividem-se em provimento efetivo, de caráter definitivo, cujo 
ingresso se faz por concurso público; em provimento em 
comissão, destinados ao preenchimento transitório e para as 
hipóteses em que exista a necessidade de ser estabelecida uma 
relação de confiança; em provimento vitalício dos quais os 
titulares, ingressantes por concurso público, só podem ser 
destituídos mediante processo judicial. 

Em suma, o cargo compõe o órgão e o agente é 
investido no cargo. 

 
3 Cargos de provimento em Comissão não são funções de 
confiança 
 
 Ao contrário de outras formas de acesso aos cargos, 
como os efetivos, os cargos em comissão não detêm efetiva 
permanência, estabilidade. É de ocupação transitória, efêmera, 
extremamente vulnerável a qualquer tipo de pressão, agindo 
como se fosse uma extensão da mão daqueles que têm poder 
para efetuar a nomeação ou a exoneração, motivo pelos quais 
muitos, na prática, os denominam como cargos de “confiança”. 
 Nos dizeres de Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, 
p. 301) observamos uma excelente definição de cargos em 
comissão (aqueles que prescindem de concurso público para o 
regular ingresso), vejamo-la: 
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Os cargos de provimento em comissão (cujo vínculo dispensa 
concurso público) são aqueles vocacionados para serem ocupados 
em caráter transitório por pessoa de confiança da autoridade 
competente para preenchê-los, a qual também podem exonerar ad 
nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando.  

 Admitindo a breve conceituação, quase 
conjuntamente, ao menos com previsão constitucional em 
conjunto com os cargos comissionados, estão as funções de 
confiança.  
 Dentre as atribuições disponíveis no Poder Público 
observamos os cargos e empregos. Contudo, não são os únicos 
espaços para ocupar um cargo público, posto existirem 
atribuições avulsas ou unidades de modo a não terem “força” 
de ser um cargo ou emprego.  
 Função significa atribuição, tarefa que é o objetivo dos 
serviços prestados pelos agentes públicos. Através das 
atribuições pode-se verificar qual o objeto que o servidor deve 
enfrentar, qual é o motivo desse estar inserido em determinado 
local administrativo.  
 A primeira correlação a fazer da função é com o cargo, 
pois “todo cargo tem função, porque não se pode admitir um 
lugar na Administração que não tenha a predeterminação das 
tarefas do servidor (CARVALHO FILHO, 2011, p. 557)”. 
Aliás, não pode ser instituído a um cargo com funções 
aleatórias ou indefinidas. Porém, a recíproca não é verdadeira, 
nem toda função necessita de um cargo. 
 As funções de confiança, não são diretamente ligadas 
ao cargo, podem ser suscetíveis de remuneração, e compõem 
encargo além das atribuições regulares do servidor. Em virtude 
deste acréscimo, quando previsto legalmente, o ocupante 
percebe um plus na remuneração. 
 A similitude entre ambos está na causa determinante 
para a ocupação, quais sejam, a fidúcia (confiança) e o libitum 
(à vontade), motivos relacionados à autoridade nomeante. 
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 A diferença é que o cargo em comissão possui a 
característica de ser um lugar na estrutura administrativa, com 
denominação própria, atribuição, responsabilidades específicas 
e remuneração, enquanto que a função é um “algo a mais”, uma 
atividade especial, além do rotineiro, e, em regra, de caráter 
técnico (assessoria) ou de comando (chefia e direção). 
 Como já informado que a previsão constitucional para 
o regular exercício de funções de confianças e cargo 
comissionado estão em conjunto no ordenamento jurídico 
vigente, observemos o inciso V do art. 37 da CRFB/88, na 
literalidade: 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por  
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento. 

 Primeiramente deve-se ressaltar que anteriormente a 
EC nº19/98, não havia exclusividade das funções de confiança 
serem exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo (provido após regular aprovação em concurso 
público), nem das atribuições serem relacionadas a poderes 
decisórios. Havia a preferência, todavia, a referida emenda 
constitucional, restringiu essa investidura, deixando a 
exclusividade das funções aos servidores de carreira e os cargos 
comissionados com percentuais e condições mínimas previstas 
em lei para preenchimento de servidores efetivos. 
 Contudo, com a atual redação da emenda 
constitucional, percebe-se que perdeu o objeto qualquer 
discussão mais profunda de como seria ingresso, eis que as 
funções de confiança (ou gratificada) são reservadas 
exclusivamente aos servidores de carreira. 
 Embora ambos (cargo em comissão e função de 
confiança) sirvam para atribuições alcançadas pelo servidor 
sejam de direção chefia e assessoramento, a análise de ampla 
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discricionariedade se limita a investidura em cargos 
comissionados, em percentuais mínimos a serem previstos em 
lei, conforme analisaremos a seguir. E na contenção dos 
excessos de discricionariedade, encontra-se o presente 
interesse. 

 
4 Da criação dos cargos em comissão 
 
 Tomaremos a acepção de criação em duas vertentes. A 
primeira restrita ao breve contexto histórico limitado ao 
constitucionalismo brasileiro que constatamos a primeira vez 
do uso dos cargos em comissão embasados em cartas políticas. 
A segunda, na vigência da atual constituição de 1988, no fito 
de verificar os parâmetros necessários para a criação legítima e 
regular dos cargos comissionados segundo critérios insertos no 
diploma maior vigente.  
 A primeira figura legislativa brasileira prevendo os 
cargos em comissão surgiu, segundo o docente sergipano 
Marcos Roberto Gentil Monteiro (2005, p.18), no parágrafo 
único do art.  1º, do Decreto n° 19.398, de 11.11.1930, que 
instituiu o Governo Provisório dos Estados Unidos do Brasil, 
pondo fim à República Velha oligárquico-coronelista, com a 
subida de Getúlio Vargas ao poder, enquanto líder civil da 
Revolução. Oportuna a transcrição do dispositivo normativo: 

Art. 1º- O Governo Provisório exercerá discricionariamente em 
toda a sua plenitude as funções e atribuições, não só do Poder 
Executivo, como também do Poder Legislativo, até que, eleita a 
Assembleia Constituinte, estabeleça a reorganização 
constitucional do país.  
 Parágrafo único - Todas as nomeações e demissões de 
funcionários ou de quaisquer cargos públicos, quer sejam efetivos, 
interinos ou em comissões, competem exclusivamente ao Chefe do 
Governo Provisório. (...) 
Art. 11- O Governo Provisório nomeará um interventor federal 
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para cada Estado, salvo para aqueles já organizados, em os quais 
ficarão os respectivos Presidentes investidos dos poderes aqui 
mencionados  
§ 5º - Nenhum Interventor ou Prefeito nomeará parente seu, 
consanguíneo ou afim até o sexto grau, para cargo público no 
Estado ou Município, a não ser para cargo de confiança pessoal. 
(Nossos grifos).47   
Observe-se que de fato, havia a expressa previsão de 

nomeação em cargos públicos comissionados, ainda, percebe-
se que o cargo de confiança pessoal, uma das características 
atuais dos em comissão, estariam legitimados a serem 
ocupados por parentes do nomeante.  

Após, por meio da Emenda Constitucional n° 15 de 
1965, sob égide da ditadura militar, acrescentou-se na carta 
maior de 1946 os artigos 219 até 222. Nesta mudança ficou 
disposta a anulação da contratação de servidores no período 
eleitoral, exceto em relação às nomeações para o exercício de 
cargos em comissão ou funções gratificadas. Observemos o 
tratamento excepcional, histórico, dado aos comissionados:  

Art. 222 - São vedados e considerados nulos de pleno direito, 
não gerando obrigação de espécie alguma, para a pessoa jurídica 
interessada, nem qualquer direito para o beneficiário, os atos que 
no período compreendido entre os noventa dias anteriores à data 
das eleições federais, estaduais e municipais e o término, 
respectivamente, do mandato do Presidente da República, do 
Governador do Estado e do Prefeito Municipal, importem:  
a) nomear, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, no 
serviço centralizado ou autárquico ou nas sociedades de economia 

                                                 
47 BRASIL. Decreto nº 19398, de 11 de janeiro de 1930. Institui o Governo 
Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, e dá outras 
providencias. Diário Oficial da União. Rio de Janeiro, Disponível em: 
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes. 
action?id=37246&>. Acesso em: 08 dez. 2013. 
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mista de que o Poder Público tenha o controle acionário, a não 
ser para cargos em comissão ou funções gratificadas, cargos de 
magistratura e ainda para aqueles para cujo provimento tenha 
havido concurso de provas48.  
Igualmente, na vigência da Constituição Federal de 

1967-69, observamos a seguinte menção aos cargos em 
comissão, inserida no art. 97, § 2º, qual seja: “prescindirá de 
concurso a nomeação para cargos em comissão, declarados em 
lei, de livre nomeação e exoneração.49” Salienta-se que a norma 
constitucional expôs a maior característica quanto à 
acessibilidade dos cargos em comissão: a desnecessidade de 
aprovação prévia para a regular nomeação dos cargos em 
comissão.  

Ainda, esclareceu outro aspecto importante, desta vez, 
relacionado à sua conceituação, na medida em que afirma a 
necessidade dos cargos serem declarados em lei, e a maior 
consequência prática, serem de livre nomeação e exoneração.  

Em seguida, com o intuito de sistematizar e equalizar 
as regras da administração pública, a nova constituição, através 
de duas seções (I - Disposições Gerais e II - dos Servidores 
Públicos) disciplinou regras para acesso aos cargos, empregos 
e funções públicas, além de prescrições sobre aposentadoria, 

                                                 
48 BRASIL. Emenda Constitucional nº 15, de julho de 1965. Torna 
obrigatória a declaração de bens de candidatos e cargos eletivos, proíbe e 
considera nulos atos de nomeação ou admissão de pessoal, contratos de 
obras, aquisição de equipamentos e máquinas, distribuição de fundos ou 
verbas globais e autorização de empréstimos a Estado ou Município, 
praticados nos noventa dias anteriores à data das eleições federais, estaduais 
e municipais a até o término dos mandatos de Presidente da República, 
Governadores e Prefeitos.  
49 BRASIL. Constituição (1967). Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 1, de 17.10.1969. Brasília, DF: Senado, 1967. Diário Oficial da União. 
Brasília, Disponível em:<http://www.planalto.gov.br/ 
ccivil_03/constituicao/Constituicao67.htm#novaredaçao>. Acesso em: 08 
dez. 2013. 
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remuneração, acumulação lícita de cargos, por exemplo.  
Neste contexto, a atual Constituição proveniente da 

redemocratização, promulgada em 1988, destrinchou mais, 
colocando condições preferenciais para o exercício de cargos 
em comissão e função de confiança, cumpre destacar que a 
referida regra original foi posteriormente remodelada 
conforme veremos a seguir. Logo, vemos a primeira tentativa 
limitadora ao provimento em comissão ou ao acoplamento de 
funções de confiança conquanto tentou-se privilegiar aos 
servidores ocupantes de cargo de carreira: 

Art. 37, II - a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e 
títulos, ressalvada as nomeações para cargo em comissão declarado 
em lei de livre nomeação e exoneração.  
 V- os cargos em comissão e as funções de confiança serão 
exercidos, preferencialmente, por servidores ocupantes de cargo de 
carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos em 
lei.50 
Após algumas reformas constitucionais, o texto acima 

é transformado ao surgir a Emenda Constitucional n° 19/1998, 
famosa por tentar realizar a pretensa reforma administrativa 
brasileira na Administração Pública (re)organizando-a (ao 
menos por modificações legislativas) para alcançar a 
eficiência51, modificando o parâmetro normativo principal para 

                                                 
50 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
51 Conforme lição de Alexandrino e Paulo (2008, p. 256) a “eficiência” 
remete-se “aquilo que se convencionou denominar administração gerencial. 
Os apóstolos dessa linha de administração apregoam, resumidamente, a 
necessidade de se ter um Estado bastante reduzido em sua estrutura e em 
suas atribuições, o qual, podendo dedicar-se apenas a funções entendidas 
como típicas, teoricamente lograria atuar com maior eficiência, deixando ao 
setor privado as atividades econômicas empresariais e mesmo grande parte 
dos serviços de natureza social não-lucrativos.  Todo esse processo, ainda 
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a criação em cargos em comissão, o inciso V do artigo 37 da 
Carta Magna: 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por 
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento. 52 
Pela literalidade da transcrição acima, resta claro que 

servidores ocupantes de cargos e funções de livre nomeação e 
exoneração passam a ter limitações. Não se atendo muito às 
funções de confiança, percebe-se, desde já, pela norma 
constitucional ser de eficácia plena, que a partir da vigência da 
emenda 19/98 essas só podem ser ocupadas por servidores 
ocupantes de cargo efetivo. Não há mais espaço para 
discricionariedade quanto às funções.  

Como já observado, após essa breve regressão 
histórica, em relação aos cargos comissionados, instituída está 
a exigência legal de estabelecer os percentuais mínimos para 
serem resguardados aos servidores efetivos, de carreira, bem 
como os casos e as condições ao ingresso, quais sejam, para 
direção, chefia e assessoramento. 

                                                 
não concluído, teve como marcos particularmente relevantes a Emenda 
Constitucional nº 19, de 15 de dezembro de 1998, conhecida como 
"reforma administrativa", a Emenda Constitucional nº 20, de 15 de 
dezembro de 1998, conhecida como "reforma da previdência" e a Emenda 
Constitucional n°41, de 19 de dezembro de 2003, também chamada 
"reforma da previdência" (...) A denominada reforma administrativa não se 
resumiu à promulgação da EC nº 19/1998; vem sendo implementada por 
meio da edição de inúmeros atos normativos vem sendo implementada por 
meio da edição de inúmeros atos normativos legais e infralegais resultando 
em uma gradual e contínua transformação da Administração na direção 
pretendida: redução da estrutura do Estado, redução de despesas com a 
máquina administrativa etc. 
52 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
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5 Dos limites à criação dos cargos em comissão  
 

Analisaremos, por ora, sucintamente, o significado 
terminológico das atribuições de assessoramento, direção e 
chefia. 

Em relação às duas últimas acepções, relacionam-se à 
hierarquia e ao poder decisório de supervisionar ou orientar 
pessoas ou procedimentos de trabalho. Não reside muita 
indefinição de suas significações. Basta o cargo ter como 
atribuição concreta, identificável a essa gestão de pessoas ou de 
processos de trabalho para alcançar o imperativo 
constitucional. 

Por outro lado, o termo assessoramento paira 
consideráveis dúvidas sobre as atividades que assim são 
consideradas, basta dar apoio específico e direto ao agente 
político nomeante, mas qual apoio? Pela ampla serventia que 
Santos (2012, p. 10) considera que na prática 

Todas as atividades judiciárias e administrativas afeitas à cargos 
efetivos podem, via de regra, ser também interpretadas como "de 
assessoramento" e serem atribuídas a funções comissionadas de 
livre nomeação e exoneração, criando um amplo espectro de 
desvirtuação desse instituto constitucional. 
Por tal razão, há de se considerar holisticamente 

quando da criação dos cargos, não só as atribuições a executar, 
mas a realidade social na qual está inserida, sob escopo dos 
princípios constitucionais que orientam a atuação da 
Administração Pública no sentido de alcançar o objetivo 
principal estatal brasileiro, promover o bem comum acima do 
individual. 

Os princípios constitucionais a serem, sempre, 
observados são os da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, previstos no art. 37, caput, da CRFB.  

Como já observado salvo raríssimas exceções (já 
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observados no capítulo anterior - como as resoluções 
legislativas aos membros do poder legislativo) são criados 
mediante lei específica (art. 61, §1º, II da CRFB).  

É através de atividade legislativa que, cargos em 
comissão, bem como empregos públicos ou funções públicas 
podem ser geradas e colocadas à disposição de eventual 
ocupante. 

Contudo a lei instituidora de novos cargos públicos 
necessita de um provocador. Existem os sujeitos que executam 
o ato criador e os que o solicitam. Assim distinguimos a 
competência para quem pode executar o ato formal de criação 
dos quais detém iniciativa para iniciá-los. 

Após a EC nº 32/2001, ocorreu uma nova divisão entre 
a disciplina de criação, extinção, transformação de cargos 
públicos, assim como a forma de se estruturar e estabelecer 
novas funções ao serviço público53, além de outras mudanças. 
Em resumo, no aspecto criação, na união, o Congresso 
Nacional detém a competência de praticar o ato formal de 
criação, à mercê de sanção presidencial da união enquanto que 
a iniciativa para solicitar a criação é do ente sancionador - chefe 
do executivo5455.  

Resumindo, para além dos critérios formais 

                                                 
53 Com competência do Congresso, exercida por meio de lei, de iniciativa 
do Presidente da República, a criação e extinção de ministérios e órgãos da 
Administração Pública, conforme art. 48, XI da Carta Maior XI. 
54 Consoante o princípio da simetria dos entes federativos é uma 
nomenclatura mais abrangente, porque diz respeito, no poder executivo, 
aos prefeitos, governadores e presidentes. 
55 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que 
disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na 
Administração Direta e Autárquica, assim como as relativas a aumentos 
remuneratórios. Ainda aquelas cuja matéria envolva servidores públicos da 
União, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; criação e extinção de ministérios e órgãos da Administração 
Pública. 
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constitucionais da finalidade do cargo comissionado ser 
relacionado com atribuições de chefia, assessoramento e 
direção, deve-se perquirir qual o real motivo para a sua criação. 

Noutros termos, será que existe um critério maior que 
é capaz de justificar a regular criação? É certo saber que o cargo 
criado deve realizar a atividade almejada, de gestão, de poder 
decisório, de chefia, ao mando da autoridade nomeante nas três 
modalidades acima descritas. Portanto, sabemos a finalidade, 
só deve-se criar o cargo comissionado para tais atribuições.  

Contudo, vamos elaborar um exemplo hipotético. O 
governante “X” percebeu a necessidade administrativa de criar 
cargos públicos de assistente jurídico em órgão da 
administração direta para assessorar a Procuradoria Municipal 
cujo quadro geral de servidor está em deficiência devido a 
inúmeras aposentadorias de servidores de carreira que 
assessoravam os procuradores. O chefe do executivo deverá 
por iniciativa própria encaminhar projeto de lei, respeitando à 
dotação orçamentária e aos demais limites legais, para 
preenchimento dos referidos cargos. 

Ocorre que paira a dúvida, entre a criação por duas 
modalidades distintas de cargos (efetivo ou em comissão) 
porquanto a atribuição dos futuros ocupantes pode ser 
enquadrada como forma de assessoramento. Some-se ainda o 
fato de haver, na cidade vizinha, carreira organizada do cargo 
público, qualificado como assistente jurídico, compondo todas 
as prerrogativas do cargo de provimento efetivo. 

Nesse contexto, qual o tipo de cargo mais adequado ao 
caso? É proibida a criação de cargo efetivo com a atribuição de 
assessoramento, chefia e direção? Qual é a causa determinante 
para a criação do cargo de provimento em comissão? 

Respondendo as questões, tentaremos demonstrar a 
maior justificativa para criação dos cargos em comissão (ad 
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nutum56).  
Conforme leciona Antônio Carlos Andrada, 

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(2009, p. 137), quando ocorre a previsão da espécie do cargo 
de provimento em comissão dá-se a possibilidade de  

Que cada autoridade pudesse contar com pessoas de sua confiança 
nos cargos públicos de chefia, direção e assessoramento. No Poder 
Executivo, a importância dessa característica dos cargos em 
comissão fica ainda mais patente, tendo em vista que a 
alternância de poder de um grupo político para outro exige que o 
novo governante possa contar com uma equipe comprometida com 
seu projeto de governo, alocada na estrutura da administração. A 
esse respeito, observa Manoel Gonçalves Ferreira Filho 
(FERREIRA FILHO. Curso de Direito Constitucional. 34. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008) que os titulares de cargos 
comissionados são pessoas de absoluta confiança das autoridades 
superiores, especialmente dos agentes políticos, constituindo os 
canais de transmissão das diretrizes políticas, para a execução 
administrativa. 
Retira-se da explanação acima que a maior justificativa 

se encontraria em melindres políticos, como se os cargos 
comissionados fossem uma espécie em miniatura dos agentes 
políticos.  

Qual o sentido para a palavra confiança. Será que 
significa ser confiável para exercer a tarefa pública? Bem, é 
presumível, de acordo com os princípios administrativos e 
constitucionais, que o servidor deve ser probo (honesto), 
mesmo porque caso não o seja, poderá sofrer as consequências 
da ação de improbidade (Lei nº 8.429/92).  

                                                 
56 Numa tradução livre significaria pela cabeça. Costuma-se expressar assim 
para demonstrar como é realizado o ato de exoneração do cargo, bastando 
um simples balançar da cabeça para a autoridade retirar o vínculo 
administrativo dos seus nomeados conotando o quão frágil é a vinculação 
do comissionado. 
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Então deveria haver outra acepção para o termo. 
Entendemos que o sentido de confiança alcançado remeteria a 
aptidão para estabelecer os canais de transmissão das diretrizes 
políticas de modo a garantir a execução dessas em meio à tarefa 
pública investida. Seria uma espécie de facilitadora da estratégia 
maior. Através dos sujeitos nomeados concretizaríamos a 
estratégia política dos nomeantes. Seria ilógica a nomeação de 
pessoas que não aceitam ou são contrárias às diretrizes políticas 
pré-determinadas (inclusive com o aval do povo que elegeu a 
autoridade nomeante). Para efetuar esse controle e corroborar 
com a concretização das estratégias globais políticas é que se 
permite a nomeação em comissão. 

 Diretrizes não são meras atividades burocráticas, mas 
atividades macro, com uma finalidade maior – política 
institucional -. 

Motivo, inclusive, do cargo não permanecer 
eternamente preenchido com o mesmo ocupante, porque as 
estratégias são mutáveis em razão do objetivo. Por ser político, 
é razoável, ante o princípio republicano, do qual a coisa pública 
deve ser de uso periódico do cidadão - para evitar apossamento 
particular -, que sejam mudados os ocupantes de cargos em 
comissão, quando assume um novo agente político ou se 
frustra determinada estratégia.  

Portanto, interpretemos como maior motivo para 
criação desta espécie de cargo, não o regime de estrita 
confiança pessoal (tendente a ser utilizada para fins 
patrimonialistas, clientelistas), mas uma confiança capaz de 
executar as políticas públicas macro almejada pela autoridade 
nomeante. 

Não menos diferente pensa Monteiro (2005) ao afirmar 
a constitucionalidade da existência de cargos em comissões 
para agentes políticos, mesmo que haja, em sua visão, um 
direito fundamental ao acesso igualitário no serviço público 
brasileiro. Segundo o autor, os governantes devem ter 
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garantido o direito de cercar-se de sujeitos com a mesma 
ideologia consagrada pela população num determinado 
processo eleitoral. Esse direito decorreria do princípio do 
estado democrático de direito. 

Daí, embasado no princípio democrático para 
implementar as políticas públicas legitimadas pelo voto popular 
o governante poderia:  

Nomear agentes que implementarão a sua plataforma política, 
eficientemente desempenhando os serviços públicos estatais, de 
saúde, de educação, bem como todos os necessários a atenuar as 
desigualdades sociais, através da promoção do bem de todos, 
objetivos fundamentais do Estado brasileiro, consoante art. 3º, 
III e IV, CF (MONTEIRO, 2005, p. 96). 
Neste diapasão o cargo deve ser apto a executar a 

política requerida, não sendo meramente técnico ou de apoio 
burocrático. Deve, através dele perceber claramente o elo entre 
a vontade política do nomeante e a possibilidade potencial de 
colocá-la em prática, contribuindo para compor uma estratégia 
política.  

Prossegue ainda afirmando a legitimidade da 
nomeação, inclusive, para atos além da mera execução, mas de 
fiscalização do princípio democrático, que segundo ele seriam 
os agentes responsáveis por verificar a aplicabilidade da 
constituição. Por fim, exemplifica alguns cargos, na maioria 
agentes políticos. Vejamos seu pensamento: 

De igual forma, legítimo é o direito do Chefe do Poder Executivo, 
em qualquer nível, de nomear em comissão os agentes políticos 
responsáveis não só pela execução, mas também pela fiscalização 
do princípio democrático, que seriam sinteticamente, os agentes 
cujas funções relacionam-se ao controle da constitucionalidade. 
Desta maneira, legítimas e constitucionais as nomeações em 
comissão dos Ministros dos Tribunais Superiores, dos 
Desembargadores, dos Procuradores de Justiça, dos Conselheiros 
dos Tribunais de Contas, dos Advogados dos entes federativos, 
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obedecidos os requisitos materiais e formais previstos na 
Constituição (MONTEIRO, 2005, p. 97). 
O grande cerne é que não está positivado, claramente, 

a nível nacional, as condições que delimitam o contorno dos 
cargos públicos comissionados, que, em nosso singelo ver, 
deve ser melhor complementada, além das atribuições previstas 
(assessoramento, chefia e direção), com a verificação da 
atividade-fim almejada pelo cargo. Somente sendo 
constitucional e legítimo, se a finalidade do cargo for de cunho 
político (como nos agentes políticos) ou de colaboração 
imediata a implementação das políticas públicas previamente 
estipulada, como por exemplo, um cargo de assessor 
comissionado para gerir um projeto habitacional de grande 
interesse governamental. 

Assim, respondendo nosso exemplo acima, o cargo de 
assessor jurídico na Procuradoria Municipal57, além de ser 
cargo técnico, o que corroboraria para a impossibilidade de ser 
de confiança, é meramente acessório a qualquer estratégia 
política macro. Posto isso, considerando o critério exposto, por 
não servir a fins políticos58, não seria legitimamente criado 
como cargo em comissão, pelo contrário, deveria ser cargo de 
carreira de provimento efetivo.  

Por fim, considerando ao aspecto legal/formal de 
criação, como já vimos de iniciativa do poder, deve-se 
claramente estabelecer a quantidade dos cargos criados, a 
fixação das atribuições em consonância com o texto 
constitucional. Quanto a essas últimas, a adequação ao texto 

                                                 
57 Que no nosso breve pensar deve ser órgão tecnicista e apolítico. Com a 
finalidade de se ater ao parâmetro da legalidade e não da economicidade ou 
da conveniência e oportunidade de determinado ato realizado pelo 
executivo. 
58 Diferente, por exemplo, de um assessor de gabinete do chefe do 
executivo. Sua tarefa primordial é implementar/fiscalizar as políticas 
públicas propostas. 
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constitucional não é um mero capricho, porque é senso-
comum o fato dos cargos em comissão serem utilizados nos 
governos no desempenho de funções burocráticas, 
administrativas, técnicas e operacionais, ferindo de morte o 
princípio constitucional do concurso público, para manter 
práticas nefastas como o clientelismo, empreguismo ou 
nepotismo, inimigos do Estado Democrático de Direito. 

 
6 Considerações finais 
 

Há resquício de nepotismo, desde o primeiro homem 
que veio de Portugal, haja vista a primeira comunicação 
histórica acerca das terras brasileiras feita por Pero Vaz de 
Caminha ter feito menção a busca de seu genro, muito 
provavelmente, para exercer função governamental.  

A cultura brasileira foi regada de atitudes prejudiciais às 
gestões públicas. Existem diversas teorias que tentam explicá-
las e não faz parte do escopo citá-las. Somente queremos deixar 
claro que é cultural a enorme presença de personalismo para 
reger as relações públicas, importando, por exemplo, em 
perguntas antes de requerer a atividade pública como: de quem 
é filho? Quem é você? Qual a sua família? O que ganharei em 
troca? Fazendo com que o agir administrativo venha a ser 
condicional às relações pessoais do usuário do serviço público 
ou como se a atividade pública fosse uma espécie de favor 
pessoal particular. Completamente avessa ao princípio 
constitucional da impessoalidade, da moralidade e da eficiência.  

Urge, portanto uma transformação da gestão pública e 
forma de recrutamento, principalmente, dos servidores que 
dispensam a prévia aprovação em concurso público. 

No que tange a criação, por lei de cargos comissionados 
(nunca por decreto), primeiramente, deve-se atentar da 
necessidade de se estabelecer via legislação específica a cada 
ente federativo os casos e condições para sua regular as 
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condições, eis que ilustrativamente, no Estado do Rio de 
Janeiro (AMORIM, 2008) nenhum município realizou. 

Podemos concluir, também, que as atribuições não 
podem ser utilizadas de maneira transviada, com uma 
nomenclatura que, aparentemente, induz a um cargo com as 
respectivas atribuições quando na realidade se exerce funções 
técnicas ou burocráticas (meio), isso é necessário para não 
burlar a prévia necessidade de concurso público acesso a cargos 
públicos. 

Somente os cargos (finalidade política) que lidem com 
implementações de estratégias políticas se mostram razoáveis 
de serem preenchidos por critérios exclusivamente de 
confiança. Isto é decorrente do princípio democrático que, por 
meio de ponderação e proporcionalidade, se confronta com o 
princípio da ampla acessibilidade aos cargos e permite à 
exceção exposta. Nos demais casos, deve-se criar cargos de 
carreira efetiva com a necessidade de prévia aprovação em 
concurso público para seu regular acesso com todas os direitos 
(e deveres) dos servidos públicos efetivos. 
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REGULAÇÃO DO TRANSPORTE 
FERROVIÁRIO DE CARGAS NO BRASIL: os 
desafios da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres em mediar os conflitos do setor 
 

Elisa Mara Coimbra 
 
Introdução    
 
 A matriz de transportes do Brasil foi sendo forjada à 
medida que as atividades econômicas interiorizaram-se no país, 
de modo que rotas rudimentares esboçaram os contornos de 
vias atuais, principalmente aquelas relacionadas aos transportes 
terrestres. Contudo, tal evolução ocorreu progressivamente 
sem um planejamento contínuo de longo prazo, o que 
influencia o atual cenário.   
 Nesta linha, o presente trabalho constitui uma tentativa 
de mapear os principais desafios e perspectivas relativos, em 
especial, ao setor de transporte ferroviário de cargas.  
 Opta-se por contextualizar pelo menos três questões. 
A primeira relativa aos atuais mecanismos institucionais de 
regulação do setor de transporte terrestre. A segunda delas 
relativa aos impactos do atual modelo de regulação na empresa 
(atividade econômica organizada) e na iniciativa privada. E, por 
fim, os impactos do modelo regulatório na sociedade.  
 Portanto, a primeira parte será destinada a empreender 
uma revisão teórica da teoria da regulação considerando a 
concepção de ordem econômica estabelecida pela CRFB/88. 
Para a compreensão de tal modelo utiliza-se a interpretação 
teórica de Chantal Mouffe (2003), segundo a qual a democracia 
liberal surge a partir de uma contingência política e histórica 
capaz de unir duas tradições não necessariamente conciliáveis 
(democracia e liberalismo), exigindo que eventuais conflitos 
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decorrentes da adoção deste modelo político, ao qual estamos 
inseridos, não seja aprioristicamente resolvido, mas sim 
harmonizados por meio de soluções provisórias e pragmáticas.  
 Neste trabalho, a empresa corporifica mais 
evidentemente os valores relacionados ao liberalismo, por meio 
da sua lógica de maximização dos lucros. Por sua vez, a 
sociedade corporifica mais evidentemente os valores 
democráticos e sociais. Deste modo, as seções subsequentes 
concentram-se em apontar os conflitos pragmáticos do setor 
de transportes terrestres e os esforços que vem sendo 
realizados pela ANTT (Agência Nacional de Transporte 
Terrestres) em mediá-los.  
 Dessa forma, pretende-se colaborar com o tema não 
apenas do ponto de vista teórico, mas também pragmático. 
 
2 A evolução da matriz de transporte terrestre no Brasil 
 
 A matriz de transporte no Brasil está diretamente 
relacionada com a formação econômica do Brasil. Nesta linha, 
à medida que as atividades econômicas interiorizaram-se, a 
rede de transportes desenvolveu-se com o objetivo de dar 
suporte ao escoamento das commodities brasileiras para o 
mercado exterior (BARAT, 1978, apud SCHMIDT, 2011, 
p.13). Tanto é assim que as primeiras ferrovias construídas no 
Brasil, que remontam ao Segundo Reinado, também foram 
baseadas em um modelo primário-exportador, partindo do 
interior para os portos. Em outras palavras, a ideia era 
promover a integração da rede de transporte de cargas com 
algum porto marítimo, de modo a garantir o escoamento de 
produtos primários. 

Dessa forma, o planejamento da integração da rede 
logística do Brasil não foi uma preocupação constante na 
história do país. Tanto é assim que as bitolas das redes 
ferroviárias do Brasil nunca tiveram uma padronização quando 
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de sua construção59, dando ensejo a uma variedade de 
dimensões, que, ainda hoje, dificultam a integração e expansão 
das diferentes redes ferroviárias.  
 
Tabela 01: Extensão das Linhas Principais e Ramais, por 
Concessionária, segundo Bitola - 2015 (em km) (CONFEDERAÇÃO 
NACIONAL DO TRANSPORTE, 2017). 

 
Operadoras 

Reguladas pela 
ANTT 

Orige
m 

Bitola (m) Total 

1,6 1 Mista  

ALLMN - América 
Latina Logística Malha 

Norte 
- 735 - - 735 

ALLMO – América 
Latina Logística Malha 

Oeste 
RFFSA - 1953 - 1953 

ALLMP - América 
Latina Logística Malha 

Paulista 
RFFSA 1533 305 269 2107 

ALLMS – América 
Latina Logística Malha 

Sul 
RFFSA - 7223 - 7223 

EFC – Estrada de Ferro 
Carajás 

- 997 - - 997 

EFVM – Estrada de 
Ferro Vitória a Minas 

- - 888 - 888 

FCA – Ferrovia Centro-
Atlântica 

RFFSA - 7085 130 7215 

FNS S/A -Ferrovia 
Norte-Sul TRAMO 
NORTE (VALEC - 

- 745 - - 745 

                                                 
59 Na Europa, a variedade de bitolas das redes ferroviárias justificava-se 
enquanto estratégia militar, de modo a evitar um exército estrangeiro 
utilizasse a infraestrutura local em um eventual ataque. No Brasil, em que 
pese algumas bitolas serem mais adequadas a determinados relevos, tal 
obstáculo poderia ser minimizado quando não, superada por planejamentos 
adequados. 
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Subconcessão) 

FERROESTE – 
Estrada de Ferro Paraná 

Oeste 
- - 248 - 248 

FTC – Ferrovia Tereza 
Cristina 

RFFSA - 163 - 163 

MRS – MRS Logística RFFSA 1708 - 91 1799 

FTL S/A - Ferrovia 
Transnordestina 

Logística 
RFFSA - 4257 20 4277 

VALEC/Subconcessão: 
Ferrovia Norte-Sul 

TRAMO CENTRAL 
- 815 - - 815 

Subtotal - 6533 22122 510 29165 

 
 Por sua vez, a expansão do transporte rodoviário foi se 
desenvolvendo à medida que o processo de industrialização 
aprofundou-se e os investimentos em ferrovias declinaram-se 
em todo o mundo. Aliado a esses fatores, a indústria 
automobilística fortaleceu-se, especialmente quando reduzira o 
preço de seus produtos. A principal atratividade do modelo 
rodoviário esteve relacionada à flexibilidade de realizar as 
interligações não alcançadas pelas ferrovias, de modo a atender 
o mercado interno (BARAT, 1978, apud SCHMIDT, 2011, p. 
13).   
 Dessa forma, por opção política da época, atualmente, 
a matriz de transportes no Brasil é caracterizada por uma 
preferência pelo transporte rodoviário em detrimento do 
transporte ferroviário, o que impacta o custo logístico da 
indústria brasileira. Segundo Costa (2016, p.63), “as rodovias e 
ferrovias representam o principal canal de escoamento do 
agronegócio e da produção de minério de ferro”, sendo que 
80% dessa demanda estão concentradas nas rodovias.  

O rodoviarismo brasileiro foi uma escolha política da década de 
1930 em detrimento do investimento, em longo prazo, em 
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ferrovias (Câmara, 2006). Após a década de 1930, trechos entre 
São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais foram pavimentados 
para atender às demandas das novas indústrias, principalmente 
a indústria da construção civil, que começaram a ser instaladas 
no Brasil. Nessa época, o rodoviarismo começa a ganhar força em 
comparação ao setor ferroviário que perdeu competitividade. 
(COSTA, 2016, p. 63). 

 Na década de 1940, durante o governo de Juscelino 
Kubitschek, o transporte rodoviário alcançou seu auge, 
especialmente por meio do Plano de Metas, implementado por 
uma série de comissões responsáveis por criarem incentivos 
para metas setoriais, dentre as quais se destacou o Grupo 
Executivo da Indústria Automobilística (GEIA).  
 Atualmente, em que pese a alta concentração do 
rodoviarismo, observa-se esforços, ainda que reduzidos, pela 
expansão da malha ferroviária. Neste sentido, verificam-se os 
projetos de expansão das concessionárias Ferrovia Centro-
Atlântica S.A, FERROBAN - Ferrovias Bandeirantes S.A. 
(BRASIL, 2018, a) e Valec S.A -Ferrovia Norte Sul- (BRASIL, 
2018, b). 
 No entanto, o êxito dessas medidas depende em grande 
parte do planejamento público eficiente, amparado, agora, pela 
ordem econômica da CRFB/1988, intolerante com a 
intervenção irrestrita do Estado na economia, mas defensora 
do papel normativo e regulador do Estado, em especial, por 
pelo exercício das funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento (art. 174 da CRFB/88). 
 
3 A ordem econômica da CRFB/88 e seu impacto no setor 
de transportes.   
 
 Na ordem econômica instituída pela CRFB/88, o 
regime de mercado restou consagrado. No entanto, a separação 
estrita entre Economia e Estado não prevaleceu. Tal 
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constatação fica evidente quando se analisa o próprio texto 
constitucional, em especial o art. 170 e seguintes. 
 No liberalismo clássico, a separação do Estado em 
relação à Economia ocorre de modo a percebê-los como 
domínios interdependentes e autorregulados. Nesse modelo, 
inexiste, de modo geral, espaço para intervenção do Estado na 
Economia. Ocorre que, à medida que se identificou a 
necessidade de o Estado atuar na Economia como mecanismo 
de correção do mercado, o qual se revelou ineficiente em se 
autorregular, deu-se início ao desenvolvimento da teoria da 
regulação.  
 Nessa direção, a teoria da regulação surgiu com a 
finalidade de desenvolver mecanismos de correção das falhas 
de mercado, em que pese, hoje, já se tenha se operado um 
alargamento de seus objetivos e efeitos. De acordo com 
Floriano de Azevedo Marques Neto, a regulação e, por 
conseguinte, a teoria da regulação, ocupa-se de toda atividade 
na seara econômica que se distinga da exploração direta da 
atividade econômica. Nesse sentido: 

É dizer, toda a atividade do poder público no campo da economia 
que não implique nem na assunção da exploração direta de 
atividade econômica por ente estatal mesmo que em regime de 
mercado. A regulação estatal é, pois, uma forma de intervenção 
do poder público sobre o campo da economia, onde em regra deve 
imperar a liberdade dos agentes econômicos. Porém, trata-se de 
uma intervenção indireta, não demandante da assunção da 
exploração da atividade diretamente pelo poder público. Apesar 
de indireta (sem interdição absoluta da atividade à iniciativa 
privada, nem exploração por ente estatal), a incidência da 
regulação, como de resto toda manifestação do poder extroverso, 
envolve alguma restrição à liberdade individual (MARQUES 
NETO, 2005, p.3).  

 Por outro lado, a teoria da regulação e, por conseguinte, 
a intervenção do Estado na Economia não deve se ampliar 
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indeterminadamente de modo comprometer a livre iniciativa. 
Afinal, o regime de mercado, consagrado na CRFB/88 com ela 
se confunde. Nesse sentido, 

O princípio da livre iniciativa não impede a imposição de limites 
e condicionamentos ao exercício de atividades econômicas, objeto 
da função regulatória normativa; o que se exige, frise-se, é a 
ponderação entre os custos da limitação à liberdade e os benefícios 
a serem distribuídos à sociedade, sempre com vistas à 
maximização desses (no mínimo, na mesma proporção do 
sacrifício imposto, matéria ligada à interpretação econômica do 
direito) (SOUTO, 2005, p. 183).  

 Nessa linha, a atual intervenção do Estado na 
Economia é predominantemente indireta. A participação direta 
do Estado, por sua vez, é modalidade excepcional de 
intervenção do Estado na Economia (princípios da 
subsidiariedade e da abstenção) e, atualmente, suas hipóteses 
estão previstas na própria CRFB/88 para assegurar os 
imperativos de segurança nacional e relevante interesse 
coletivo (art. 173).  
 Inaugura-se, portanto, uma tradição mais intolerante 
com o intervencionismo direto (SADDY, 2016, p. 102). 
Diferente da Constituição de 1967/69, não se concede mais 
ampla competência para o legislador ordinário instituir 
monopólios estatais, tal como previa o art. 163 do referido 
diploma. Em outras palavras, as possibilidades de intervenção 
direta estão previamente dadas e não admitem um 
elastecimento flexível. Portanto,  

[...] conquanto o estado brasileiro tenha ampliado seus 
monopólios (artigo 177 CRFB), tratando-se de modalidades de 
aplicação imediata, em compensação, [...] impossibilitou-se na 
nova [ordem econômica] a criação de qualquer outra modalidade, 
salvo por emenda constitucional (Ibidem, p.107).  

 Neste contexto de prevalência da intervenção indireta, 
a função de planejamento é fundamental para concretizar os 
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objetivos da ordem econômica, tanto relacionados a valores de 
tradição liberal (liberdade de iniciativa, propriedade privada, 
entre outros), quanto a valores de tradição democrática 
(valorização do trabalho humano, função social da 
propriedade, redução das desigualdades regionais e sociais, 
entre outros).  
 Ocorre que tais tensões, emanadas de tradições 
teoricamente não conciliáveis (MOUFFE, 2003) podem ser 
provisoriamente solucionadas, de modo que conflitos surjam 
novamente e sejam problematizados pragmaticamente em 
quantas rodadas forem necessárias60. Contextualizando essa 
teoria para o problema discutido neste artigo, observa-se: a) a 
necessidade de planejamento para a conciliação desses valores 
na implementação de determinada política pública, aqui 
relacionada com o setor de transporte terrestre ferroviário; b) 
em não havendo planejamento público adequado no passado, 
como parece ser o caso, as soluções pragmáticas provisórias 
vão ser impactadas pela falta de planejamento anterior. 
 Em outras palavras, resolver pragmaticamente hoje o 
problema logístico do Brasil relativo ao transporte ferroviário 
de cargas implica em realizar um planejamento público que 
considere a diversidade de bitolas existentes no Brasil, o 
desinvestimento ocorrido nas ferrovias ao longo da década de 
1950, o regime de concessões de ferrovias (pós década de 1990) 
estabelecido por um longo prazo (que dificulta medidas de 

                                                 
60 Para ela, a democracia liberal enquanto nova forma política de 
organização, cuja especificidade emana da articulação não necessária dessas 
tradições, foi constituída tão somente a partir de uma imbricação histórico-
contingente, ou seja, só é possível conciliação dessas tradições por meio de 
soluções provisórias de conflitos pragmáticos claramente definidos. 
Portanto, a resolução de quaisquer conflitos oriundos da interação entre 
Estado, sociedade e economia dependerá de uma solução provisória, que 
poderão ser novamente problematizados pragmaticamente em um segundo 
momento. 
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estímulo de novos investimentos privados), um modelo 
regulatório do setor (desenhado pela Lei n.º 10.233/01) 
posterior a uma série de concessões/privatizações, pressões da 
sociedade por serviços públicos módicos e de qualidade, entre 
outros fatores.     
 
4 O atual modelo regulatório de transporte terrestre 
ferroviário no Brasil  
 
 Inicialmente, importante apontar que o setor de 
transporte foi remodelado em momento de redefinição do 
papel do Estado, quando uma onda neoliberal influenciou as 
políticas econômicas do país. Naquele momento, que remonta 
ao primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso (FHC), a 
crise fiscal e o déficit público para garantir investimentos 
contínuos em infraestrutura no Brasil foi resolvido 
provisoriamente com uma série de privatizações e medidas 
para atrair o capital estrangeiro (Emendas Constitucionais n.º 
5/95, 6/95,7/95,8/95 e 9/95). 
 No que se refere ao transporte terrestre ferroviário, a 
opção pela privatização exigiu uma preparação do setor. Em 
um primeiro momento, houve a necessidade de se realizar uma 
separação institucional entre o transporte de cargas e o 
transporte de passageiros por meio da criação da Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Em seguida, houve uma 
redução drástica do número de empregados da Rede 
Ferroviária Federal (RFFSA), responsável pelo transporte de 
cargas.  

Dois grandes movimentos preparatórios antecederam a 
privatização. O primeiro foi a separação institucional entre 
transporte de carga e transporte de passageiros, em 1984, com a 
criação da Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU, 
empresa inicialmente subsidiária da Rede Ferroviária Federal 
S.A. - RFFSA, criada especialmente para operar os sistemas de 
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transporte de massa, ou “trem de subúrbio” nas maiores áreas 
metropolitanas do País. O segundo movimento foi o conjunto de 
planos de demissão incentivada, medida muito utilizada na fase 
preparatória de muitas outras privatizações no país. O quadro 
de pessoal da RFFSA reduziu-se de 160 mil quando de sua 
criação em 1957, para cerca de 37.500 em 1995, às vésperas de 
sua privatização. [...] O espectro da composição societária das 
novas empresas inclui instituições financeiras, clientes cativos, 
fundos de pensão e operadoras de transporte. (PECI, Alketa, et 
al.,2004, p. 14) 

 Neste cenário, já havia a necessidade de 
desenvolvimento de marcos regulatórios para amparar a 
participação do setor privado na atividade deste nicho 
econômico até então praticamente todo estatizado. Por 
conseguinte, foram elaboradas as seguintes referências 
legislativas: a) a Lei n.º 8.987/95 que dispôs sobre o regime de 
concessão e permissão da prestação de serviços públicos 
previsto no art. 175 da Constituição Federal; b) a Lei n.º 
11.079/04 que instituiu normas gerais para licitação e 
contratação de parcerias público-privadas no âmbito da 
administração pública; c) a Lei n.º 9.277/96, que autorizou a 
União a delegar aos Municípios, Estados da federação e ao 
Distrito Federal a administração e exploração de rodovias e 
portos federais; d) a Lei n.º 9.611/98, que dispôs sobre o 
Transporte Multimodal de Cargas e; e) o Decreto n.º 
1.832/1996, conhecido como Regulamento dos Transportes 
Ferroviários (RTF). 
 No entanto, em que pese a edição de todas essas leis 
indicadas acima, não havia uma institucionalidade hábil a 
integrar todos esses instrumentos disponíveis, de modo a 
maximizar eficiência no setor por meio de um planejamento 
eficiente. Isso deu causa a um primeiro momento de 
desregulamentação excessiva, em razão das parcas previsões 
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contratuais relativas a contrapartidas e metas61.  
 Portanto, dada a complexidade do planejamento de 
transportes terrestres para gerenciar uma série de interesses e 
conflitos, foi aprovada a Lei n.º 10.233/01 que criou o 
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte 
(CONIT), a Agência Nacional de Transportes Terrestres 
(ANTT)62 , e o Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT), os quais, juntamente com a Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), são as 
principais estruturas responsáveis pelo planejamento e 
gerenciamento do Sistema Nacional de Viação. 
 O CONIT foi criado com a atribuição de propor ao 
Presidente da República políticas nacionais de integração dos 
diferentes modos de transporte de pessoas e bens63. Por isso, 

                                                 
61 Segundo Alketa Peci et al., “a Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes 
(Geipot) foi dissolvida e as secretarias de Transportes Terrestres e de Transportes 
Aquaviários do Ministério dos Transportes, o Departamento Nacional de Estradas de 
Rodagem (DNER) e a Comissão Federal de Transportes Ferroviários (Cofer) foram 
extintos e terão suas atribuições absorvidas pelas agências e o DNIT.No entanto, a 
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres - só foi finalmente instalada em 
2002. Durante esse tempo, nenhuma fiscalização foi exercida sobre as operadoras. Os 
conflitos entre operadores, clientes e investidores ocorreram e foram resolvidos ou não, sem 
a intermediação de um ente regulador. Durante esses anos, mudaram-se as composições 
acionárias de algumas concessionárias. Faltaram, assim, as análises técnicas dos 
movimentos de compra e venda entre grupos financeiros e industriais, bem como as medidas 
necessárias para que fossem coibidos abusos do poder econômico”. (Ibidem, p.17) 
62 Ainda, segundo Alketa Peci et al. (2004), “Em relação ao transporte ferroviário, 
havia uma natural expectativa de que a RFFSA se tornasse o órgão regulador das 
concessões de suas malhas. Tal expectativa era justificada até pelo fato de que, já nos 
tempos de operação plena, a RFFSA exercia papel regulador sobre as demais ferrovias 
em operação. A criação defasada da ANTT, depois de muitos dos contratos dos setores 
rodoviário e ferroviário terem sido assinados, não foi precedida por um debate político 
sobre sua natureza e suas características institucionais. O resultado foi que o setor 
permaneceu regulado apenas pelos contratos de concessão”. (Ibidem, p.18). 
63 As suas atribuições estão descritas no art. 6o da Lei n.º 10.233/01. 



Felipe Dalenogare Alves & Grégora Beatriz Hoffmann 

 

- 164 - 

 

está diretamente vinculado ao Presidente da República (art. 5º 
da Lei n.º 10.233/01), sendo presidido pelo Ministro de Estado 
do atual Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil e 
composto pelos Ministros de Estado dos atuais Ministérios da 
Justiça, da Defesa, da Fazenda, do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, da Indústria, Comércio Exterior e 
Serviços, das Cidades (art. 7º da Lei n.º 10.233/01). 
 Por sua vez, a ANTT foi instituída como entidade 
integrante da administração federal indireta, submetida ao 
regime autárquico especial e vinculada ao atual Ministério dos 
Transportes, Portos e Aviação Civil (art. 21 da Lei n.º 
10.233/01), com atuação relacionadas ao transporte 
ferroviário, rodoviário e multimodal.  
 Por fim, também foi criado o DNIT, pessoa jurídica de 
direito público64, submetido ao regime de autarquia, vinculado 
ao atual Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil com 
o objetivo de implementar, em sua esfera de atuação, a política 
formulada para a administração da infraestrutura do Sistema 
Federal de Viação, compreendendo sua operação, manutenção, 
restauração e ampliação mediante construção de novas vias e 
terminais (art. 80 da Lei 10.233/18). 
 Em síntese, esse é o atual modelo regulatório do setor 
de transportes no país.  
 
5 Regulação pela ANTT do Transporte Ferroviário de 
cargas sob a perspectiva dos interesses da Empresa, da 
sociedade empresária e da sociedade civil 
 

                                                 
64 Ressalta-se que os diretores são nomeados na forma do art. 88 da Lei n.º 
10.233/01, o qual dispõe que eles deverão ser brasileiros, ter idoneidade 
moral e reputação ilibada, formação universitária, experiência profissional 
compatível com os objetivos, atribuições e competências do DNIT e 
elevado conceito no campo de suas especialidades, e serão indicados pelo 
atual Ministério de Transportes, Portos e Aviação Civil. 
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 Conforme verificado anteriormente, a ordem 
econômica instituída pela CRFB/88 optou por determinar que 
a exploração da atividade econômica seja exercida 
preferencialmente pela iniciativa privada, possibilitando a 
intervenção direta do Estado na economia apenas em situações 
excepcionais previamente definidas. Em outras palavras, a 
atividade econômica organizada para a produção ou a 
circulação de bens ou de serviços (inteligência do art. 966 do 
CC/02) na atual ordem econômica não é exercida 
preferencialmente pelo Estado, em atenção ao princípio da 
liberdade de iniciativa. 
 Ocorre que a exploração da atividade econômica 
relativa ao setor de transporte é uma das hipóteses 
excepcionais, a qual é autorizada a exploração da atividade 
econômica diretamente exercida pelo Estado, em que pese a 
possibilidade de concessão, autorização e permissão, nos 
termos do art. 21, XII, alíneas “d” e “e” c/c art. 30, inciso V, 
todos da CRFB/88, reproduzidos abaixo: 

Art. 21. Compete à União: 
[...] 
XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 
ou permissão: 
[...] 
d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos 
brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites 
de Estado ou Território; 
e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros; 
 [...] 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
[...] 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
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[...] 
 Portanto, coexistem ferrovias exploradas diretamente 
pelo Estado, especialmente as que remontam a um período 
anterior a 1988, e exploradas pela iniciativa privada. Isso 
porque, devido à escassez de recursos estatais para operar e 
ampliar a malha logística brasileira, é cada vez mais essencial 
que o Estado atraia investimentos privados e incentive a 
criação de sociedades empresárias interessadas em explorar o 
setor. Ocorre que, à medida que o modelo regulatório do setor 
de transporte foi sendo alterado, modelos de concessão, de 
permissão e/ou parceria público-privada, também se 
revestiram de características distintas. Portanto, o desafio hoje 
é conciliar um plano logístico que encampe os diferentes 
regimes de outorgas/concessões.  
 Em relação às concessões das ferrovias, pode-se citar 
três fases principais. A primeira, quando da inclusão da RFFSA 
no Programa Nacional de Desestatização através do Decreto 
n.º 473/92; a segunda, quando outorgou a Companhia Vale do 
Rio Doce, a exploração por 30 anos, prorrogáveis por mais 30, 
das Estrada de Ferro Vitória a Minas e Estrada de Ferro 
Carajás; e a terceira, a atual, após início da atuação da ANTT. 
 
Tabela 02: Extensão da malha da RFFSA concedida nas datas de 
cada concessão (BRASIL, 2018c)  
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 Atualmente a extensão da malha ferroviária concedida 
é de 29.075 km (Idem). 
 Segundo dados do IPEA (POMPERMAYER et al., 
2012, p. 2), os investimentos da iniciativa privada nas ferrovias 
totalizaram cerca de R$ 37 bilhões, entre os anos de 2002 e 
2012, o que implicou em um aumento na participação 
porcentual do transporte por ferrovias, na matriz brasileira de 
transporte de carga, de aproximadamente 15% à época das 
concessões para algo em torno de 25% em 2012, havendo a 
estimativa de que atinja 35% no final da década de 2020. 
 No entanto, em que pese o avanço no setor, algumas 
dificuldades restaram pendentes de aperfeiçoamento, entre as 
quais se destacam: a) o aumento dos investimentos privados na 
malha ferroviária; b) a maximização da utilização do transporte 
ferroviário e; c) o incremento da concorrência entre as 
concessionárias.  Isso porque a criação tardia da ANTT 
dificultou que os contratos de concessão tivessem sido 
pensados sob essas perspectivas. De modo geral, um contrato 
de concessão com apenas 22 pontos principais é o principal 
instrumento que regula a relação entre o Estado e a 
concessionária no setor de transporte de passageiros. 

Os contratos têm, em média, 22 pontos principais. Alguns 
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representam as cláusulas necessárias do contrato, como o objeto 
(exploração e desenvolvimento do transporte de cargas em 
ferrovias), a duração das concessões (30 anos), a forma e o valor 
do pagamento, as obrigações e os direitos das partes etc. É 
importante destacar que o objeto dos contratos é a exploração do 
transporte ferroviário de cargas e prevê a vedação à exploração de 
outras atividades de natureza empresarial. [...] 
Além do contrato de concessão, existe o contrato de arrendamento, 
associado ao primeiro, onde são definidos os valores a serem pagos 
pelas concessionárias pela utilização dos ativos cedidos pela 
União em função da privatização das malhas da RFFSA. 
Diversas são as questões levantadas sobre o marco regulatório, 
quanto ao incentivo ao investimento pelo setor privado nas 
ferrovias concedidas, quanto à ampla e à efetiva prestação de 
serviço de utilidade pública pelas concessionárias, e quanto às 
tarifas reais cobradas. (BRASIL. 2010,  p.4-5). 

 Uma das deficiências da malha ferroviária no Brasil fica 
explicitada quando se consulta o mapa da malha ferroviária no 
Brasil e se identifica que o “celeiro” do país, como é conhecido 
o Estado de Mato Grosso, possui em seu território apenas uma 
única ferrovia, que não alcança sequer a capital Cuiabá, 
inviabilizando a integração da produção do campo aos portos.   
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Figura 01: Mapa ferroviário do Estado do Mato Grosso (BRASIL, 
2018d) 

 

 
 
 Nesta linha, o planejamento público tem se revelado 
deficiente há décadas, haja vista que até o momento nada de 
concreto foi realizado na região, a despeito da existência de 
potencial investimento privado a ser canalizado em 
investimentos em parceria com o setor público65.  
 Neste contexto caótico, incumbe à ANTT tentar 
mitigar os efeitos de um planejamento insuficiente no setor, 
considerando todas as dificuldades já apontadas. Em outras 
palavras, não é possível explorar todo o potencial regulador do 

                                                 
65 Ao contrário, verifica-se uma fragilidade em concretizar o investimento. 
Neste sentido, vide: CORREIO BRASILIENSE. Construção da ferrovia 
Centro-Oeste pela Vale provoca disputa entre estados. 11 de julho de 2018. 
Economia. Disponível em: 
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/07/
11/internas_economia,694214/construcao-da-ferrovia-centro-oeste -pela-
vale-provoca-disputa-entre-es.shtml.  Acesso em: 12 de agosto de 2018. 
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órgão devido aos entraves criados pelo próprio Estado ao 
longo de décadas. Apesar disso, destacam-se algumas 
iniciativas.  
 Entre elas, cita-se a Resolução n.º 5443, de 06 de 
outubro de 2017, que estabelece procedimentos relativos ao 
Plano Trienal de Investimentos (PTI) das concessionárias que 
exploram infraestrutura de transporte ferroviário de cargas. 
Nesta resolução são estabelecidos parâmetros para que a 
própria concessionária apresente seu plano de investimentos, 
considerando o equilíbrio econômico-financeira do contrato. 
 Embora tal mecanismo não seja o mais indicado, dada 
a assimetria de informações existente entre a concessionária e 
a agência, especialmente considerando o longo período das 
concessões, essa exigência tenta viabilizar que a ANTT possa 
cotejar os dados do PTI com os dados relativos à 
administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e 
financeiros das concessionárias, aos quais a ANTT pode ter 
acesso por força do art. 30 da Lei n.º 8.987/95. 
 Além disso, essa mesma resolução estabelece a 
obrigação de a concessionária apresentar uma versão 
simplificada do PTI para divulgação no site da própria ANTT, 
de modo que a dar conhecimento do documento a toda a 
sociedade. 
 A ANTT também tem editado resoluções 
estabelecendo metas anuais de produção por trechos para cada 
uma das concessionárias, a fim de otimizar a utilização da 
malha ferroviária, de acordo com a capacidade ociosa de cada 
trecho. Exemplificativamente, mencionam-se as Resolução n.º 
5781/18 que estabelece metas para a Concessionária Rumo 
Malha Norte S/A e a Resolução n.º 5806 que estabelece metas 
para a Concessionária FTC –Ferrovia Tereza Cristina S/A. 
 Quanto ao transporte ferroviário de passageiros 
dispensar-se-ão comentários ao sistema, considerando a sua 
escassez na matriz de transporte brasileira. Além disso, o 
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transporte ferroviário de passageiros, quando existe, 
concentra-se na área urbana, competindo aos próprios 
municípios a sua organização e delegação. Registra-se apenas a 
atribuição da ANTT prevista no §2º, do art. 22, da Lei n.º 
10.233/0166. 
 No que se refere aos interesses da sociedade civil, as 
preocupações das agências reguladoras normalmente 
concentram-se em temas relacionados ao direito do 
consumidor, a tarifas módicas, a qualidade dos serviços, a 
metas de segurança, entre outros. 
 Nesta linha, os objetivos da ANTT são bastante 
variados.  

Art. 20. São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos 
Transportes Terrestre e Aquaviário: 
I - implementar, nas respectivas esferas de atuação, as políticas 
formuladas pelo Conselho Nacional de Integração de Políticas de 
Transporte, pelo Ministério dos Transportes e pela Secretaria de 
Portos da Presidência da República, nas respectivas áreas de 
competência, segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta 
Lei; 
II – regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e 
atribuições, as atividades de prestação de serviços e de exploração 
da infraestrutura de transportes, exercidas por terceiros, com 
vistas a: 
a) garantir a movimentação de pessoas e bens, em cumprimento a 
padrões de eficiência, segurança, conforto, regularidade, 
pontualidade e modicidade nos fretes e tarifas; 
b) harmonizar, preservado o interesse público, os objetivos dos 
usuários, das empresas concessionárias, permissionárias, 
autorizadas e arrendatárias, e de entidades delegadas, arbitrando 

                                                 
66 Art. 22. Constituem a esfera de atuação da ANTT:[...] § 2o A ANTT 
harmonizará sua esfera de atuação com a de órgãos dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios encarregados do gerenciamento de seus sistemas 
viários e das operações de transporte intermunicipal e urbano. 
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conflitos de interesses e impedindo situações que configurem 
competição imperfeita ou infração da ordem econômica. (Grifos 
nossos) 

 No que diz respeito às ferrovias, identificou-se a 
ANTT atuando para otimizar a utilização das ferrovias. Nesta 
linha, a ANTT editou a Resolução n.º 3394/11, que revogou a 
Resolução n.º 350/03, aprovando o Regulamento dos Usuários 
dos Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas, o qual 
regulou os direitos dos usuários de transporte ferroviário de 
cargas. Entre outras iniciativas, esse regulamento permitiu a 
transferência a terceiros da capacidade de transporte 
contratada e não utilizada, mediante anuência da 
concessionária (art. 6º, §1º, deste Regulamento). Tal previsão 
tentou evitar que um usuário fosse inviabilizado de utilizar 
determinado trecho, caso a concessionária se negasse a 
explorar o trecho, sob a desculpa de baixa lucratividade. A ideia 
foi oportunizar a outros agentes econômicos a possibilidade de 
fazê-lo. 
 Em síntese, o que se observa é uma gama de 
possibilidades para a atuação da ANTT diante dos desafios que 
circunstancialmente vão sendo delineados, especialmente em 
se considerando que o cerne do problema depende do 
envolvimento de atores políticos. Em outras palavras, as 
respostas da ANTT para resolver os complexos problemas do 
setor de transporte terrestre têm sido elaboradas pragmática e 
provisória, embora superficiais, à medida que o setor se 
desenvolve e produz novos conflitos.     
 
6 Considerações finais 
 
 O setor de transporte de cargas no Brasil volta a ser 
manchete nos principais jornais do país no ano de 2018, 
especialmente após a greve dos caminhoneiros. Tal fato tão 
somente evidencia um problema grave e antigo do setor 
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logístico, o qual carece de uma análise e de um plano de ação 
para viabilizar a sua solução. 
 Nesta linha, este trabalho apresentou-se como um 
esforço no sentido de mapear as dificuldades relacionadas ao 
setor de transporte de cargas, enfatizando a importância do 
setor ferroviário como forma de reduzir os custos logísticos do 
país. 
 Neste cenário, tentou-se caracterizar a matriz de 
transportes do Brasil, analisando as principais debilidades 
perpetuadas pela ausência de um planejamento de longo prazo. 
Pontuou-se também a evolução institucional do setor 
regulatório, em especial constatando como a criação de uma 
agência regulatória após a concessão dos principais trechos da 
malha ferroviária dificulta a produção de bons resultados.  
 Neste contexto, identificou-se também um importante 
papel desempenhado pela ANTT no sentido de promover a 
mediação dos conflitos que gradativamente surgem e se tornam 
complexos, estabelecendo soluções provisórias e pragmáticas 
na tentativa de sanear as debilidades de planejamento do setor. 
 Por fim, dadas essas constatações, verifica-se a 
necessidade de se levar a sério o planejamento e os 
investimentos do setor, caso se pretenda de fato colaborar para 
o desenvolvimento econômico e social do país. Em especial, 
aproveitando-se os potenciais econômicos já existentes como, 
por exemplo, aquele do Centro-Oeste do país, que poderia ser 
mais facilmente canalizado para uma parceria de investimentos 
públicos e privados na região.     
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SOBRE A NECESSÁRIA 
EXCEPCIONALIDADE DO CONTROLE 

JURISDICIONAL DAS DECISÕES DE 
GESTÃO PÚBLICA: aspectos políticos, 

processuais e orçamentários 
 

Fernando Barroso de Deus 
 
Introdução 
 

Qualquer observação científica minimamente 
imparcial, perceberá que o Poder Judiciário, no Brasil67, 
assumiu absoluto protagonismo no debate público atual. Não 
mais como um remédio amargo às ineficiências do Estado e para 
além do ofício judicante, tem se imiscuído o Poder Judiciário 
em assuntos de natureza essencialmente diretiva, afetos 
embrionariamente às atividades do Poder Executivo/ 
Legislativo. 

A despeito, portanto, da sua atuação funcional, tem 
adentrado especialmente em temas específicos de gestão, muita 
das vezes em seus níveis mais estratégicos, sob a batuta de uma 
hermenêutica abusadamente principiológica, solúvel, de difícil 
limitação e balizamento institucional. O controle, desta feita, 
avança para um superempoderamento perigoso, que cada dia 
mais umbilicado (e entronizado) pela atividade judicante, com 
ela acaba se confundindo, legitimando verdadeira bancarrota 
constitucional. 

Por outro lado, o que se concorda com Arenhart, o 

                                                 
67 Frisa-se no Brasil pois, o conhecimento deste estado de coisas, nesta 
pesquisa, é empírico, o que só tem o autor conhecimento da realidade 
brasileira.  
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controle jurisdicional de políticas públicas, ainda que se possa 
academicamente questioná-lo, e sob diversas óticas, é 
verdadeiramente um fato (ARENHART, 2016, p.1).  
 Neste sentido, inúmeros trabalhos têm se dedicado ao 
estudo dos limites da atuação do Poder Judiciário, sobretudo 
no campo do controle de políticas públicas, a fim de 
problematizá-lo e compreendê-lo, e deste modo oferecer 
algumas respostas.  Destaca-se, neste mister, clássico livro do 
Professor Dr. Celso Antônio Bandeira de Mello 
(Discricionariedade e controle jurisdicional), bem como obra 
do nosso companheiro de GDAC, o Professor Dr. André 
Saddy (Limites à Tomada de Decisão e Controle Judicial da 
Administração Pública).  

No entanto, em que pese o controle jurisdicional das 
decisões da Administração seja um dado irrefutável, 
principalmente no campo empírico, a hipótese deste trabalho 
é que a atuação do Poder Judiciário deva manter-se adstrita a 
hipóteses cirurgicamente excepcionais, e ainda sim, quando 
evidentes os desvios de finalidade.  

É bom dizer, contudo, que conquanto grande número 
de vezes o desvio de finalidade seja acompanhado de uma 
intenção deliberada de transgredir, nem sempre é resultado de 
um ato de má-fé. Assim, pensando nos resultados públicos, 
mas distante da finalidade (também pública) pretendida pela lei, 
poderá ainda o administrador incorrer em algum episódio 
invalidativo, tornando o ato, portanto, juridicamente 
reprovável. 

Para que as homenagens sejam devidamente 
concedidas, colaciona-se, a seguir, ensinamento de Bandeira de 
Mello (MELLO, 2017, p.69), que sobre o assunto dispõe: 

É usual a assertiva de que no desvio de poder há um vício de 
intenção. Convêm recebe-la com cautela. Realmente, é comum que 
no desvio de poder haja um móvel incorreto. Esta intenção 
defeituosa geralmente resulta de propósitos subalternos que 



Reflexões sobre o Direito Administrativo na Contemporaneidade 

 

- 181 - 

animam o agente, como, conforme já dito, os de vingança ou 
perseguição por sentimentos pessoais ou políticos, por interesses 
sectários ou então favoritismo, em prol de amigos, correligionários, 
apaniguados ou até mesmo para satisfazer proveito individual do 
próprio autor. Outras vezes, o vício de intenção não procede da 
busca de finalidades mesquinhas. Deriva de uma falsa concepção 
do interesse público. Nestes casos, o sujeito do ato não está 
animado de interesses pessoais ou facciosos, contudo, desnatura a 
finalidade da própria competência ao praticar atos visando 
objetivos que não são os próprios da providência adotada, ou seja, 
que não coincidem com a finalidade legal específica.  
Voltando ao tema, a hipótese deste trabalho, neste 

sentido, tem por fundamento dois modais bem definidos: o 
primeiro, que relacionado ao aspecto político das decisões 
administrativas, pretende, com base no ciclo de políticas 
públicas, descrever sumariamente a atuação dos seus diversos 
atores que, legitimamente ou não, possam ter exercido com 
seus recursos de poder alguma influência nos tomadores de 
decisão, e o segundo, no aspecto orçamentário, mormente na 
seara dos custos dos direitos, quanto a eventuais e potenciais 
impactos das decisões judiciais no orçamento público, 
principalmente no que se refere ao equilíbrio das contas 
orçamentárias.  E ainda um terceiro, destacando a fragilidade 
do nosso sistema processual, ante o desafio e complexidade das 
soluções de políticas públicas. 

Não se estará a defender, é bom logo adiantar, uma 
separação integral, utópica e incomunicável dos três poderes. 
Como dito, compreende-se o fenômeno da intervenção como 
irrevogável, tendência política, inclusive, fruto de um vácuo de 
poder fundamentalmente estimulado por episódios de 
corrupção e absoluta inabilidade técnica de gestores e políticos. 
 Contudo, é preciso se estabelecer algumas balizas, para 
que a atividade judicial não desemboque num despotismo 
esclarecido, inconciliável com o Estado de Direito. Deveras, o 
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sufrágio, por mais desastrosas que sejam as escolhas possíveis, 
ainda é dos caminhos o mais democrático, e substituí-lo por 
um eventual governo de juízes, seria não somente grosseiro, mas 
politicamente ilegítimo e juridicamente inconstitucional, 
quando não socialmente perigoso. 

 
2 Sobre a necessária excepcionalidade do controle 
jurisdicional das decisões de gestão pública- aspectos 
políticos 

 
Todo processo decisório, no que se refere à gestão de 

políticas governamentais, envolve um complexo sistema de 
pequenas decisões que, ordenado ou não, tende a influenciar o 
resultado da política pública implementada. O próprio ato de 
gastar, deve-se dizer, é essencialmente político, influenciado, 
inclusive, pelas convicções políticas, religiosas, sociais e 
ideológicas do governo (OLIVEIRA, 1993, p. 63) Sendo assim, 
quando distante das hipóteses de excepcionalidade, a tendência 
é que a decisão judicial seja, em algum ponto, arbitrária, eis que 
desconectada dos interesses dos atores envolvidos no ciclo de 
políticas públicas. 

Nestes termos, segundo a professora Maria das Graças 
Rua (2012, p. 71 e 72), as preferências sobre políticas públicas 
se formariam em relação aos issues, ou questões. Issue, prossegue 
a autora, seria um item ou aspecto de uma decisão, que afetaria 
os interesses de vários atores. Por esse motivo, os issues 
mobilizariam as expectativas dos atores quanto aos resultados 
da política e catalisariam o conflito entre eles.  

Ignorar, portanto, estas questões (issues), verticalizando 
o ciclo de políticas públicas, principalmente com o atributo da 
inevitabilidade jurisdicional, para assim impor a quem quer que 
seja alguma obrigação, muitas das vezes, já acomodada pelo 
próprio processo de decisão, é assumir o risco de resultados 
desastrosos e a curto planejamento incalculáveis, e de 
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consequências a longo prazo dificilmente comensuráveis.  
Por outro lado, ignorar estas questões poderia ser ainda 

prejudicial à própria pacificação social. Para tanto, é importante 
definitivamente se entender que até a implementação de uma 
política pública, uma série de debates e acomodações de 
interesses - muitas vezes contraditórios – possivelmente foram 
realizados. Sendo assim, é provável que quando da execução 
de algum plano governamental, muitas questões (issues) tenham 
sido resolvidas no decorrer do processo de decisão, mas não a 
ponto de não serem revisitadas caso o custo de oportunidade 
para alcançá-las tenha sido reduzido. 

A decisão judicial, portanto, em que pese num contexto 
processual juridicamente defensável, poderia resultar num 
desconcertante episódio de desequilíbrio social, deflagrando 
efeitos caóticos e incalculáveis não só para a Administração 
Pública, mas também para seus administrados, especialmente 
se os destinatários destes efeitos negativos forem possuidores 
de significativos recursos de poder68.  

Por outro lado, não se está a defender que o Poder 
Judiciário deva ser encastelado pelos efeitos das suas decisões, 
em um consequencialismo judicial69 irrestrito e indefensável. 

                                                 
68 Recursos de poder são capacidades que um ou vários atores podem 
utilizar para pressionar por decisões que sejam favoráveis aos seus 
interesses. Podem envolver desde reputação, posição social, contato com 
redes de influência, controle de dinheiro, de armas, capacidade de 
denunciar e chantagear, inserção internacional, poder de mobilização de 
grandes grupos (greves, manifestações sociais), controle de recursos 
tecnológicos (meios informatizados de operação de bancos de dados etc.), 
capacidade de infligir prejuízos (obstrução de estradas, de aeroportos, 
greves etc.). Os recursos de poder são os elementos que sustentam as 
alianças e as barganhas ou negociações em torno de uma política pública 
(RUA, 2014, p. 41). 
69 Sobre consequencialismo jurídico, leciona o Professor Basile 
Christopoulos (2016, p. 55, 59, 61 e 65): O utilitarismo defende, de fato, 
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Em havendo desvio de finalidade na decisão administrativa, 
deve ser invalidada, ainda que os resultados desta invalidação 
sejam socialmente incômodos. No entanto, o que será melhor 
explicado no tópico terceiro, faz-se ressalva quanto aos 
aspectos econômicos da decisão judicial, ainda que sob um 
ponto de vista estritamente jurídico, admitir esta exceção não 
pareça mesmo confortável. 

Outro problema importante da banalização das decisões 
judiciais sobre atos de gestão, diz respeito à própria 
legitimidade política do Poder Judiciário, quanto as escolhas 
administrativas. É preciso sempre lembrar que os juízes de 
Direito não são submetidos ao processo de votação amplo e 
maximamente irrestrito do sufrágio universal, e que as escolhas 
da Administração são, em sua essência, técnicas e políticas.  

Deste modo, caso não se atente o magistrado aos 
limites da sua atuação funcional, que legitimamente cingida ao 
controle jurídico dos atos de gestão, poderá incorrer em grave 
falha institucional, exercendo atribuição absolutamente 

                                                 
uma das formas de consequencialismo mais conhecidas, e pode ser definido 
preliminarmente como uma doutrina segundo a qual se deveria agir para 
maximizar o bem, seja qual for o conceito de bem que se tenha (...) Na 
tradição utilitarista, dessa forma, as melhores consequências seriam aquelas 
que maximizam os melhores efeitos, como alegria ou prazer (...) O método 
de investigação pragmático teria como objetivo inicial afastar disputas 
metafísicas, que gerariam debates intermináveis (...) Pragmatistas pensam 
que o juiz deve decidir, por exemplo, sobre uma questão constitucional 
acerca da possibilidade de crianças imigrantes estudarem de forma gratuita 
em escolas públicas, ele deveria estudar ou ter conhecimento sobre 
educação, imigração, finanças públicas e demais tópicos relacionados à 
decisão (...) Seriam premissas da análise econômica do direito: a pretensão 
comportamental, fundada na ideia de que a economia poderia fornecer uma 
teoria útil para a predileção de comportamentos como a oferecida pela 
teoria dos jogos e pela teoria da escolha racional. A pretensão normativa, 
no sentido de que o direito deve ser eficiente; as pretensões fatual e genética, 
que suporiam ser o Common Law eficiente, ou que selecionasse regras 
eficientes, caso admitido que nem todas assim o fossem. 
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incompatível com suas competências constitucionais. Um 
exemplo – extremo, admite-se - melhor elucidará a questão. 

Suponha-se que certo administrador tenha como 
principal plataforma de sufrágio o conservadorismo moral. 
Sabe-se que, conquanto os recursos sejam finitos (o que será 
melhor explorado no tópico três), as demandas da população 
sejam inversamente proporcionais a quantidade de recurso 
disponível para atendê-las. 

Todavia, em uma demanda coletiva, decide 
determinado magistrado, com base em hermenêutica 
basicamente principiológica, que o Governo Federal 
implemente programa de transgeneralização de crianças, com 
tratamento hormonal custeado pelo Sistema Único de Saúde. 
O debate ainda é de considerável zona cinzenta, não se 
sabendo ao certo se a medida é, até mesmo sob o ponto de 
vista científico, plenamente defensável.    

O que se deve questionar, portanto, é se a legitimidade 
da respectiva decisão, embora erguendo o bastão de um 
eventual controle jurisdicional de gestão pública, efetivamente 
adentrou em seara de competência essencialmente política, 
portanto substituindo o administrador, bem como a maioria da 
ideia vencedora no sufrágio, na escolha das prioridades 
administrativas. 

Indo mais além, com outro exemplo desta vez menos 
extremado, suponha-se que determinado administrador, com 
agenda marcadamente educacional, professor de longa data de 
certa cidade, entre a implementação de um programa de 
tratamento oncológico e uma escola técnica, tenha optado pela 
viabilização da última. Suponha-se que para tanto, não somente 
em razão da sua agenda política, tenha fundamentado sua 
decisão na possibilidade da criação de mão de obra 
especializada, tornando o município X mercado atrativo à 
instalação de novas empresas. Suponha-se ainda que tenha 
considerado para sua decisão, a possibilidade de que o 
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tratamento dos seus pacientes oncológicos pudesse ser 
realizado em município parceiro, distante, entretanto, à 300 
KM da sua sede. 

Respeitando-se obviamente os mínimos orçamentários 
constitucionais (artigo 198, § 2º da CF), seria correto admitir 
que o Poder Judiciário, ante o exemplo supra redigido, pudesse 
decidir pela implementação do programa de tratamento 
oncológico, mesmo advertido que a opção pela sua não 
implementação fora deliberada, planejada e devidamente 
justificada, tão somente em razão da distância entre a sede do 
município X e a sua referência, argumentando, para tanto, o 
apriorístico sofrimento dos pacientes com o deslocamento 
entre cidades, sem qualquer observação empírica para tanto?     

Em contrapartida, como último exemplo, também seria 
acertado impedir o controle jurisdicional da decisão de gestão 
que, no decorrer do desenvolvimento orçamentário, no tocante 
a verba de publicidade, executou no exercício de 2018 mais da 
metade do seu conteúdo financeiro não efetivamente com 
campanhas de divulgação de serviços públicos, mas para a 
veiculação dos feitos do governo? Obviamente não. 

A hipótese, deste modo, que ora se confirma com o 
desenvolvimento deste trabalho, é a de que o Poder Judiciário 
somente deveria atuar, em respeito principalmente à 
distribuição de competências constitucionais, quando diante de 
clarividentes desvios de finalidade. Como observado nos 
exemplos mencionados, no primeiro e no segundo, a atuação 
jurisdicional não seria recomendável, sem que para tanto 
determinado aspecto da sua legitimidade fosse questionado, ou 
até mesmo algum reflexo socialmente indesejável fosse 
produzido. Quanto ao último exemplo, essa atuação não seria 
estranha a sua atribuição institucional, e não só juridicamente, 
mas até politicamente esperada pela sociedade. 

Isto posto, as decisões judiciais que tenham como 
objeto o controle de tomadas de decisão, principalmente se 
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observadas nos planos estratégico e tático da gestão, devem 
ficar adstritas, segundo o que acreditamos, para que não 
padeçam de legitimidade política, à invalidação de eventuais 
desvios de finalidade, mas não para necessariamente repará-los, 
mas para efetivamente invalidá-los e, caso assim interesse à 
finalidade pública, determiná-los quanto a sua imediata 
substituição.    

 
3 Sobre a necessária excepcionalidade do controle 
jurisdicional das decisões de gestão pública - aspectos 
processuais 

 
Sob o aspecto processual, a excepcionalidade das 

decisões sobre gestão pública, diz respeito à própria estrutura 
do processo judicial brasileiro. Mesmo com a entrada em vigor 
do novo Código de Processo Civil, não cuidou o legislador de 
fazer do Direito Processual uma arena mais horizontal, 
interdisciplinar, com menos foco na jurisdição e no poder 
centralizado do juiz de Direito.  
 Desta feita, e como a formulação de uma política 
pública é necessária e cientificamente colegiada, uma decisão 
judicial que venha a controlar uma escolha de gestão, 
invariavelmente subverterá o ciclo de políticas públicas, 
iniciando-o do processo de implementação para fulminá-lo à 
etapa de formulação. 
 De outra banda, os atores geralmente atuantes em um 
processo judicial são de espectro muito reduzido, resumindo-
se às partes e, quando muito, aos seus respectivos assistentes 
técnicos ou ao perito do juiz. Embora seja facultado ao 
magistrado um amplo apoio de setores técnicos 
representativos da sociedade, a medida dependerá mais da sua 
voluntariedade do que propriamente de uma obrigatoriedade 
legal. 
 Deste modo, mesmo com a publicação da LEI Nº 
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13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015, ainda não parece o 
processo brasileiro exatamente adequado à apreciação de 
demandas que tenham como objeto a realização de políticas 
públicas, em que pese os termos do seu artigo 6º e o § 3º do 
artigo 357 do CPC. Ademais, o novo Código de Processo Civil, 
devido a sua forte influência padronizante, tende a não permitir 
uma grande participação dos atores processuais na formação 
da sentença, o que seria incompatível com a realização de um 
processo dialógico e horizontalizado.  

Desta forma, havendo por objetivo uma padronização 
cada vez maior de decisões, não existiria espaço para um 
processo multilateral, absolutamente necessário para análise de 
ações judiciais envolvendo políticas públicas. 

Outrossim, nosso ambiente processual é ainda 
marcadamente rivalizante e contraditório, com pouco 
incentivo à produção de soluções verdadeiramente 
consensuais. Quando muito, apela à consensualidade por seu 
aspecto funcional, com foco no encerramento do maior 
número possível de processos e no menor espaço de tempo 
imaginável. Importam, neste sentido, mais os resultados 
quantitativos do que propriamente a qualidade da decisão 
judicial. 

Outrossim, a nossa formação jurídica também não é 
estimulada à consensualidade do pensamento. Nesta pegada, 
não somente os juízes tem dificuldade na produção de soluções 
menos verticalizadas, mas as próprias partes culturalmente 
arrediam-se quanto a produção de uma solução mais colegiada, 
dialógica e integrativa. 

Nestes termos, também por este aspecto, soa 
recomendável que o controle jurisdicional das decisões de 
gestão seja resumido às hipóteses de desvio de finalidade, 
ambiente no qual a decisão judicial possa ser conduzida com 
maior segurança e previsibilidade, e ainda com efeitos 
extraprocessuais menos ruinosos.   
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4 Sobre a necessária excepcionalidade do controle 
jurisdicional das decisões administrativas de gestão - 
aspectos orçamentários 

 
Sobre o assunto, ainda que reflexamente, tivemos a 

oportunidade de escrever em obra publicada em homenagem 
ao Professor André R.C. Fontes. No entanto, o foco daquele 
trabalho era a decisão judicial que interferia direta e ativamente 
na alocação de recursos orçamentários. Demonstramos os 
problemas práticos, jurídicos e legais que referida autorização 
poderia produzir. 

Neste trabalho, o enfoque é a atividade de gestão e as 
prováveis implicações que decisões judiciais, nesta esfera, 
poderiam deflagrar ao processo orçamentário, sobretudo no 
campo do planejamento da despesa pública. O debate, 
portanto, é aproximado, mas substancialmente diferenciado.  

Visto isso, passa-se a dispor. 
Inicialmente, deve-se de logo destacar que todos os 

direitos têm custos, sendo desnecessário, portanto, sob o 
ponto de vista da despesa pública, qualificá-los como positivos 
ou negativos (HOLMES, 1999, p. 35-59)70. Basile 
Christopoulos, inclusive citando Holmes e Sunstein, atesta que: 

Um Estado falido não pode efetivar direitos fundamentais. É 
pressuposto, portanto, de um Estado protetor de direitos, um 
Estado que arrecada suficientemente para satisfazer tais direitos 
(...) Por isso o discurso de implementação e proteção dos direitos 
passa por uma análise orçamentária que avaliará como e de que 
forma o Estado pode efetivar tais direitos. É preciso que as 
discussões orçamentárias passem a figurar como preocupação 
principal daqueles que estudam os direitos fundamentais [...]. A 
primeira barreira que deve ser quebrada quando do exame de 

                                                 
70 Original de 1948. 
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direitos fundamentais é a de que apenas os direitos sociais custam 
para o Estado. Stephen Holmes e Cass Sunstein demonstram no 
livro The Cost of Rights que a liberdade também custa caro para 
o Estado, e que camuflar isso apenas esconde uma opção 
ideológica liberal e de restrição de direitos sociais. Os autores 
alertam também para o fato de que os direitos trazem custos não 
apenas diretos como indiretos dentro dos orçamentos públicos. 
Como exemplo eles citam a liberdade de locomoção criada na 
África do Sul após o apartheid, e os custos indiretos gerados pela 
necessidade de aumento da infraestrutura urbana, incluindo 
água, transporte, hospitais, etc. Ou seja, um direito típico da 1ª 
geração ou dimensão pode gerar tantas despesas orçamentárias 
quanto os direitos sociais, porém nestes as despesas são mais 
evidentes (...) A teoria dos custos dos direitos, portanto, pretende 
dar importância à atividade financeira do Estado na consagração 
dos direitos por ele escolhidos como fundamentais, no sentido de 
que não há direito que exija apenas abstenções. Até mesmo 
direitos ditos de primeira geração ou dimensão, classicamente 
classificados como negativos ou de abstenção, geram custos para 
que possam ser efetivados em toda a sua essência 
(CHRISTOPOULOS, 2011, p. 33-35).  
Neste sentido, o primeiro ponto necessariamente a ser 

destacado, é que toda atividade de gestão, desde que 
minimamente planejada, deve levar em consideração os custos 
dos direitos que pretende suplantar, seja para implementá-los, 
seja para garanti-los. Desta forma, um corte judicial 
verticalizado, em que pese certo modo evidenciar a tutela de 
algum direito juridicamente considerado, poderá desequilibrar 
integralmente o planejamento orçamentário de um 
determinado período. 
 Ademais, é necessário que se entenda os efeitos 
extraprocessuais de eventual decisão judicial, principalmente 
sob o ponto de vista econômico. E nesse aspecto, como 
anteriormente noticiado, o debate passa a ser, sob uma 
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compreensão estritamente jurídica, desconfortável para o 
jurista. 
 É que considerar os resultados econômicos de uma 
decisão judicial, sobretudo num país com estudos jurídicos 
ainda pouco transdisciplinares, é retirar da mão do jurista uma 
parcela valiosa do seu poder, que utilizada como recurso 
justificador, inclusive, para as altas remunerações do Poder 
Judiciário.   
 SANTOS (2007, p. 68-69), chega a afirmar a existência 
de uma prioridade do direito civil e penal na tradição da 
dogmática jurídica, como formas de ainda hoje se garantir, 
quase como num espelho, a imagem de autonomia do direito. 
E tece ainda outra dura crítica ao sistema judicial: a prioridade 
da sua formação generalista, caracterizada basicamente pela 
ideia de que só o magistrado, por ser magistrado, teria 
competência para resolver todos os litígios.  
 Desta forma, obviamente que o estudo dos efeitos 
extraprocessuais de uma decisão judicial, em que pese a 
advertência de longa data de LIEBMAN71, sejam olhados com 
pouca atenção ainda hoje pelos juristas brasileiros. Vê-se que 
os estudos de análise econômica do Direito pouco avançaram 

                                                 
71 Segundo o professor: “O princípio tradicional, segundo o qual se produz 
a coisa julgada entre as partes e só entre as partes, não pode bastar para 
exaurir o tema da extensão subjetiva da sentença. Ele permanece muito 
exato, e está ainda hoje sancionado textualmente pelo direito italiano 
vigente (art. 1.351 do Cód. Civil), mas é necessário completá-lo, de certo 
modo, para dar-se conta a um dado de fato que não adianta negar e muito 
menos se pode suprimir, isto é, o da coexistência, ao lado da relação jurídica 
que foi objeto de decisão e sobre o qual incide a coisa julgada, de inúmeras 
outras relações a ela ligadas de modo variado. Afirmar que elas são 
insensíveis à decisão prolatada, pode ser uma solução teoricamente muito 
simples, mas praticamente inadequada e cheia de inconvenientes, com o 
defeito de deixar de lado a realidade que faz sentir as suas exigências acima 
e além de qualquer recusa ou proibição, ainda a mais rigorosa (LIEBMAN, 
2007, p. 80)”.  
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no país, com pouquíssimos autores e o próprio Direito 
Financeiro, antes resumido à disciplina suplementar do Direito 
Tributário, somente agora começa a ter algum espaço na 
agenda acadêmica brasileira. 
 No entanto, mesmo que de algum modo o 
consequencialismo econômico, tenha sido de certa forma 
esquecido pelos teóricos de Direito no Brasil, no campo da 
administração da coisa pública, provavelmente seja o espaço 
que mais interesse aos resultados da gestão. 
 Desta feita, por mais este fator, ou seja, pelos efeitos 
processuais que uma decisão sobre gestão pública poderia 
deflagrar, de resultados financeiros incalculáveis, é que 
apresenta-se mais uma vez aconselhável que o controle 
jurisdicional somente seja aplicado nos casos de evidente 
desvio de finalidade. Caso contrário, importa que a decisão de 
gestão do administrador seja respeitada, e somente atacada, 
caso assim necessário, no fórum político competente, qual seja, 
no Poder Legislativo e nos variados microssistemas de 
democracia direta.    

 
5 Considerações finais 

 
 O controle jurisdicional das decisões de gestão é, como 
demonstrado, absolutamente sensível. Pode, numa só canetada, 
evidenciar a tutela de um interesse individualmente 
considerado, principalmente em ações de cunho coletivo, mas 
desequilibrar todo o restante de um sistema de decisões 
orçamentária e politicamente acomodadas. 
 Como já mencionado, nem sempre o ciclo de políticas 
públicas ou o ciclo orçamentário é (a bem da verdade, quase 
nunca o é) percorrido por estradas devidamente pavimentadas, 
em linhas retas e com curvas devidamente sinalizadas.  A arena 
de debates é muita das vezes conflituosa, com interesses 
políticos insuficientemente demarcados e com alianças não 



Reflexões sobre o Direito Administrativo na Contemporaneidade 

 

- 193 - 

poucas vezes improváveis. 
 Desta feita, para que o controle jurisdicional seja 
realizado do modo mais seguro possível, com a previsibilidade 
reclamada pelo mercado, e com a segurança jurídica esperada 
dos atos de justiça, importa que as decisões judiciais sobre 
gestão sejam realizadas no campo estrito do desvio de 
finalidade. Assim, caso os atos de gestão não se compatibilizem 
com a finalidade legal pelo qual foram instituídos, deverão ser 
juridicamente invalidados, reorientados à substituição ou a 
nulidade do programa pretendido. 
 Por outro lado, caso a limitação do controle 
jurisdicional das decisões de gestão seja irresponsavelmente 
elastecido, correremos o risco do hiperdimensionamento do 
Poder Judiciário, ou, na feliz expressão de MAUS (2000, 
p.183), do Poder Judiciário como superego da sociedade, o que 
seria à toda força desaconselhável e incompatível com o Estado 
Democrático de Direito.  
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CORRUPÇÃO E PODER: reflexões acerca do 
instituto da improbidade administrativa no 

Brasil (Lei 8.429/1992) 
 

Cinthia da Silva Barros 
João Paulo Soares e Silva 

 
Introdução 
 

“Odorico – Quero saber logo se há alguma verba para 
dar início à construção do cemitério. Dirceu – Parece que há 
um restinho de verba da água. Odorico – (Anima-se). Não tem 
importância, um restinho com mais um restinho, já se faz um 
cemiteriozinho. Dirceu – Só que esse desvio de verba... 
Odorico – É para o bem do município. Tenho certeza que 
Deus vai aprovar tudo. Vigário – Quem sabe?... As intenções 
são boas... E como Deus não é um burocrata [...]” (GOMES, 
2014, p. 20) (grifo nosso).72 

A corrupção em uma república onde determinado 
indivíduo é beneficiado de modo ilegítimo em detrimento de 
um bem público, pode ser compreendida como o resultado das 
fraquezas da natureza humana (LORENTE, 2016), neste 
campo é preciso entender que a corrupção desenvolve a 
distorção da verdade, dos fatos, dos conceitos, dos 
conhecimentos, conforme visualiza-se acima facilmente no 
fragmento literário da obra o bem-amado, em que pese o 
“Odorico” vem a procura do silêncio, eficiente, sendo que a 
verdade o incomoda, havendo uma manipulação da razão, da 
realidade fática, criando uma verdade de acordo com sua 
vontade,  aderindo e compactuando com o desvio de verbas 
públicas (SALGE; HILLESHEIM, 2017). 

                                                 
72 Trecho retirado do Diálogo entre Odorico, Dirceu e o Vigário na obra 
de Dias Gomes: O Bem-Amado. 
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Em relação aos vícios que corrompem os princípios e 
os governos, eles estão presentes na obra “O espírito das leis”, 
de Montesquieu, que embora publicado no ano de 1748, 
contém elementos atuais como um título clássico, haja vista 
que para Montesquieu, “a corrupção de cada governo começa 
quase sempre pela corrupção dos princípios”, dentre eles o da 
democracia, o da aristocracia e por fim o da monarquia 
(LORENTE, 2016).  

O presente trabalho tem por objetivo traçar uma 
reflexão acerca da lei nº 8.429/1992 que trata da Improbidade 
Administrativa, enfatizando a questão da corrupção brasileira. 
Nesta esfera, a lei nº 8.429/1992 apresenta as sanções que são 
aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento 
ilícito, seja no exercício de mandato, do cargo, de emprego ou 
função na administração pública direta, indireta ou fundacional 
e dá providências. Sendo assim, é possível qualificar a conduta 
da improbidade na Administração, está que poderá ser 
perpetrada por administradores públicos, agentes públicos e 
também aos prepostos do Estado. (BRASIL, 1992).  

É preciso ressaltar a necessidade de combate a 
corrupção no Brasil, tendo em vista, que o legislador pátrio 
estabeleceu vários diplomas legais com este objetivo, em que 
pese à “insatisfação” em forma de resposta que fora 
proporcionado pelo sistema penal, que conduziu o legislativo 
a buscar uma solução em outras searas, que gerou a edição da 
Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) 
(PEIXOTO, 2016).  

Nesta esfera, o artigo visa apresentar ao público 
acadêmico uma discussão acerca da improbidade 
administrativa em que pese à questão da corrupção no Brasil, 
considerando-se que a tutela da probidade administrativa na 
Carta Magna de 1988 constitui um avanço jurídico para a 
sociedade brasileira, desta forma, perfazendo uma análise dos 
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princípios norteadores da administração pública (BRASIL, 
1988).  

Desta maneira, este trabalho foi elaborado com base 
em uma literatura jurídica especializada com a utilização de 
artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de 
doutorado, além de decisões jurídicas pertinentes ao tema, 
sendo estas de fundamental importância para a construção do 
artigo. Sendo assim, a presente pesquisa justifica-se por 
apresentar ao público acadêmico uma discussão ampla e 
necessária sobre a temática, por se tratar de um tema atual e 
relevante para o direito administrativo.  

 
2 Breve análise sobre a corrupção 
 

A corrupção é um fato antigo, apesar de ser um 
fenômeno atual, bastante discutido nas redes e também pela 
sociedade brasileira. Neste contexto, a corrupção existe desde 
o surgimento da humanidade, sendo que já havia algumas 
alusões ao fenômeno no Código de Hamurabi, no Reino da 
Babilônia, bem como, no Reino do Egito e também na Bíblia. 
(NUNES, 2008). De acordo com Castro (2006, p.18): 

Esse tipo de conduta existe no Brasil desde a época do 
descobrimento, onde o Brasil era mero fornecedor de riquezas. 
Existia o contrabando, onde muitos estrangeiros, auxiliado por 
nativos e emissários de Portugal, sonegavam os tributos da Coroa, 
facilmente praticado, pela dificuldade em fiscalizar o território.   
Ao tratar sobre o plano político-administrativo a 

palavra corrupção está associado a ordem jurídica, sendo que o 
interesse deve ser público e não privado constitui o princípio 
basilar da Administração Pública, dessa forma denomina-se 
por “corrupção” os atos que consubstanciem a preterição do 
interesse público em prol do interesse privado (FERREIRO 
FILHO, 2002). A corrupção é classificada em três tipos: a 
corrupção-suborno, aquela que é realizada por meio de retribuição 
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material, a corrupção-favorecimento que é resultante do 
privilegiamento do privado em detrimento do público, e por 
fim, a corrupção-solapamento, que atingiria o próprio fundamento 
último da legitimidade (FERREIRO FILHO, 2002). Acerca do 
assunto Guimarães (2011, p.95) destaca que: 

O desprezo ao interesse público, o elitismo e o preconceito étnico e 
de gênero sempre foram muito resistentes na civilização brasileira. 
Fundamos uma república sem soberania popular, sem 
democracia. Quando retornamos à democracia, os valores e os 
princípios republicanos estavam sob escombros.  
Corrupção pode ser compreendia como uso indevido 

das prerrogativas do Poder Público, por aquele que o detém, 
para obtenção de vantagens privadas (PAGOTTO, 2010). 
Nesta esfera, Pasquino (1998, p. 291), define a corrupção como 
“o fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a agir 
de modo diverso dos padrões normativos do sistema, 
favorecendo interesses particulares em troca de recompensa. 
Corrupto é, portanto, o comportamento ilegal de quem 
desempenha um papel na estrutura estadual”.  

A corrupção é utilizada como objeto de estudo 
científico da sociedade na medida em que possui algumas 
consequências que são reconhecidas de forma negativa, haja 
vista que o consenso em torno da prejudicialidade é extenso 
(PAGOTTO, 2010). Para Livianu (2007, p. 82): “a corrupção, 
numa diferenciação entre a esfera pública e a privada, consiste 
em tornar privado o que é público, uma vez que existe uma 
apropriação do que deve ser de todos resultante de abuso de 
prerrogativas. Privatiza-se o que não pode ser privatizado”. 
Neste campo, Leal (2013, s.p.) argumenta que: 

[...] a corrupção não pode ser restringida a ilicitudes ou a 
problemas meramente jurídicos porque na iniciativa privada das 
relações de produção de bens e serviços têm-se criado formas não 
oficiais de premiação ou bonificação de comportamentos e 
condutas profissionais, basta ver a já institucionalizada gorjeta 
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para garçons em bares e restaurantes, não se caracterizando isto 
como forma corruptiva de obter favores especiais por parte dos 
atendentes destes locais, mas mesmo como reconhecimento 
suplementar, por parte do usuário, do serviço levado a cabo.  
Dessa forma, a corrupção é comparada 

frequentemente como “o câncer que corrói o tecido cultural, 
político e econômico da sociedade e destrói o funcionamento 
dos órgãos vitais” (AMUNDSEN, 2018). Além destas 
pontuações de ordem moral, é preciso salientar que a 
corrupção pode afetar diretamente o funcionamento do 
sistema político, em que pese o sistema democrático, além de 
comprometer a eficiência da atividade econômica 
(SUTHERLAND, 1940). Nesta perspectiva, Ackerman (2002, 
p.51-52) assevera que: 

[...] a corrupção pode produzir ineficiência e injustiça. Este mal 
tem o poder de minar a legitimidade política do Estado. A 
corrupção evidencia também a existência de problemas mais 
profundos nas relações do Estado com o setor privado. Os custos 
mais graves não são os subornos em si, e sim as distorções 
inerentes que revelam. 
Com relação aos motivos para a prática da corrupção, 

esta pode ser tratada em três categorias, são elas a econômica, 
a política e a cultural. As causas econômicas relativas à 
corrupção estão associadas à obtenção de vantagens 
financeiras ilegais por parte dos agentes que estão envolvidos 
no ato. Dessa forma, as causas políticas são aquelas oriundas 
da busca pelo poder e da melhor acomodação política, já as 
causas culturais estão ligadas às “crenças, ideologias, religião ou 
comportamento social que contribuem para a existência de 
uma tolerância com a corrupção” (MENEGUIN; BUGARIN, 
2012).  

É preciso enfatizar que os recursos que são perdidos 
com a corrupção, poderiam ser utilizados para a área de saúde, 
bem como na compra de medicamentos, equipar os hospitais, 
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contratar equipes médicas, ou seja, ampliar o serviço público, 
basta ver que a ausência de infraestrutura adequada implica de 
forma negativa o acesso ao sistema de saúde pública, 
representando uma violação direta ao Direito Fundamental 
(LEAL, 2014). 

Há uma interligação entre a corrupção e o poder, 
considerando-se que o poder político é aquele utilizado pelas 
pessoas para o seu benefício próprio, fazendo com que haja 
uma tendência ao surgimento da corrupção política, pois o 
poder corrompe, e o poder absoluto é aquele que corrompe 
absolutamente (CASTRO, 2006). Por fim, a moralidade 
pública deve ser o norteador do agente público, por ser um 
orientador das possibilidades de controle e tratamento dos atos 
corruptivos, considerando que a corrupção afeta o campo 
social assola a vida pública presente em todo o mundo, por 
conseguinte é preciso afirmar que a corrupção não é uma 
problemática exclusiva do Brasil e está longe de se findar.   

 
3 Princípios norteadores da admnistração pública 
 

A administração Pública é regida por princípios 
delimitados pelo Estado Democrático de Direito em que o 
direito é regido através do estado, o qual delimita o poder por 
meio de uma lei superior, que é fruto da vontade popular, neste 
campo o artigo 11 da lei 8.429/1992 aponta os atos que 
atentam contra os princípios da Administração Pública, sendo 
assim, princípio é todo ponto de referência de uma série de 
preposições, corolárias da primeira proposição, premissa 
primeira de um sistema, assim, princípios são valores que 
trazem consigo diretrizes (CRETELLA JÚNIOR, 1986). Em 
corroboração com o exposto Carvalho Filho (2011, s.p) 
destaca que: 

Os bens e interesses públicos não pertencem à Administração nem 
a seus agentes. Cabe-lhes apenas geri-los, conservá-los e por eles 
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velar em prol da coletividade, esta sim a verdadeira titular dos 
direitos e interesses públicos. O princípio da indisponibilidade 
enfatiza tal situação. A Administração não tem livre disposição 
dos bens e interesses públicos, porque atua em nome de terceiros. 
Por essa razão é que os bens públicos só podem ser alienados na 
forma em que a lei dispuser. Da mesma forma, os contratos 
administrativos reclamam, como regra, que se realize licitação 
para encontrar quem possa executar obras e serviços de modo 
mais vantajoso para a Administração. O princípio parte, afinal, 
da premissa de que todos os cuidados exigidos para os bens 
interesses públicos trazem benefícios para a própria coletividade.  
Tanto as regras quanto os princípios desempenham seu 

papel no cenário jurídico, haja vista que os princípios, possuem 
funções como a de otimização de condutas, a orientação do 
intérprete indicando valores fundantes, além de controlar os 
atos praticados no exercício da competência discricionária do 
Administrador (GIACOMUZZI, 2002). Não obstante, o artigo 
37 da Constituição Federal de 1988 enumera os princípios da 
Administração Pública, que aplicam-se aos três poderes, bem 
como a administração pública direta e indireta, consistindo em: 
princípio da legalidade onde o administrador somente pode 
realizar o que está previsto na lei, o da impessoalidade exige 
que a atuação do administrador público seja voltada ao 
atendimento impessoal e geral, ainda que interesse a pessoas 
determinadas, não sendo a atuação atribuída ao agente público, 
mas sim à entidade estatal a que se vincula (PINTO, 2008). 

Neste contexto é preciso evidenciar que a moralidade 
tem por finalidade estabelecer a necessidade de toda atividade 
administrativa, atender a um só tempo à lei, à moral e também 
a equidade. A publicidade destaca-se que seja obrigatória a 
divulgação, além do fornecimento de informações dos atos 
praticados pela Administração Pública, haja vista que a 
eficiência impõe-se a necessidade da adoção pelo 
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administrador dos critérios técnicos e dos profissionais para 
assegurar o melhor resultado possível (PINTO, 2008). 

Dessa forma, é preciso destacar que o princípio da 
legalidade constitui uma das garantias principais dos direitos 
individuais, pois a própria lei que define esses direitos, também 
estabelece os limites da atuação administrativa, que vem 
restringindo o exercício de tais direitos para o benefício da 
coletividade, assim o princípio da legalidade, não está 
disciplinado apenas no artigo 37, mas nos artigos 5º, incisos II 
e XXXV, e 84, inciso IV da Carta Magna de 1988, sendo que 
deve haver subordinação do administrador a lei (BRASIL, 
1998). Esclarece Meirelles (1998, p. 67) que: 

[...] a legalidade, como princípio de administração significa que o 
administrador público está, em toda sua atividade funcional, 
sujeito aos mandamentos da lei, e as exigências do bem comum, e 
deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato 
inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, 
conforme o caso.  
Frise-se que além do princípio da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade há outros 
princípios administrativos, são eles: do interesse público, da 
indisponibilidade, da continuidade, da autotutela, da 
especialidade, da presunção de legitimidade, de legalidade e da 
veracidade e o princípio da proporcionalidade.  O princípio da 
moralidade administrativa constitui um pressuposto de 
validade de todo ato da Administração Pública (MEIRELLES, 
1998).  

A atividade administrativa tem como diretrizes básicas 
os princípios que são os norteadores da atuação dos agentes 
públicos, neste campo cabe ressaltar o princípio o da 
moralidade.  Dando seguimento ao assunto Carvalho Filho 
(2010, p.23), destaca que: “O princípio da moralidade impõe 
que o administrador público não dispense os preceitos éticos 
que devem estar presentes em sua conduta. Deve não só 
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averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça 
em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que 
é desonesto.”  

O princípio da impessoalidade é tido por vezes como 
o princípio da igualdade, regulamentado pelo artigo 5º, I da 
Constituição Federal de 198, sendo aquele que estabelece que 
o administrador público deve ter por objetivo interesse 
público, ou seja, inadmitido um tratamento privilegiado aos 
inimigos, pois não deve imperar na Administração Pública a 
vigência de um ditado popular de que “aos inimigos 
ofertaremos a lei e aos amigos as benesses da lei.” 
(MIRANDA, 2008). Nesta esfera, Mello (2005, s.p) salienta 
que: “a impessoalidade funda-se no postulado da isonomia e 
tem desdobramentos explícitos em variados dispositivos 
constitucionais como o artigo 37, II, que exige concurso 
público para ingresso em cargo ou emprego público, ou no 
artigo 37, XXI, que exige que as licitações públicas assegurem 
igualdade de condições a todos os concorrentes.” 

O princípio da publicidade é a divulgação oficial do ato 
para conhecimento público e do início de seus efeitos externos, 
tem por finalidade adquirir-se da validade universal seria a 
razão pela qual as leis, os atos e os contratos administrativos 
que produzem consequência jurídicas externas dos órgãos que 
as produzem, exigem que seja feita a sua publicação, que seja 
dada a devida publicidade (GASPARIN, 2008). 

Com relação ao princípio da eficiência, este requer que 
a atividade administrativa seja realizada com a presteza, bem 
como, com a perfeição e rendimento profissional 
(GARSPARIN, 2008, p.89). Neste campo, Miranda (2005, s.p) 
destaca acerca do assunto que:  

[...] a finalidade da inclusão da eficiência como princípio 
constitucional expresso é permitir que a Administração ofereça 
ao 10 cidadão mais serviços, com melhor qualidade, menor tempo. 
Objetiva-se, ainda, a redução de custos, na medida em que se 
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promove a continua revisão e aperfeiçoamento das rotinas e 
processos de trabalho, simplificando procedimentos, 
desburocratizando e estabelecendo metas e indicadores de 
desempenho e de satisfação do cidadão 
Destarte, o princípio da eficiência demonstra uma 

preocupação na difusão de conceitos sobre a Economia em 
relação ao Direito, a partir de um movimento conhecido como 
“análise econômica do direito, em uma perspectiva relacionada 
às decisões judiciais que tem repercussão econômica que inclui 
a Administração Pública” (DIAS, 2009).  

Com vista nisso, é relevante apontar que quando a 
Constituição Federal de 1988, no caput do artigo 37 destaca os 
(5) cinco princípios da Administração Pública (direta e 
indireta): legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência, é com a finalidade de apresentar que estes são 
basilares, sendo extremamente necessária a obediência aos 
princípios constitucionais.  
 
4 A improbridade administrativa no direito administrativo 
brasileiro 
 

Há cinco tipos de improbidade administrativa sendo 
que a doutrina brasileira define como: improbidade trabalhista, 
improbidade disciplinar, improbidade penal, improbidade civil 
e improbidade político-administrativa (BARACHO, 2002). 
Consequentemente, é essencial entender os administradores 
públicos têm o dever de prezar pela probidade nos atos a serem 
realizados no exercício de seus cargos, com o intuito de evitar 
que sejam responsabilizados por atitudes que estão na 
contramão do esperado pelos administrados (FIGUEIREDO, 
2004). Acerca da improbidade administrativa, Silva Neto (2016, 
p.70) pontua que: 

Assim, é possível referir que a improbidade na administração 
pública brasileira é realidade mais cultural que jurídica, mais 
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histórica que constitucional, dando surgimento à figura do 
administrador cordial. (...) E quais efeitos jurídicos decorrem 
desse fato? É a vulneração de todos os princípios constitucionais 
indicados no art. 37, caput, CF. (...) A ‘cordialidade’ do 
brasileiro é evidenciada nos atos de corrupção (...)73 
Improbidade administrativa em linhas gerais é servir-se 

da função pública para angariar, além disso, visa distribuir em 
seu proveito pessoal ou para outrem, uma vantagem ilegal ou 
imoral, de qualquer natureza, e de qualquer modo, com 
violação aos princípios e as regras previstas nas atividades da 
Administração Pública, que vem a menosprezar os valores do 
cargo e a relevância dos bens, dos direitos, interesses e os 
valores confiados à sua guarda, inclusive por omissão, com ou 
sem prejuízo patrimonial (MARTINS JÚNIOR (2001). 

Há (3) três tipos de atos administrativos de 
improbidade são eles: atos de improbidade administrativa que 
importem o enriquecimento ilícito, os atos de improbidade que 
causem prejuízo ao erário, e por fim os atos de improbidade 
que atentem contra os princípios da administração pública 
(LEAL; SILVA, 2017). Cumpre destacar, que a lei 8.429/ 1992 
apresenta nos artigos 1º, 2º e 3º os sujeitos ativos e passivos 
dos atos de improbidade administrativa, basta ver, que 
qualquer entidade pública ou particular que tenham 
participação no dinheiro público seja relativa ao patrimônio ou 
da receita anual, entrando neste rol a administração direta e 
indireta: as autarquias, sociedades de economia mista e as 
fundações) (LEAL; SILVA, 2017). 

A empresa que venha a ser incorporada ao patrimônio 
público cuja entidade, criação e custeio do erário haja 
concorrido ou venha a concorrer com mais de 50% (cinquenta 

                                                 
73Silva Neto (2016) conceitua homem cordial como aquele que desconhece 
as fronteiras entre o público e o privado e faz do cargo público instrumento 
de satisfação de interesses particulares 
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por cento) do patrimônio e da receita anual, a entidade para 
cuja criação ou custeio do erário, haja concorrido ou venha a 
concorrer com menos de 50% (cinquenta por cento) do 
patrimônio e da receita anual, e por fim, a entidade que receba 
subvenção, incentivo ou benefício fiscal ou creditício de 
determinado órgão público (LEAL; SILVA, 2017). 

De acordo com o artigo 2º da Lei 8.429/92 “todo 
aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem 
remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função”, sendo assim, o sujeito ativo da 
improbidade administrativa é o agente público, neste caminhar, 
frise-se que os atos descritos no artigo 2º da lei 8.429/92 que 
pressupõe enriquecimento ilícito, conforme pontua o artigo 9º 
da lei de improbidade que não resta dúvida com relação ao 
núcleo das condutas tipificadoras, conforme evidencia-se a 
obtenção de vantagem econômica com os seguintes termos: 
receber, perceber, aceitar, utilizar, usar, adquirir e incorporar, 
demandando às suas caracterizações a forma dolosa do 
comportamento (LEAL; SILVA, 2017). Em que pese ao 
conteúdo legislativo acerca da improbidade administrativa o 
artigo 9º da lei 8.429 dispõe que:  

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa 
importando enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei [...] Art. 10. Constitui ato de 
improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, 
desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou 
haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei [...] Art. 11. 
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra 
os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão 
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que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e 
lealdade às instituições [...] (BRASIL, 1992).  
Os Atos de Improbidade Administrativa são 

disciplinados no Capítulo II da Lei de Improbidade 
Administrativa dividido em (3) seções. A primeira Seção I 
dispõe “Dos atos de improbidade administrativa que importam 
enriquecimento ilícito” no artigo 9º com (12) doze incisos. A 
Seção II dispõe “Dos atos de improbidade administrativa que 
causam prejuízo ao erário” no artigo 10, com vinte e um incisos 
sendo o XIV e o XV que foram incluídos com a lei nº 11.107 
de 06 de abril de 2005 além dos números XVI a XXI, bem 
como a nova redação do inciso VIII que fora acrescido pela lei 
nº 13.019/15, e por fim a Seção III que discorre “Dos atos de 
improbidade administrativa que atentam contra os princípios 
da Administração Pública” com (8) oito incisos, haja vista que 
este último fora incluído pela lei nº 13.019/14 (CURAN, 2015). 
Preconiza Di Pietro (2007, p. 745-746) acerca do assunto que:  

[...] a legalidade estrita não se confunde com a moralidade e a 
honestidade, porque diz respeito ao cumprimento da lei; a 
legalidade em sentido amplo (o Direito) abrange a moralidade, a 
probidade e todos os demais princípios e valores consagrados pelo 
ordenamento jurídico; como princípios, os da moralidade e 
probidade se confundem; como infração, a improbidade é mais 
ampla do que a imoralidade, porque a lesão ao princípio da 
moralidade constitui uma das hipóteses de atos de improbidade 
definidos em lei. 
Sendo assim, a lei da improbidade administrativa é 

direcionada para responsabilização do gestor público, pois é do 
mesmo que espera-se o melhor, é nele que impõe-se o dever 
da honestidade, da lealdade e da boa gestão pública, como todo 
cidadão, e como qualquer pessoa, todos submetem-se a um 
regime de responsabilidade pelos seus atos nas diversas áreas 
do direito (PEIXOTO, 2016).  
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A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu 
artigo 37, § 4º, que “os atos de improbidade administrativa 
importam na suspensão dos direitos políticos, ou seja, a perda 
da função pública, bem como a indisponibilidade dos bens e o 
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, 
sem o prejuízo da ação penal cabível”. Compreende-se que o 
interesse está em punir os responsáveis por atos de 
improbidade, regulamentando assim, o dispositivo da 
Constituição, surgiu a Lei 8.429/92 (ZAVASCKI, 2007).  

De acordo com o Ministro Teori Zavascki, a Lei que 
“dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, 
emprego ou função na Administração Pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências”. Neste campo há 
regras de natureza processual disciplinando a ação judicial para 
a imposição das referidas sanções, sendo uma ação de 
improbidade administrativa. Pois trata-se de uma ação com 
caráter eminentemente repressivo, com a finalidade mais que 
tutelar direitos, mas de aplicar penalidades (ZAVASCKI, 
2007).  

Por fim, ao se analisar o instituto da improbidade 
administrativa, remete-se a questões como a escassez de 
recursos para setores básicos da sociedade, como a educação e 
a saúde, além da falta de segurança pública e pelo aumento da 
violência urbana que demonstra o sucateamento da segurança 
pública, além de outras problemáticas que assolam a sociedade, 
elementos que demonstram a própria ruína do governo, que 
fora instituído com a finalidade de garantir boas condições de 
vida para a população, passa a demonstrar a incompetência  
para o desenvolvimento de seu papel, sendo uma falência do 
Estado, que deve ser por ele combatida (COSTA, 2006). 

 
5 Aspectos práticos da improbidade administrativa no 
Brasil 
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Com relação à temática abordada é imprescindível 

apontar algumas jurisprudências, a primeira em análise é um 
Recurso Especial 1461882 PA 2014/0148319-0 do Superior 
Tribunal de Justiça, que teve por relator o Ministro Sérgio 
Kukina. Neste Recurso consolidou-se o entendimento de que 
o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública 
por ato de improbidade administrativa constitui tutela de 
evidência e dispensa a comprovação da dilapidação iminente 
do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum 
in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA), 
frise-se que nas demandas por improbidade administrativa, 
compreende-se que a decretação da indisponibilidade 
pontuada no artigo 7º, parágrafo único, da Lei de Improbidade 
Administrativa, não depende da individualização dos bens pelo 
Parquet, podendo assim, recair sobre os bens adquiridos antes 
ou depois dos fatos descritos na inicial, bem como, sobre os 
bens de família (STJ, 2015):  

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. 
INDISPONIBILIDADE DE BENS. 
DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE 
DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO 
PATRIMÔNIO DO DEMANDADO E DE 
INDIVIDUALIZAÇÃO DOS BENS A SEREM 
ALCANÇADOS PELA CONSTRIÇÃO.  
1 - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 
1.366.721/BA, sob na sistemática dos recursos repetitivos (art. 
543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de 
indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa constitui tutela de evidência e 
dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do 
patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in 
mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).  
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2 - Nas “demandas por improbidade 
administrativa, a decretação de indisponibilidade 
prevista no art. 7º, parágrafo único, da LIA não 
depende da individualização dos bens pelo 
Parquet, podendo recair sobre aqueles adquiridos 
antes ou depois dos fatos descritos na inicial, bem 
como sobre bens de família” (grifo nosso) (REsp 
1.287.422/SE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda 
Turma, DJe 22/8/2013). Nesse mesmo sentido, vejam-se, 
ainda: REsp 1.343.293/AM, Rel. Ministra Diva Malerbi - 
Desembargadora Convocada TRF 3ª Região -, Segunda Turma, 
DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.282.253/PI, Rel. 
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 5/3/2013; 
REsp 967.841/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 8/10/2010; bem como as 
seguintes decisões monocráticas: REsp 1.410.1689/AM, Relª. 
Ministra Assusete Magalhães; DJe 30/9/2014; e AREsp 
436.929/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 
26/9/2014, e AgRg no AREsp 65.181/MG, Rel. Ministro 
Arnaldo Esteves Lima, DJe 12/5/2014. 3 - Recurso especial 
provido. 

O julgado abaixo trata-se de um recurso especial, Resp 
1395771 SP 2011/0133416-0, do Superior Tribunal de Justiça 
STJ, sendo que houve uma Ação Civil Pública por improbidade 
administrativa, tendo como Relator o Ministro Humberto 
Martins, o qual destaca que os atos censurados no Recurso, 
amoldam-se aos casos de improbidade administrativa, 
previstos no artigo 11, I, da Lei 8.429/92, haja vista que o 
Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento um 
consolidado de que o ato de improbidade por ofensa a 
princípios da administração pública exige a demonstração do 
dolo genérico (STJ, 2013): 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 
POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
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LICITAÇÃO. BENEFICIAMENTO DA EMPRESA 
VENCEDORA DO CERTAME. 
CONFIGURAÇÃO. ART. 11 DA LEI 8.429/92. 
DOLO GENÉRICO COMPROVADO. 
APLICAÇÃO DE SANÇÕES. DECORRÊNCIA 
LÓGICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE DANO AO ERÁRIO E AUFERIMENTO DE 
VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE 
APLICAÇÃO DAS PENAS DE 
RESSARCIMENTO E DE MULTA VINCULADA 
AO BENEFÍCIO OBTIDO. 
1. O dano ao erário não é elementar à configuração 
do ato de improbidade. 
2. Os atos censurados amoldam-se aos casos de 
improbidade administrativa, previstos no art. 11, I, 
da Lei 8.429/92. O Superior Tribunal de Justiça 
possui o entendimento consolidado de que o ato 
de improbidade por ofensa a princípios da 
administração pública exige a demonstração do 
dolo genérico. 
3. In casu, conclui o acórdão estadual que houve favorecimento da 
vencedora do certame, por manifesta deliberação do ora agravante, 
o que por si só configura o dolo genérico, consubstanciado na 
intenção de beneficiar a empresa vencedora do certame. 
4. O art. 21, I, da Lei n. 8.429/92 prevê a aplicação de sanções 
aos atos de improbidade, ainda que não haja dano patrimonial 
ou enriquecimento ilícito, salvo quanto à pena de ressarcimento. 
No caso, não foi consignada a ocorrência de dano patrimonial ou 
de enriquecimento ilícito. 
Recurso especial parcialmente provido para tornarem inaplicáveis 
as sanções de ressarcimento integral do dano e de pagamento de 
multa civil equivalente a três vezes o acrescimento patrimonial 
auferido. 
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(REsp 1395771/SP, Rel. Ministro HUMBERTO 
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
05/11/2013, DJe 14/11/2013). (grifo nosso).  
Neste enquadramento, é relevante citar outro julgado 

que trata sobre a impossibilidade da ação de improbidade 
exclusivamente contra o terceiro, haja vista, que deve o agente 
público figurar também no polo como réu (STJ, 2014), 
conforme trecho do mesmo: 

Os particulares que induzam, concorram, ou se beneficiem de 
improbidade administrativa estão sujeitos aos ditames da Lei 
nº 8.429/1992, não sendo, portanto, o conceito de sujeito ativo 
do ato de improbidade restrito aos agentes públicos (inteligência 
do art. 3º da LIA). Inviável, contudo, o manejo da ação civil de 
improbidade exclusivamente e apenas contra o particular, sem a 
concomitante presença de agente público no polo passivo da 
demanda.(STJ, REsp 1.171.017/PA, Rel. Ministro Sérgio 
Kukina, 2ª Turma, DJe 25/02/2014). 
Outra jurisprudência que aborda sobre a questão da 

improbidade administrativa, trata-se de uma Ação Civil 
Pública, onde a jurisprudência destaca reconhecimento da 
inexistência de improbidade culposa (STJ, 2010), conforme 
ementa abaixo: 

Ação Civil Pública- Ex-Prefeito - Procuração Outorgada 
ao Vice-Prefeito – Ausência de má-fé do 
administrador – não configuração de Improbidade 
Administrativa. O ato que, embora ilegal, não foi praticado 
pelo Chefe do Executivo Municipal com desonestidade, 
imoralidade ou em detrimento do erário público, mas, sim, em 
virtude de inabilidade do administrador, não gera punição com 
base na Lei 8.429/92, principalmente se inexistente, danos à 
Administração. Negaram provimento ao recurso. (STJ - REsp: 
834647 MG 2006/0062771-2, Relator: Ministro MAURO 
CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/11333989/artigo-3-da-lei-n-8429-de-02-de-junho-de-1992
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/104098/lei-de-improbidade-administrativa-lei-8429-92
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09/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de 
Publicação: DJe 19/11/2010). (grifo nosso).  
Por fim, a partir dos julgados apresentados, foi possível 

compreender a aplicabilidade, e as diferentes decisões com 
base na lei da improbidade administrativa (lei nº 8.429/1992) 
por alguns tribunais brasileiros. 
 
6 Considerações finais 
 

Conforme o que fora abordado, nota-se a relevância da 
Lei de Improbidade Administrativa, esta que foi editada com a 
finalidade de regulamentar o artigo 37, parágrafo 4º da Carta 
Magna de 1988 para a reparação de danos causados ao 
patrimônio público e pelos atos de improbidade que são 
praticados pelos agentes públicos. O presente trabalho fez uma 
reflexão sobre a corrupção, os princípios norteadores da 
admnistração pública, sobre a improbridade administrativa no 
direito administrativo brasileiro e por fim sobre aspectos 
práticos da improbidade administrativa no Brasil.  

Apesar de a probidade administrativa ser um princípio 
que deve nortear as condutas dos agentes públicos, bem como 
os outros princípios que são basilares e regem a Administração 
Pública estes estão elencados no artigo 37 da Constituição da 
República de 1988, os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. Todavia, os casos de 
corrupção e improbidade administrativa tornaram-se uma 
situação diária, massacrante e corriqueira em todo o sistema 
político democrático brasileiro, um fato que se tornou 
“comum” para os olhos do povo brasileiro, que luta 
diariamente por um país digno, preocupados com o seu 
trabalho, no pagamento de seus impostos, que buscam o 
sustento de sua família, ou seja em busca de sua sobrevivência.  
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