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RESUMO 
 

 
 
 
LESSA, Carlos. O princípio da eficiência na reforma administrativa do estado brasileiro. 
2006.  174 f. Dissertação de Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito 
do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
 
 
Praticamente tudo está positivado no direito brasileiro; o direito administrativo está quase 
que inteiramente preso à Constituição Federal, em outros direitos filiados ao sistema do 
common law, os institutos novos podem ser criados com maior facilidade, porque sua 
validade jurídico-constitucional vai sendo analisada, afirmada ou negada pelo judiciário, 
com base, apenas, em princípios genéricos constantes da Constituição ou em standards 
contidos em leis também genéricas. No Brasil, a adoção desses mesmos institutos esbarra 
todo momento em normas constitucionais expressas, o que vem provocando dificuldades e 
desacertos, para não falar em inconstitucionalidades. A diferença fundamental está na 
flexibilização de procedimentos e na alteração quanto à forma de controle, que deixa de ser 
formal e passa a ser de resultado (eficiência).  O estudo está centrado sobre a forma do 
controle administrativo, no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, vertido para o 
Princípio da Eficiência, onde se faz a análise da definição das metas da administração 
pública brasileira, a fim de possibilitar o controle jurisdicional a posteriori ou de resultado. 
O Princípio da Eficiência é abordado como uma espécie do gênero norma, cuja intenção é 
de lhe outorgar status de regra jurídica dotada de valoração e eficácia próprias, sobretudo 
no que conflitar com outras regras e outros princípios, as repercussões e o seu alcance como 
referencial de controle da atividade administrativa discricionária, além do controle judicial 
sobre o mesmo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Princípio, eficiência, controle. 



ABSTRACT 
 

 
 
 
LESSA, Carlos. The efficiency principle at the admistrative reform of the brasilian state. 
2006.  174 p. Master Degree – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do 
Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 

 
 
 
Almost everything is positivated at the brasilian legal system; the administrative right is 
most entirely tied to the Federal Constitution, in other system filiated to the common law 
system, new institutes can be created with more facilities, because it’s legal constitutional 
validity changes constantly, affirmed or denied for the judiciary, with support just in 
generic principles contained at the Constitution or in standards included in laws also 
generic. In Brazil, the use of the same institutes always finds limits in expressed 
constitutional laws, what has porvoking difficulties and mistakes, not to mention in 
unconstitutionalities. The basic difference is at the flexibilization of porcedures and at the 
change about the control form, that leaves of being formal and starts to be of result 
(efficiency).  The study is centered on the form of administrative control, in the scope of the 
brasilian legal system, shed for the principle of efficiency, where it makes the analysis of 
the definition of the goals of the brazilian public administration, in order to make possible 
the future jurisdictional control or of results. The Efficiency Principle is boarded as a 
species of the sort norm, whose intention is of it to grant status of rule of law endowed with 
porper valuation and effectiveness, over all in what conflicts with other rules and other 
principles, the repercussions and its reach as referential of control of the discretional 
administrative activity, beyond the judicial control on the same. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Principle, efficiency, control. 
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INTRODUÇÃO 

 

  O objetivo do presente estudo é alcançar a formulação de uma base capaz de 

sedimentar os alicerces do Princípio Constitucional da Eficiência no âmbito do direito 

administrativo brasileiro, em face da sua inclusão como um dos princípios norteadores da 

Administração Pública. 

  O Estado Brasileiro atravessou nesse último século três fases diversas e 

distintas: a primeira, denominada de pré-modernidade ou Estado Liberal; a segunda que se 

chamou de modernidade ou Estado Social e, por fim, a pós-modernidade.  Nesta última fase, 

o Estado se encontrava sob fortes críticas, densamente identificado com as idéias de 

ineficiência, desperdícios de recursos, morosidade, burocracia e corrupção; chegando ao fim 

do século XX, grande, ineficiente, com bolsões endêmicos de corrupção e sem conseguir 

vencer a luta contra a pobreza.  

  Diante desse quadro, surgiu a necessidade de se fazer a Reforma 

Administrativa no Estado brasileiro, tendo como pressuposto o regime democrático e a 

dignidade da pessoa humana. Essa reforma baseou-se em quatro aspectos distintos: a) a 

delimitação de sua abrangência institucional e os processos para reduzir o tamanho do Estado; 

b) a demarcação do seu papel regulador e os processos de desregulamentação; c) o aumento 

de sua capacidade de governança e d) o aumento de sua governabilidade.  

  Esses objetivos ficaram expostos no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, surgido no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995. Nele, faz-se a distinção 

entre a Reforma do Estado e a Reforma do Aparelho do Estado. A primeira, um projeto amplo 

que diz respeito às várias áreas do governo e ainda ao conjunto da sociedade brasileira; a 

segunda visa a tornar a administração pública mais eficiente e mais voltada para o cidadão. 

 A Emenda Constitucional nº 19, de 1998, é considerada a reforma mais 

profunda sofrida pela Constituição Federal de 1988: em temos quantitativos, porque abrangeu 
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um vasto número de dispositivos constitucionais, e em termos qualitativos, ao alterar 

profundamente a substância da Administração Pública brasileira, desviando-se do modelo 

social criado pelo constituinte originário para um de conotações liberais, inspiradas em 

contornos da iniciativa privada. 

  Não há, assim, espaço legítimo para o Estado mínimo, mas apenas para o 

Estado Social (eficiente), que resolva a crise institucional decorrente da inaptidão da máquina 

governamental, para atender com eficiência suas tarefas. Trata-se, portanto, do firmar do 

Estado Social, que exige, para tanto, eficiência da Administração Pública. 

  Nesse contexto, o Parlamento criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

estruturou o Sistema Tributário pormenorizado e desenhou uma Ordem Social, cujo primado 

é o trabalho, e o objetivo é o bem-estar e a justiça social. Foram estabelecidos princípios 

constitucionais reitores da atuação administrativa, bem como se firmaram regras 

constitucionais para o conjunto da Administração Pública, tanto na esfera federal quanto na 

estadual e municipal, pois o Estado poderia pôr em risco a fundamental necessidade de se 

assegurar a dignidade da pessoa humana. 

  Qualquer esforço para preservação da dignidade da pessoa humana passa pela 

garantia de saúde, educação, emprego, cultura, lazer, segurança, que devem ser promovidos, 

assegurados ou mesmo prestados pelo Estado, eficientemente. 

  O Princípio Constitucional da Eficiência, em forma de norma, traduz toda a 

preocupação da moderna doutrina publicista com a manutenção dos valores da dignidade da 

pessoa humana, liberdade, igualdade material, fraternidade, condições dignas de 

sobrevivência. 

  A Emenda Constitucional nº 19/98, ao inserir o princípio da eficiência no 

elenco de princípios constitucionais ínsitos à Administração Pública, pôs termo às discussões 
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doutrinárias e jurisprudenciais sobre a existência implícita ou não de tal vetor no âmbito do 

Direito Positivado Pátrio. 

  Mesmo em momento pretérito, a Carta Política, em seu artigo 74, inciso II, já 

sinalizava a presença desse quinto princípio, quando tratava da estrutura dos três Poderes, 

apresentando modalidade de controle interno, que tinha por desiderato comprovar a legalidade 

e avaliar os resultados, tendo por parâmetros a eficácia e a eficiência da correspondente gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos e entidades da Administração Federal, bem 

como da aplicação de recursos por entidades de direito privado. 

  Uma vez suscitados os elementos nodais da matéria, impossível não visualizar 

o dever imposto ao agente público, como uma atuação tendente a produzir resultados 

favoráveis, propiciadores dos fins buscados pelo Estado, sobretudo no que diz respeito à 

dignidade da pessoa humana. 

  Neste trabalho, sem desprezar a importância dos demais princípios norteadores 

das atividades da Administração Pública, procuramos estudar em particular o Princípio da 

Eficiência, centrado nas peculiaridades da nossa realidade. 

  O Direito Comparado assumiu relevante papel inspirador em tal contexto, uma 

vez que a eficiência, sob a pretensão de garantir uma maior qualidade na atividade pública e 

na prestação dos serviços públicos, já integrava expressamente Cartas Políticas de alguns 

países, v.g., Espanha, Filipinas, Suriname, e, mesmo não evidentemente prevista (a eficiência) 

em outros, como Cuba e Portugal, foi ressaltada de forma indireta, situação em que se 

vislumbra a clara intenção dos respectivos legisladores constitucionais em assegurar à 

Administração Pública uma gestão efetiva, por meio do desenvolvimento de iniciativas 

tendentes à consecução do bem comum. 

  Iniciamos o capítulo 1 abordando os princípios jurídicos, com a delimitação do 

conceito de princípio no âmbito do Direito brasileiro, onde procuramos demonstrar o 
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fundamento e a cientificidade jurídica dos princípios, a origem filosófica e a distinção entre 

princípios (gerais e jurídicos), normas e regras, além da hierarquia entre os princípios, para ao 

final contextualizar o desenvolvimento da idéia de eficiência como princípio no âmbito da 

Administração Pública. 

  A importância basilar dos princípios constitucionais pode ser afirmada, 

trazendo-se à colação o ensinamento de Celso Antônio Bandeira de Mello quando afirma com 

estrita propriedade que violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma.  A 

desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, 

mas a todo o sistema de comandos.  É a mais grave forma de ilegalidade ou 

inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, de seus valores 

fundamentais, contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura 

mestra.  Isto porque, com o ofendê-lo, abatem-se as vigas que o sustêm e alui-se toda a 

estrutura neles esforçada.1 

    Em seguida, no capítulo 2, trazemos à colação algumas considerações acerca 

do Estado e dos modelos de Administração Pública burocrático e gerencial. 

  No capítulo 3, procedemos a uma visão geral dos princípios constitucionais que 

regem a autuação da Administração Pública no âmbito do direito brasileiro. 

  No capítulo 4, damos especial atenção ao princípio da eficiência, traçando a 

sua trajetória antes da Emenda Constitucional nº 19/1998, e após a Reforma Administrativa 

do Estado brasileiro; a sua natureza jurídica, as suas características, os seus diversos aspectos 

e peculiaridades, com um breve panorama no direito comparado. 

  No capítulo 5, abordamos algumas considerações a respeito das várias formas 

de controle da Administração Pública, tanto no âmbito interno quanto no externo. Em 

                                                 
1  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais,   
1980. p. 230. 



  

 

12 

seguida, no capítulo 6, apresentamos alguns aspectos e peculiaridade da discricionariedade 

administrativa e dos conceitos indeterminados. 

 No capítulo 7, relacionamos a eficiência com a discricionariedade 

administrativa, além de abordarmos o controle à luz do princípio da eficiência. 

 O capítulo 8 trata da a Administração Pública eficiente e dos direitos 

fundamentais, e, ao final, procedemos a algumas conclusões. 
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CAPÍTULO 1 - PRINCÍPIOS JURÍDICOS: DELIMITAÇÃO DO CONCEITO DE 
PRINCÍPIOS 
 

SUMÁRIO: 1.1 Fundamento e cientificidade jurídica 
dos princípios. 1.2 Origem filosófica. 1.3 Princípios 
(gerais e jurídicos), normas e regras. 

 
 

1.1  FUNDAMENTO E CIENTIFICIDADE JURÍDICA DOS PRINCÍPIOS  

 

  Iniciaremos agora o estudo dos princípios com o objetivo de alcançarmos a 

formulação de uma base principiológica capaz de estabelecer quais são esses princípios que 

devem ser eleitos com o propósito de estruturar a juridicidade da ciência que estuda o 

fenômeno consistente na aplicação do direito. 

  É necessário, pois, recorrer à própria origem do histórico-filosófico dos 

princípios, em face de que as nossas taxonomias (classificações) exigiram o expurgo do 

abuso, atualmente existente, em se querer nominar de princípios fatos que, a despeito de 

serem jurídicos, não alcançam a essência e nem representam qualquer ponto de partida 

estruturador de uma determinada disciplina. 

  Com efeito, toda sociedade é regida por determinados valores que constituem 

os postulados originários e primários do agrupamento coletivo.  Para a existência de uma 

sociedade, é imprescindível, a comunhão mínima que seja, de valores que propiciem as 

diretrizes de “o que”, e “como” se pretende conduzir. A partir daí, surge o ordenamento 

jurídico como um conjunto de normas que expressam os seus valores.  Nesse contexto, os 

princípios jurídicos representam os valores materiais que a sociedade elegeu como justo. 

  A constante e renovada relação dialética entre os Poderes Legislativos, 

Executivos e o Judiciário, “o direito por regras”, do Estado de Direito cedeu lugar, no 

constitucionalismo contemporâneo, ao “direito por princípios”.  Essa mudança estrutural teve 

de comportar necessariamente conseqüências muito sérias para a jurisdição, conseqüências 
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essas, nem sempre tranqüilizadoras, pois se referem a certas exigências, consideradas noutros 

tempos, irrenunciáveis, como, por exemplo, a certeza e previsibilidade das decisões judiciais. 

  Essas conseqüências para jurisdição, traduzíveis na menor previsibilidade e 

maior incerteza quanto ao conteúdo das decisões judiciais, antes são reflexos dos efeitos da 

moderna compreensão do Direito sobre os domínios da atividade administrativa do Poder 

Público, inclusive da atividade não vinculada, na qual se incluem a discricionariedade e a 

valoração administrativa de conceitos indeterminados, os quais passam a ser balizados, não 

mais apenas pelos parâmetros objetivos de legalidade, mas também, por outros parâmetros de 

hierarquia constitucional igual ao princípio da legalidade, a saber, pelos princípios: da 

proporcionalidade, da razoabilidade, da imparcialidade, da impessoalidade, da moralidade e 

da eficiência, dentre outros, contemplados, de modo explícito ou implícito nas mais diversas 

Constituições dos países ocidentais, ora com esta, ora com outra nomenclatura. 

  Dworkin define os princípios como um “standard” que há de ser observado por 

ser uma exigência da justiça, da eqüidade ou de alguma outra dimensão da moralidade.  Eles 

constituem as proposições primárias do direito, e estão vinculados àqueles valores fundantes 

da sociedade que exprimem o que foi por ela eleito como sendo o justo.2 

  Os princípios constitucionais, portanto, traduzem os direitos do homem e os 

grandes princípios de justiça.  Eles impõem ao legislador, à jurisprudência, à administração e 

aos particulares, a interpretação do Direito de acordo com os valores por eles elegidos. 

  Com efeito, sem princípios específicos não se confere autonomia científica a 

nenhum ramo do saber jurídico, pois qualquer ramificação do conhecimento desinformado de 

princípios não adquire o status científico. Nelson Nery Júnior assevera que se considera 

                                                 
2  DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
p. 72. 
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ciência aquele ramo de estudos que é informado por princípios, e estes, portanto, é que dão 

natureza de ciência à determinada matéria.3 

  O estudo dos princípios tem como objetivo a sua classificação, crítica e 

definição, representando uma etapa necessária (preliminar) à estruturação sistemática de 

determinada disciplina, quando esta atinge, tal como ocorre com o Direito Administrativo, um 

estágio de equilíbrio suficientemente maduro, ultrapassando as raias da fase meramente 

empírica ou casuística. 

  Nesse contexto, José Soares Filho acrescenta que os princípios significam, de 

um modo geral, o sustentáculo teórico e a justificativa axiológica de qualquer ciência jurídica; 

a fonte de seus conceitos e normas, que neles encontram sua interpretação e sua legitimidade.4 

   Jones Figueiredo Alves afirma que a plena identificação dos princípios 

processuais em suas consistências próprias, cujo reconhecimento se impõe para potencializar 

a aplicação de uns e outros, tem uma utilidade indeclinável em garantia do processo, pois é 

através do intenso aproveitamento dos princípios, com emprego de técnicas adequadas, que se 

constrói, na essência, a efetividade do processo, realizando-se a justa composição da lide.5 

  Para se estabelecer quais são os princípios que devem ser eleitos com o escopo 

de estruturar o estudo do Princípio da Eficiência, nosso ponto de partida nesta investigação 

será a origem filosófica dos princípios. 

 

 

 

 

                                                 
3 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1992. p. 21. 
4 SOARES FILHO, José. A proteção da relação de emprego: análise crítica em face de normas da OIT e da 
legislação nacional. São Paulo: LTr, 2002. p. 159. 
5 ALVES, Jones Figueiredo.  Da aplicação prática dos princípios processuais: uma proposta de estudo. Recife, 
1999. p. 11. 
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1.2 ORIGEM FILOSÓFICA 

 

  A expressão princípio deriva do grego “archè” e foi introduzida na filosofia 

por Anaximandro designando causa ou movimento, entendimento. Alguns filósofos pré-

socráticos utilizaram a expressão princípio para descrever o caráter do elemento ao qual todos 

os demais estavam reduzidos e que representava, na realidade, o princípio de todas as coisas. 

  Os gregos iniciaram o uso da palavra princípio para representar a realidade, 

mas não para designar que o princípio em si era a realidade (em sentido ontológico) de todas 

as coisas. Entendia-se como sendo possível a proposição de uma razão determinante da 

realidade, esta sim (a razão) é que determinava a essência das coisas ao permitir a sua 

descrição por meio de proposições atributivas da própria razão.  

  Aristóteles preocupou-se em descobrir uma característica comum a todos os 

princípios, pois entendia que o caráter comum de todos eles era ser a fonte de onde derivam o 

ser, ou a geração, ou o conhecimento.   

  Posteriormente, os escolásticos retomaram a idéia aristotélica para conceber o 

princípio como “aquilo” (o ponto de partida) de onde algo emana, e o que emana tanto pode 

relacionar-se com a realidade, quanto com o movimento ou com a cognição.  Todavia, apesar 

de o princípio poder coincidir com um ponto de partida, reconheceu-se que a recíproca não 

era verdadeira, ou seja, nem todo ponto de partida deve ser confundido com um princípio.  

  Neste contexto, a expressão princípio restou adstrita a um ponto de partida 

que, todavia, não redundasse noutro ponto de partida, ou em pontos de partida da mesma 

espécie, ou da mesma classe. Uma ciência pode perfeitamente possuir um ou mais princípios 

e uns podem ser dependentes de outro ou de outros, isto é, pode haver princípios 

hierarquicamente superiores aos quais outros se sujeitam, tais são chamados de prima 

principia, ou dignitates, são verdadeiros axiomas, isto é, proposições não demonstráveis cuja 
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aceitação como verdadeira se impõe na formação de uma perfeita seqüência lógica 

(proposição evidente/máxima).   

 As clássicas formas de se operar o raciocínio filosófico sobre princípios são duas: a 

primeira delas é a dogmática, do grego dokén, cuja preocupação se dá com as respectivas 

demonstrações concretas acerca do dito inexiste, pois, cumpre função informativa combinada 

com outra diretiva, ao acentuar o aspecto resposta de uma investigação; a outra, zetética, do 

grego zetéin, contrariamente, verte-se para a verificação fática de hipóteses,6 pois cumpre 

função informativa/especulativa, ao acentuar o aspecto pergunta de uma investigação, 

mantendo, dessa forma, aberto às dúvidas as premissas e os princípios que ensejam respostas. 

  Como observa o professor Nelson Saldanha, os modos através dos quais se 

operam os pensamentos jurídicos sobre princípios vêm sendo postos e repostos de inúmeras 

maneiras: ora são considerados como pontos de referência informadores da ordem jurídica, 

situando-se num plano anterior ao da norma; ora são extraídos da própria norma através de 

processo exegético.7  Na mesma linha Rui Portanova ora conceitua o princípio como critério, 

ora como política, ora como sistema, ora como requisito, ora como regra.8 

  É certo que foi do sentido conferido pelos gregos abrangendo realidade e razão, 

que os escolásticos construíram o entendimento acerca da expressão princípio, como: 

principium essendi ou cognoscendi.  

  Para os iluministas, o princípio é como aquilo que contém em si mesmo a razão 

d’alguma coisa, de maneira que os princípios são lógicos ou são ontológicos, pois quando se 

fala em principium essendi, releva-se o ser e quando se menciona o principium cognoscendi, 

vincula-se o princípio à atividade de conhecer a realidade, princípio enquanto razão.  

                                                 
6  SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 200.  
7  Ibidem. 
8  PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997. p. 13. 
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  Assim, torna-se plenamente factível conferir-se a sobreposição de um princípio 

a outro ou a outros. Tudo isso, entretanto, depende da corrente filosófica adotada, pois, pode-

se preferir realçar e sobrelevar a realidade sobre a razão ou vice-versa.  

  Os escolásticos chegaram a mencionar um terceiro gênero de princípios: o dos 

princípios fiendi, princípios do ‘fazer’.  Entendemos, entretanto, ser impossível situar um 

princípio inserido noutro ambiente não coincidente com o dos princípios lógicos ou 

ontológicos. De uma forma ou de outra, ou situamos os princípios no mundo do ser ou no 

proposicional, pois entre essas duas realidades não há uma terceira.  

  Como se percebe, a expressão ‘princípios’ é ambígua, o seu sentido e alcance 

geram incerteza e designações distintas. Na doutrina, inclusive, há lógicos que chegam a 

negar a existência dos princípios ontológicos. 

  Lourival Vilanova, por exemplo, afirma que somente se atinge o nível mais 

profundo do conhecimento através da lógica (de suas proposições).9  Assim como há autores a 

afirmar que os princípios lógicos são, na verdade, princípios ontológicos, pois eles não se 

justificariam se não se baseassem numa realidade.  

  Classificam-se ainda os princípios em onivalentes, plurivalentes, monovalentes 

e setoriais. Onivalentes são os princípios universais dos quais extraem-se proposições gerais e 

das quais se deduzem outras especiais, são exemplos: o da identidade, o da não contradição, o 

do terceiro excluído e o da razão suficiente ou determinante.  

  Estes princípios pertencem ao objeto da lógica formal, e direcionam-se para 

fenômenos examinados sob um prisma estático, permitindo, por conta disso, em seu desfavor, 

crítica no sentido de,  sendo a realidade indiscutivelmente dinâmica e constituída pela união 

dos contrários, não poderia por seu intermédio ser bem representada, mormente porque  

                                                 
9  VILANOVA, Lourival. Lógica jurídica. São Paulo: José Bushatsky, 1976. p. 15-17. 
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consagra o “princípio da não contradição”, o qual afirma que uma proposição não pode ser 

ao mesmo tempo verdadeira e falsa.  

  Assim, uma lógica que pretendesse retratar mais precisamente o mundo real 

deveria preocupar-se com a evolução fática dos fenômenos que descreve. A lógica formal 

fundamenta-se ainda, em mais dois princípios: o da identidade: se uma idéia é verdadeira é 

verdadeira, e o do terceiro excluído, pelo qual uma idéia ou é verdadeira ou é falsa. Já o 

princípio da razão suficiente indica que toda conseqüência exige uma causa antecedente 

constituída na sua motivação, ou que deve uma proposição conter a demonstração da certeza 

de uma demonstração de modo a tirar dúvidas acerca da sua veracidade.   

 Princípios plurivalentes, também denominados de princípios regionais, são os 

pertencentes a determinados grupos de ciências e somente são eficazes na medida em que as 

ciências integrantes de certo setor do conhecimento possam interdisciplinar-se.  

  Princípios monovalentes, por silogismo, abrangem não o conhecimento como 

um todo ou uma sua região, mas, apenas, uma área específica. No âmbito do conhecimento 

jurídico, pode-se citar como exemplo o princípio que nega a escusa ao atendimento à lei em 

razão de desconhecimento.  

  Princípios setoriais são os que, situados numa única ciência, abrangem diversos 

setores desta mesma ciência, tal como ocorre com o princípio da especialidade no direito 

administrativo, o qual determina às pessoas jurídicas públicas descentralizadas a vinculação 

de suas atividades à concretização dos fins justificadores da sua instituição. 

 

1.3 PRINCÍPIOS (GERAIS E JURÍDICOS), NORMAS E REGRAS 

 

  Paralelamente aos princípios gerais do direito que são fontes jurídicas 

subsidiárias, cuja natureza é deveras atribuída à doutrina, existem outros que são normas 

jurídicas primárias, na medida em que foram apanhados pelo fenômeno da positivação.  
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 Enfrentando a distinção entre normas, princípios e regras no plano constitucional, 

Canotillho propõe o abandono da doutrina que faz tal diferenciação, ao tempo em que sugere 

que regras e princípios são duas espécies de normas distintas (princípios e regras), ou seja, são 

duas espécies pertencentes ao gênero norma.10  

 Existem vários critérios para distinguir os institutos em questão; vejamos:  

01 – pelo grau de abstração, onde se reconhece que os princípios são normas, mas com 

um elevado grau de abstração, já as regras são normas com grau de abstração reduzido;  

02 – pelo grau de determinabilidade na aplicação do direito à espécie concreta – os 

princípios requerem mediação concretizante do aplicador do direito, posto que são espécies 

normativas vagas e indeterminadas, diferentemente das regras que, por serem precisas, 

dispensam mediação para fins de concretização e admitem aplicação direta;  

03 – pelo caráter de fundamentalidade no sistema das fontes jurídicas – os princípios 

são normas que possuem importância sistemática e de hierarquia estruturante no sistema 

jurídico, como, por exemplo, o princípio constitucional do Estado de Direito; 

04 – pela proximidade da idéia de direito – os princípios são padrões, modelos 

jurídicos lastrados na exigência de “justiça” ou na idéia de direito, ao passo que as regras 

podem possuir conteúdo meramente funcional, mas que podem vir a vincular 

comportamentos; 

05 – pela natureza normogenética – os princípios fundamentam e inspiram as regras de 

ser das regras e, por isso, desempenham função normogenética. 

  Ele ainda enfrenta o problema da funcionalidade dos princípios, chegando à 

conclusão de que eles, diferentemente das regras, são multifuncionais, de modo que, para 

além da função meramente normativa, também admitem função argumentativa, possibilitando 

assim, a revelação da razão jurídico-legislativa de certas disposições, bem como demonstra a 

                                                 
10 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Lisboa: Almedina, 1993. p. 167. 
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existência de normas não expressas no direito positivo, fato que consagra sua função 

integrativa do ordenamento.  

  Qualitativamente falando, os princípios são normas distintas das demais 

categorias normativas (regras jurídicas), em razão de: primeiramente, imporem uma 

otimização compatível com graus diferenciados de concretização a depender das 

condicionantes fáticas e jurídicas; já as regras se enquadram necessariamente num dos modais 

deônticos: impõem, permitem ou proíbem, e são ou não observadas, sem permitir 

balanceamento de valores; os princípios são normas conflituais porque admitem ponderação 

em caso de conflito conforme o seu peso; as normas não convivem de forma antinômica: uma 

exclui a outra com a qual conflite em face do caso concreto; o conflito entre princípios admite 

ponderação e harmonização porque eles envolvem apenas standards (modelos e padrões), por 

isso possibilitam a suscitação de problemas acerca de “validade” e de “peso” (no sentido de 

importância); as regras somente põem problemas pertinentes à validade. 

 Nesse contexto, Canotilho vislumbra um modelo de constitucionalismo aberto, onde a 

Constituição é concebida como um sistema aberto de regras e princípios, daí propõe as 

seguintes premissas inspiradoras para o sistema jurídico, baseado numa sociedade pluralista e 

democrática: 

01 – As regras são indispensáveis ao sistema, mas sua incidência não pode excluir a 

convivência normativa com princípios, daí que assuntos como maioridade devem ser tratados 

por regras, pela óbvia conclusão de que uma tal matéria não se compatibiliza com a 

flexibilização peculiar dos princípios; 

02 – da imprescindibilidade dos princípios – os princípios, por representarem valores 

como os da liberdade, igualdade, dignidade da pessoa humana, são exigências estatais 

imprescindíveis, pois facultam inúmeros mecanismos de concórdia e de ponderações 

indispensáveis para a solução dos conflitos;  
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03 – da função normogenética dos princípios – os princípios têm função 

normogenética-sistêmica, porque salvaguardam valores adstritos à justiça e ao direito, e 

irradiam inspiração na elaboração normativa de regras jurídicas, permitindo unir todo o 

sistema constitucional;  

04 – a necessidade de processualização, pois tanto princípios quanto regras requerem 

procedimentos e processos capazes de lhes conferir operacionalidade prática, fazendo com 

que o sistema constitucional aberto passe da categoria de uma law in the books para uma law 

in the action.  

  Uma parte considerável da doutrina atribui aos princípios o status de norma 

jurídica com reconhecida hierarquia sobre as demais. A distinção da norma-princípio das 

demais decorre da importância que ela detém para com o sistema jurídico no qual está 

inserida. E esta importância deriva de sua grande abrangência, universalidade e perenidade. 

Daí que a desobediência a um princípio se constitui num fato muito mais grave que a 

desobediência a uma simples norma.  

    No grau mais elevado, o princípio não contém, ainda, nenhuma especificação 

de previsão e conseqüência jurídica, mas só uma idéia jurídica geral pela qual se orienta a 

concretização ulterior. Desta espécie são, por exemplo, o princípio do Estado de Direito, o do 

Estado Social, o do respeito à dignidade da pessoa humana, dentre outros. 

  Os primeiros indícios de uma especificação de previsão e conseqüência 

jurídica, e começo da formação de regras mostram-nos princípios tais como o preceito de 

igual tratamento jurídico de situações de fato idênticas, o princípio da confiança, nas suas 

diversas vertentes, como, por exemplo, enquanto proibição de retroatividade de leis 

desvantajosas ou como base de uma responsabilidade por confiança no Direito Privado; o 

princípio da boa-fé em todas as relações jurídicas especiais, e outros. 
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  Destarte, tais princípios, estão também ainda longe de representar regras de que 

pudesse resultar diretamente a resolução de um particular. 

  Com efeito, o Princípio, como se tem afirmado na doutrina, constitui-se num 

mandamento nuclear do sistema jurídico, devendo ser entendido como uma disposição 

fundamental que irradia conseqüências sobre as demais normas. Sobre estas possui 

supremacia, não importando se forem ou não normas constitucionais.11  

  Por conta disso, podemos afirmar que a violação de um princípio que se 

encontre albergado pela Constituição importa em verdadeira ruptura da ordem constitucional, 

sendo por isso mesmo uma inconstitucionalidade de conseqüências bem mais severas que a de 

uma norma constitucional não principiológica.12 

  Os princípios, portanto, são normas distintas das demais categorias normativas 

(regras jurídicas), em razão de imporem uma otimização compatível com graus diferenciados 

de concretização a depender das condicionantes fáticas e jurídicas, enquanto que as regras ou 

impõem, ou permitem, ou proíbem, bem como são ou não observadas, sem permitir 

balanceamento de valores.  

  O professor Ivo Dantas não concebe as normas como gênero ao qual pertencem 

os princípios e as regras; para ele, princípios e normas representam dois institutos jurídicos 

distintos. 

  Ivo Dantas adverte que ao lado dos princípios fundamentais, que não se 

identificam através de processo dedutivo, mas que se inferem por meio de juízo apriorístico, 

queda-se uma outra categoria de princípios: a dos princípios gerais, vertidos para subsistemas 

ou setores específicos do ordenamento constitucional.  

  Ele reconhece, hierarquicamente falando, que ambas as espécies são superiores 

às normas, mas os princípios gerais encontram-se em nível inferior ao dos princípios 
                                                 
11 MACHADO, Hugo de Brito. Os princípios jurídicos da tributação na constituição de 1988. São Paulo:   
Revista dos Tribunais, 1989. 
12  Ibidem. p. 11. 
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fundamentais que pairam sobre todas as demais categorias principiológicas ou normativas13, 

ensejando três conseqüências importantes: 

  A primeira: a admissão de inconstitucionalidade de norma constitucional, isto 

é, em se admitindo a hierarquia dos princípios fundamentais, qualquer dispositivo 

‘constitucional’ (normativo ou principiológico) colidente com seus preceitos traduzirá uma 

inconstitucionalidade de ordem material, inclusive, de norma constitucional.   

  Nesse contexto, admite-se a existência de Normas Constitucionais 

Inconstitucionais. Em outras palavras: dentro da própria Constituição, como decorrência do 

conteúdo dado pelos ‘Princípios Fundamentais’, poder-se-á identificar norma materialmente 

inconstitucional. 

  A segunda: o preâmbulo como regra constitucional fundamental, considerando 

que o conteúdo material da Constituição representa em si mesmo uma opção ideológica do 

constituinte, considerando que esta faculdade embute uma representação axiológica, 

concluindo, enfim, que o preâmbulo da Constituição, ao assegurar o exercício dos direitos 

sociais e individuais, tais como a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça, os concebeu como ‘valores supremos’ da sociedade brasileira, deve-se 

concluir que o próprio preâmbulo se constitui em regra de princípio fundamental, pois os 

princípios fundamentais devem ser vistos e interpretados em conjunto com o preâmbulo.  

  A terceira verte para a distinção entre princípios fundamentais e cláusulas 

pétreas – cláusulas pétreas são pontos intocáveis da Constituição e no caso do Brasil 

encontram albergue no parágrafo quarto do artigo 60, que proíbe a deliberação de proposta de 

emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o voto direto, o secreto, o 

universal, e o periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais.      

                                                 
13 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1995. 
p. 60.  
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  Pois bem, como já visto acima existem princípios fundamentais que não foram 

contemplados pelo artigo 60 da Constituição, de modo que, por esse motivo, o professor Ivo 

Dantas conclui que tais princípios admitem alteração pela via da competência constituinte 

derivada. 

  Assim, qualquer outro ‘Princípio Fundamental’ poderá ser modificado pelo 

processo de emenda e/ou revisão constitucional, pois só se tornarão imutáveis quando 

inseridos na categoria de cláusulas pétreas.14   

  A Constituição Federal Brasileira garante, através do parágrafo segundo do 

artigo 5o, que os direitos e garantias nela expressos não excluem os outros decorrentes do 

regime e dos ‘princípios’ nela adotados ou dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte. Este dispositivo não deixa dúvidas quanto à categoria pétrea 

dos princípios adotados pela Constituição Federal, e consigne-se que o texto não fez, sequer, 

menção às espécies de princípios. 

  Ivo Dantas delineia uma construção doutrinária que salvaguarda a hierarquia 

dos princípios em matéria constitucional, admitindo a superioridade do princípio sobre a 

norma na seara dogmático-sistemática, garantindo, por argumentação distinta, a efetivação 

dos valores jurídicos considerados como de maior relevância pelo constituinte.15  

Com efeito, os princípios constitucionais não são apenas relevantes à questão da mera 

legalidade formal, mas igualmente referentes à criação de uma concepção mais propriamente 

axiológica do direito, em termos da objetivação de certos valores sócio-políticos subsistentes, 

quando da formalização jurídica do direito constitucional pelo poder constituinte.  

   Assim, os princípios fundamentais inseridos na Constituição representam 

valores transcendentais ao ordenamento jurídico-positivo do Estado, isto é, estes princípios se 

apresentam como elementos meta-jurídicos e reguladores do direito positivo, além do que não 
                                                 
14 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1995. 
p. 102–103.  
15 Ibidem. p. 61. 
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precisam estar diretamente configurados pela Constituição escrita, muito embora 

essencialmente compreendidos, pois se apresentam como ponderação moral do ordenamento 

jurídico. 

    Todo e qualquer ordenamento constitucional revela, implícita e explicitamente, 

a existência de determinados princípios observáveis como fundamentais, e que, em virtude 

deste fato, devem ser compreendidos como fatores modelantes de uma certa concepção 

valorativa do constitucionalismo.  

  Tais princípios podem ser observados como regulatórios da criação de normas 

legislativas e, em sentido amplo, do processo geral de criação do direito positivo. Nesse 

contexto, a interpretação valorativa dos princípios confere a possibilidade de recriação do 

direito conducente à consecução da justiça para o caso concreto, ou do objetivamente justo. 

  Destarte, tal valoração não pode quedar-se condicionada ao juízo estritamente 

subjetivo do julgador, pelo contrário, haverá de ser objetiva, outorgando prevalência aos 

valores eleitos pelo sistema jurídico-constitucional. 

  Nesse contexto, devemos considerar a necessária distinção entre princípios 

constitucionais e princípios meramente legais, sendo legais os princípios dedutíveis do 

sistema legal como um todo, conquanto os princípios constitucionais se relacionariam mais 

particularmente com o direito constitucional, e, mais especificamente, ficam voltados à 

sistematização de questões fundamentais do Estado. 

  Por conta disso, os princípios constitucionais demandariam reflexão jurídica 

mais complexa, no tocante à interpretação constitucional. A influência destes princípios, 

ademais, deve-se à peculiar circunstância de estes se refletirem em procedimentos de 

interpretação da Lei Fundamental e, deste modo, ficam responsáveis pela estabilização do 

texto constitucional. 
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  Na realidade, tais princípios representam um subgrupo em relação ao conjunto 

geral de elementos axiológicos do direito, pois que se prestariam à revelação de valores 

fundamentais dedutíveis da própria Constituição escrita.  

  Na medida em que orientam as regras jurídicas materiais, os princípios 

constitucionais configuram-se em atrativos valores jurídicos voltados para a fixação de um 

padrão de ética para a Constituição. 

  Se princípios constitucionais são valores intrínsecos a todo e qualquer 

ordenamento constitucional, provendo um sentido valorativo para o mesmo, modernas 

democracias devem enfrentar problemas preliminares relativos aos direitos fundamentais, por 

conseguinte, o constitucionalismo democrático necessita definir um esquema jurídico 

politicamente protetor dos direitos da pessoa humana. 

  A Constituição Federal de 1988 revelou-nos expressamente os princípios 

constitucionais da República, de maneira que podemos analogamente avaliar que os 

princípios fundamentais provêem o interprete com elementos axiológicos para uma razoável 

interpretação e, assim sendo, desenvolvem uma lógica sistêmica ao ordenamento 

constitucional. 

  Indiferentemente ao grau de abstração revelada pelo ordenamento 

constitucional, cada princípio oferece uma capacidade de enquadramento valorativo de 

normas jurídicas do ordenamento constitucional, servindo a adequação de regras (ou normas 

jurídicas) aos casos concretos. Deste modo, a interpretação constitucional encontra-se 

operacionalizada por princípios que então procedem à justificação valorativa das regras do 

direito positivo. 

  A desconsideração dos princípios constitucionais destruiria a própria 

integridade do corpo constitucional, em função da imperativa necessidade de reconhecimento 
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de uma certa conexão elementar entre princípios e a própria normatividade do texto 

constitucional. 

 Os princípios constitucionais, portanto, demandam análise direcionada à legitimidade 

de regras, ou normas jurídicas, não se identificando apenas com um único caso concreto, mas 

com uma percepção mais genérica do ordenamento jurídico.  

  Por conseguinte, os princípios desfrutam de posição hierárquica superior em 

relação às normas jurídicas, haja vista representarem valores coordenativos da totalidade do 

ordenamento jurídico-constitucional.  

  No referente à relação entre princípios constitucionais e prestação jurisdicional, 

devemos considerar que as cortes judiciais estão obrigadas a reconhecer a superioridade dos 

princípios constitucionais. Ainda que sob a alegação de princípio implícito, os juízes não 

podem abdicar de julgar os casos concretos trazidos diante de seus tribunais. 

   Além da simples justificação de princípios, cortes de justiça necessitam de 

harmonizar os princípios entendidos como fundamentais, o que não se configura em tarefa 

fácil, contudo essencial à compreensão do texto constitucional como muito além de simples 

repertório de regras isoladas. 

   Se diferenciarmos os princípios constitucionais de simples regras (ou normas) 

jurídicas, então concluiremos que estes últimos estão a prescrever um relacionamento do tipo 

‘tudo-ou-nada’ em relação ao caso concreto. As regras agem para a adequação da realidade 

material com o sentido formal da previsão jurídica, isto é, elas objetivam a abstração legal de 

um determinado fato submetido à regra formalmente prescrita. 

  Em caso de princípios, estes se aplicariam às circunstâncias previstas por uma 

miríade de situações jurídicas, suscitando uma abordagem valorativa no tocante à aplicação 

das regras jurídicas.  
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  No caso de normas, se os fatos estão estipulados por uma norma especifica, 

então a regra nela contida tornar-se-ia válida. Isso ocorre quando o caso concreto encontra a 

sua resposta mediante a própria verificação intrínseca da regra jurídica. 

  Explicando detalhadamente a distinção entre normas e princípios, Ivo Dantas 

demonstra que estes são categorias lógicas – poderíamos dizer ‘hermenêuticas’ – tanto quanto 

possível universal, mas nada obstante isso, quando incorporados por um dado ordenamento 

jurídico-positivo, passam a refletir a essência da própria estrutura ideológica do Estado, 

representada pelos valores sociais ratificados pelo parlamento; já aquelas, não podem ser 

aferidas através de operação lógica, devem ser expressas não admitindo dedução a partir do 

sistema genericamente considerado.  

  Tanto norma quanto princípios representam valores, mas com diferentes níveis 

de hierarquização onde os princípios situam-se no topo da valoração piramidal.16  

  Nesse contexto, os princípios, mesmo que não tenham sido positivados, ou 

mesmo que depois de positivados, venha a lei que o agasalhou perder a vigência e a eficácia, a 

sua validade, mesmo assim, continuará em vigor e será válida e eficaz, ainda que em 

detrimento do preceito legal, pois os seus fundamentos são, em último grau e análise, o direito 

natural, diferentemente do fundamento da norma estatal.  

  Dentro do contexto, deve-se considerar que a perspectiva básica dos princípios 

constitucionais não pode ser confundida com a previsão constitucional de normas 

programáticas. Normas programáticas e a Constituição apresentam-se como aspiração 

política do legislador constituinte. Em contraste com os princípios constitucionais, 

dispositivos programáticos possuem um objetivo político mais específico, mas não 

fundamental.  

                                                 
16 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1995. 
p. 59-60.  
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  As normas programáticas definem alguma forma de comando legal para o 

poder constituído, requerendo-se deste a concretização de previsões não auto-aplicáveis no 

texto constitucional. 

  É importante ressaltar que os princípios podem entrar em contradição entre si, 

ou seja, a sua atuação pode ocorrer diferentemente daquilo que acontece com a aplicação das 

regras, numa medida maior ou menor. 

 No caso de uma contradição entre princípios, tem, portanto, cada princípio de 

ceder perante o outro, de modo que ambos sejam observados de maneira otimizada. Todavia,  

depende do escalão do bem jurídico em causa (em cada caso), a fim de que se possa fazer uma 

ponderação de bens.  Aqui, ressalte-se, trata-se, em última análise, do valor posicional dos 

princípios individualmente considerados no quadro do sistema de tais princípios.17 

 No contexto, tomemos o princípio do Estado de Direito.  Nele contém-se, sem 

dúvida, uma série de subprincípios, como, por exemplo, a legalidade da Administração 

Pública, a vinculação também do legislador a certos direitos fundamentais, a independência 

dos juízes, o direito de acesso à justiça, a proibição de intromissões arbitrárias no status 

jurídico do indivíduo e a proibição da retroatividade das leis desvantajosas. 

 O princípio do Estado de Direito, portanto, é antes de tudo, a idéia diretiva que 

serve de base a todos estes subprincípios e lhes indica a direção. É decisivo, por outro lado, 

que o pensamento não se conduza aqui num só sentido, mas é sempre de sentido duplo, isto é, 

o princípio esclarece-se pelas suas concretizações e estas pela sua união perfeita com o 

princípio. 

  Assim, denota-se clara a existência de uma certa ordem hierárquica entre os 

princípios, mas evidente ainda é que a Lei Fundamental atribui um nível mais elevado à vida, 

à liberdade e à dignidade da pessoa humana do que aos bens materiais. 

                                                 
17  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 675-
676. 
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 Em contrapartida, no Direito Privado não existe qualquer ordem hierárquica 

entre os princípios de autodeterminação, auto-responsabilidade e responsabilidade pela 

confiança, ou entre o princípio da culpa e outros critérios de imputação em ordem a uma 

responsabilidade por danos, permitindo antes a regulação legal, de tal modo que estes se 

completam em parte e alguns setores parcelares se restringem também reciprocamente, não 

estando sempre determinado por completo o limite a partir do qual um princípio cede à 

primazia a outro.18 

  Ocorrendo, portanto, conflito entre princípios constitucionais, em determinado 

caso concreto, não significa necessariamente a prevalência de um certo princípio sobre o 

outro, ou, do mesmo modo, que alguns deles venham a serem considerados inconstitucionais. 

  Com efeito, em certos momentos, os princípios constitucionais arriscam-se a 

produzir delicados conflitos de interpretação, demandando uma razoável ponderação de 

valores. Nestes casos, determinado princípio constitucional poderá assumir prevalência em 

relação a um outro de igual natureza axiológica, muito embora a ponderação de princípios 

dependa não apenas da realidade concretamente apresentada, mas também do próprio grau de 

razoabilidade no processo interpretativo. 

  Os princípios constitucionais não só são relevantes à questão do direito 

positivo, mas ainda no sentido da concepção sociológica de valores subsistentes ao 

ordenamento jurídico-constitucional. Não obstante a existência de determinados elementos 

legitimadores do constitucionalismo democrático, que se encontrariam logicamente 

correlacionados à questão do Estado de Direito e da democracia representativa, haveríamos de 

igualmente reconhecer uma certa relativização destes princípios, dependentes de específico 

ambiente nacional.  

                                                 
18  LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 677.  
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  Isso não significa, por outro lado, que abdiquemos de defender um 

determinado tipo de interpretação mais compromissado com o constitucionalismo 

democrático, que então se encontraria primeiramente voltado à fundamental garantia dos 

direitos inalienáveis da pessoa humana. 

  Os princípios assim limitam o subjetivismo do julgador, permitem a busca a de 

uma solução mais justa, superando o estrito legalismo, ensejando uma decisão sempre 

motivada. Neste ponto, se juízes procedem a julgamentos em conformidade com elementos 

principiológicos da Constituição, igualmente o cidadão comum possui o mesmo direito de 

evocar os princípios constitucionais. 

  Tudo isto dependerá tão somente da postura dos juízes diante do caso concreto: 

se tímidos, estarão a desprezar, a renunciar à possibilidade de retirar da Constituição as suas 

maiores virtudes; se diligentes, probos, céleres, independentes no exercício da jurisdição, 

implementarão a justiça pela superação constitucional do normativismo positivista, que 

somente se concretizará pela admissão de uma ordem jurídica axiológica.  

 Como já frisado anteriormente, o Princípio do Estado de Direito, antes de tudo, traduz 

a idéia diretiva que serve de base a todos estes subprincípios e lhes indica a direção, pois que, 

nele (no Estado de Direito), a Administração só pode agir em obediência à lei. 

 Com efeito, o liame que vincula a Administração à lei é mais estrito que o 

travado entre a lei e o comportamento dos particulares, e dentro desse contexto, é importante 

se ter em mente, ao menos em termos gerais, algumas concepções acerca dos modelos de 

Administração Pública (burocrática e gerencial), tendo em vista que a lei em certos casos 

regula a situação concreta, não concedendo ao administrador margem alguma de liberdade e, 

em outras, dá margem para que seja adotada no caso concreto a melhor solução possível para 

a consecução do bem comum, ou seja, permite que subjetivismo do julgador busque a solução mais justa, 

superando o estrito legalismo, todavia, exigindo que a decisão seja sempre motivada.  
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CAPÍTULO 2 - CONCEPÇÕES ACERCA DO ESTADO E OS MODELOS DE 
ADMINISTRAÇÃO BUROCRÁTICA E GERENCIAL 
 

SUMÁRIO: 2.1 Concepções acerca do Estado. 2.2 Os 
modelos de administração pública burocrático e 
gerencial. 2.3 Do modelo burocrático de administração 
pública para o gerencial.  

 

2.1 CONCEPÇÕES ACERCA DO ESTADO 

 

 Com o aparecimento do Estado de Direito, abriu-se espaço para o princípio da 

legalidade, em face do enfraquecimento da idéia de que o príncipe não se sujeitava às leis. 

Esta seria a visão da lei como limite da ação administrativa.  

   O Estado liberal teve origem com a Revolução Francesa, cujo movimento 

expressou o triunfo de uma classe (a burguesia), e de uma nova ordem social. Esta classe 

pregava a vitória total liberalismo, mas apenas, e não da democracia, nem sequer da 

democracia política, pois a vontade do elemento popular na formação da vontade estatal não 

era a idéia essencial do movimento liberal.19 

  O Estado liberal (século XIX), surgiu como uma reação ao Estado absolutista 

(século 18), que se caracterizava pelo regramento social, e pela intromissão na vida dos 

indivíduos. No modelo liberal, o Estado mantinha a distância da vida social, econômica e 

religiosa dos indivíduos, constituindo isso, nada mais nada menos, que uma garantia de 

independência da sociedade diante das investidas do Estado.  

  Disso decorre a assertiva de que no Estado liberal se verifica a ausência do 

Estado no âmbito econômico e social da coletividade.20  

 Em face dos ideais do Liberalismo, a liberdade passou a ser privilegiada, 

centrando todas as preocupações nas atribuições de direitos aos indivíduos, permitindo-se a  

                                                 
19  BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 7-16. 
20  MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p.26. 
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interferência estatal somente em situações de caráter excepcional. A atuação estatal, portanto, 

passou a ser uma exceção, destarte, restrita, apenas à manutenção da ordem pública, da 

liberdade, da propriedade e da segurança individual. Assim, evitar a perturbação da ordem 

pública e assegurar o livre exercício dos direitos individuais passaram a ser as únicas 

atribuições da autoridade. 

  A filosofia liberal pregava a decomposição da soberania numa pluralidade de 

poderes com vistas à salvação da liberdade.21 É dentro desse prisma que o liberalismo tem 

como princípio inadiável à proteção e tutela do indivíduo. 

  Antes da fase social do Estado, os seus objetivos primordiais limitavam-se à 

preservação da paz e à justiça, identificando-se tais objetivos apenas com a reConstituição da 

ordem perturbada. 

 Há uma retração do poder absoluto diante do domínio dos direitos individuais 

na sociedade presumivelmente livre e igualitária, pois os novos modelos políticos que 

surgiam se caracterizavam, essencialmente, pela garantia dos direitos individuais, inalienáveis 

e inatingíveis, oponíveis ao Estado. 

 De acordo com a concepção liberal, ao Estado caberia evitar a perturbação da 

ordem pública e assegurar o livre exercício das liberdades, evitando ou contendo os excessos 

de individualismo, aparecendo nesse contexto (século XX), como um Estado de Direito, 

representativo, lastreado na idéia de liberdade, empenhado em limitar o poder político, tanto 

internamente (pela separação dos poderes), como externamente, com a redução de suas 

funções perante a sociedade. 

 Todavia, o que se observou foi um Estado não intervencionista na vida 

econômica e social, um Estado burguês, identificado com os interesses, e valores da 

burguesia, que conquista o poder político e econômico, justificando o realce das liberdades 

                                                 
21  BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 9. 
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individuais (liberdade contratual, reverência a absolutização da propriedade privada a par das 

liberdades).   

  O direito de propriedade serviu para imprimir o caráter econômico ao 

liberalismo burguês, o qual já se encontrava marcado no plano político com a teoria da 

separação de poderes preconizada por Montesquieu e interpretada como meio de dividir e 

enfraquecer o Estado.22 

  Assim, a preocupação do Estado liberal era essencialmente a de que todos 

tivessem os mesmos direitos e as mesmas obrigações, pouco importando saber se realmente 

havia possibilidades para cada um exercer os direitos e cumprir as obrigações, tendo como 

enfoque de inquietação uma concepção meramente formal de justiça.23 

 Todavia, na realidade, o que se verificou foi que a burguesia ao se apoderar do 

controle político da sociedade, já não mais se interessou por manter, na prática, a 

universalidade dos princípios liberais como apanágio de todos os homens, e sim, passou 

sustentá-los apenas de maneira formal. 

 A burguesia de força revolucionaria, se torna conservadora, provocando o 

surgimento de uma classe proletária que nada tinha a oferecer, senão a sua capacidade de 

trabalho, e, em face da preservação da paz social, aos conflitos, abusos e problemas, o Estado 

não pôde ficar indiferente. 

  O individualismo e a ausência do Estado causavam imensas injustiças, 

mostrando com o tempo que não bastava, apenas, se garantir a liberdade, a igualdade e a 

propriedade, pois a sociedade apresentava inúmeras diferenças econômicas e sociais, 

tendentes recrudescer diante da omissão estatal. 

  O Estado não podia assistir impassível à deterioração social: se não agia em 

favor dos necessitados, não lhes assegurando meios de progredir como os demais, negava-lhes  

                                                 
22  BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 200. 
23  CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1977. v. 1. 
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os próprios direitos que postula; de nada valia garantir a liberdade, a igualdade e a 

propriedade se  as condições sócio-econômicas reinantes excluíam permanentemente alguns 

indivíduos de todas as oportunidades de serem proprietários, de trabalhar livremente ou, por 

exemplo, de ter acesso à educação ou mesmo aprender a ensinar. 

  Foi nesse contexto que surgiu a necessidade de se criar um Estado baseado na 

realização da justiça social, um Estado Social de direito, com propósitos de compatibilizar, 

num mesmo sistema, por um lado o capitalismo, como forma de produção, e por outro, a 

consecução do bem-estar social geral, propiciando ao povo vários direitos sociais (direito ao 

emprego, à saúde, à seguridade, ao seguro-desemprego, a um salário mínimo digno, etc). 

 Nesse quadro, marcado por convulsões bélicas, por mudanças cada vez mais 

rápidas e alicerçadas em avanços tecnológicos sem precedentes, bem como, por profundas 

crises econômicas, é que surge o século XX, seguindo-se à fase liberal do Estado 

constitucional, a fase social. 

  Foi no modelo liberal que se vislumbrou o conceito de Estado de Direito, em 

face da necessidade de respeito à lei por parte do Poder Executivo, surgindo daí a noção do 

princípio da legalidade do Estado diante dos particulares e vice-versa. Nele, os governantes e 

autoridades públicas submetem-se ao direito e são objetos de normas jurídicas como os 

indivíduos, não estando, pois, acima e fora da lei.24 

  A concepção de Estado de Direito relaciona-se com dois pressupostos, que na 

realidade constituíam a sua razão de ser. São eles: a idéia de legalidade de toda a atividade 

estadual (mais tarde identificada como elemento formal do Estado de direito), e a idéia de 

realização de justiça, como fim primário do poder estadual (elemento material).25 

                                                 
24  MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 25. 
25  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional. Lisboa: Almedina, 1993. p. 370. 



  

 

37 

 De uma forma ou de outra o Estado Social foi agradando ou não, a resposta a uma 

demanda democrática no sentido pleno da palavra,26 o que fica claro quando os que nada 

tinham, exceto a sua força de trabalho, conquistam o direito de voto ou força para exigir 

direitos. A conseqüência foi que o Estado teve de atender aos anseios de proteção contra o 

desemprego, criou aos pouco, seguros sociais contra doenças e velhice, etc. 

 Diferentemente do Estado Social, no Liberal, a atuação da Administração Pública era 

mais limitada, pois a lei servia como mecanismo protetor dos interesses essenciais de um 

grupo eleitoral existente; já no Estado Social, à medida que ia-se democratizando o Estado 

com a universalização do voto, produzia-se, paralelamente, uma diversificação dos interesses 

públicos.   

  A preocupação com os interesses públicos aumenta tanto quanto a preocupação 

com os privados, e nesse sentido o ordenamento jurídico contempla a forma pela qual os 

poderes públicos devem defender, amparar e promover tais interesses (públicos), que podem 

chegar a ser até contraditórios entre si, ou seja, avança-se em direção a um Estado 

democrático, intervencionista, social, em contraposição a um Estado Liberal, abrindo-se, pois, 

as promessas de direitos econômicos, sociais, culturais, sem se descuidar do respeito às 

liberdades e garantias individuais. 

  Um dos principais elementos que tipificam um Estado de Direito, portanto, é a 

submissão de toda organização estatal a um regime jurídico preestabelecido, ou seja, a 

sujeição do poder público à lei e ao direito (legalidade), além de declaração e garantia dos 

direitos fundamentais, aliado ao pleno funcionamento de juízos e tribunais protetores dos 

direitos dos indivíduos; criação e execução do direito como ordenamento destinado à justiça e 

à paz social.27 

                                                 
26 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras dos jogos. São Paulo: Paz e Terra, 1995. 
p. 35. 
27  MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996. p. 25-26 
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 A Administração Pública passa a atuar como uma atividade interventora, tomando 

iniciativa e agindo, sempre visando a criar algo novo, assentado-se nos idéias democráticos, 

em substituição ao individualismo do Estado Liberal. Visa a socializar, via Estado, a 

satisfação dos interesses, mantendo em relevo a garantia dos direitos fundamentais do ser 

humano, sem descuidar da garantia dos direitos sociais e da concretização da Justiça. 

 A liberdade é mantida como valor básico, o poder político torna-se limitado, 

mantendo-se, de maneira intransponível, o povo como titular do poder político.  O Estado 

Liberal não desaparece, mas sim, dá lugar ao Estado Social, conciliando liberdade com 

isonomia democrática. 

 As características básicas de um Estado Social são, portanto, a concepção material de 

justiça e a hipertrofia do fim do bem-estar; o interesse maior pela igualdade de situações 

econômicas e sociais, ou pelo menos de oportunidade para conquistá-las, do que a simples 

igualdade de direitos e deveres.28 

  Muito mais do que a idéia de igualdade é a de desigualdade, devidamente 

considerada, que deve sobressair-se num Estado social.  A idéia central, portanto, em que o 

Direito se inspira, não é a idéia da igualdade das pessoas, mas de nivelamento das 

desigualdades que entre elas existem; a igualdade deixa de ser assim o ponto de partida do 

Direito, para se converter em meta ou aspiração da ordem jurídica.29 

  A idéia de liberdade deve se primar por uma visão de liberdade positiva, ou 

seja, uma liberdade que possa não apenas ser imposta diante do Estado, mas também que seja 

alcançada com a ajuda deste, num sistema que ofereça oportunidades iguais aos indivíduos 

em geral. 

 O Estado Social (de Direito) assenta-se, portanto, em um humanismo democrático, em 

substituição ao individualismo do Estado Liberal, e, objetivando tutelar os direitos 
                                                 
28  CAETANO, Marcelo. Direito constitucional. Rio de Janeiro: Forense, 1977. v. 1, p. 186. 
29 GORDILHO, Augustin. Princípios gerais de direito público. Trad. Marco Aurélio Greco. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1977. p. 73-74. 
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fundamentais, articula direitos, liberdades e garantias individuais (direitos estes cuja função 

imediata é a proteção da autonomia individual), com os direitos sociais (direitos que visam a 

refazer as condições materiais e culturais em que vivem as pessoas). Busca-se da igualdade 

jurídica, atingir-se a igualdade social; a segurança jurídica com a segurança social, enfim, o 

Estado Social tem seu fundamento na dignificação da pessoa humana, que deve ser 

preservada em sua integridade. 

  Destaque-se que no modelo Liberal, a atuação da Administração Pública 

somente poderia ser considerada eficiente, caso pudesse se reconduzir aos modelos legais 

formais. Logo, eficiente só poderia ser aquela atuação que pudesse preservar a liberdade, a 

igualdade jurídica.  

 Já o Estado Social, para ser eficiente, exige-se a prestação de direitos econômicos, 

sociais e culturais ao povo, isto é, eficiente deve ser, nesse ideal, aquele Estado que, 

preservando a liberdade, mais benefícios puder oferecer ao povo, no sentido de atender às 

suas necessidades sociais, econômicas, culturais, enfim, a dignidade da pessoa humana. 

 O Estado Social, portanto, deve ser entendido como uma comunidade continuamente 

preocupada com o bem estar dos cidadãos. 

 Dentre os vários fatores que trouxeram o esgotamento do Estado Social, podemos 

elencar: o constante e desproporcional aumento das contribuições dos indivíduos para o 

Estado, gerando um sentimento de desconfiança e insatisfação dos privados; a ineficiência 

econômica da intervenção do Estado, o qual cresceu sem que este crescimento viesse 

associado a um aumento do bem-estar individual; o aumento da burocracia; da corrupção e do 

nepotismo por parte dos administradores públicos, etc. 

 Assiste-se, pois, a um confronto entre a cobrança popular para que se aprimore e 

melhore a prestação dos serviços públicos, de um lado, e certa tentativa de retorno aos 

fundamentos do liberalismo de outro. Em meio a esse dilema, os Estados, sobretudo nos 
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países mais pobres adotam como palavra de ordem “privatização”, “terceirização” e 

“desregulação” da economia. 

 Na década e 80, a crise do Estado Social foi desenhada, dentre outros fatores, em 

virtude do aumento do déficit dos orçamentos públicos em face do financiamento dos 

programas assistenciais, mediante empréstimos públicos.   

 Deste modo, é bem verdade que o Estado Social assiste não só a uma crise de 

governabilidade, que não decorre apenas da “crise fiscal”, ou da “crise do modelo político”, 

mas também de uma “crise institucional”, decorrente da inaptidão da máquina governamental 

para atender, com eficiência, suas incumbências.30  

  Nesse ritmo, os países mais pobres se deparavam com a crise do Estado Social, 

sem nem sequer terem experimentado respectivo modelo, pois ele nunca saltou dos textos 

constitucionais para a realidade; a distribuição de rendas em nome do desenvolvimento 

econômico foi postergada, sob o argumento de que era necessário primeiro crescer o país, e 

somente após, promover-se a redistribuição de renda, o que ficou conhecido como “teoria do 

bolo” (primeiro deixa o bolo crescer, para depois dividi-lo), todavia o bolo não cresceu e dele 

só tiraram proveito os mais próximos e os mais sabidos. 

 A ineficiência da Administração Pública nesse contexto serve de para incentivar a 

elisão e a evasão fiscal, aparecendo como fator de insatisfação popular com esta, propiciando 

uma enorme desconfiança popular (dos contribuintes) no retorno do que recolhem aos cofres 

públicos em forma de benefícios para a coletividade. 

 Portanto, percebe-se que o Estado Social precisa de uma Administração Pública 

eficiente, a fim de romper com tal círculo vicioso; necessita do uso otimizado dos recursos 

escassos disponíveis para legitimar sua atuação em prol do bem comum.   

                                                 
30 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Constituição e governabilidade: ensaio sobre a (in)governabilidade 
brasileira. São Paulo: Saraiva, 1995. p. 4-5. 
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  O Estado Social (eficiente), deve efetivamente garantir, embora com recursos 

escassos, o atendimento otimizado dos fins sociais a que se propõe; aquele que, com o 

mínimo de sacrifício das liberdades e da propriedade, possibilite o maior atendimento das 

necessidades sociais.  

  Em outras palavras, o Estado deve promover a denominada “inclusão social”, 

estimulando o dinamismo das atividades econômicas complementadas por políticas públicas 

corretas, pois, com esse estímulo, se promove o crescimento, e com ele a oferta de empregos. 

    O papel do Estado Social (eficiente), portanto, é, dentre outros, o de priorizar 

as questões sociais adotando políticas públicas corretas nos setores de educação, saúde, 

segurança, economia, etc. É, pois, um Estado que visa, como objetivo primordial, a alcançar 

os ideais de justiça e solidariedade, dentro do contexto da realidade, com responsabilidade e 

razoabilidade, visando sempre à garantia da dignidade da pessoa humana, que passa, 

necessariamente, pela prestação de saúde, educação, emprego, cultura, lazer, que devem ser 

promovidas, incentivadas e garantidas.  

  Enfim, é importante ressaltar que a Constituição Federal Brasileira de 1988, 

embora não faça uso da expressão “Estado Social”, nem acrescente o vocábulo “social” aos 

qualitativos “democráticos” e “de direito”, reservou um capítulo aos direitos sociais, o que 

fica mais evidente quando observamos a generalização dos instrumentos e das ações públicas 

de segurança e bem-estar social. 

 

2.2 OS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BUROCRÁTICO E GERENCIAL 

 

 Numa perspectiva histórica, a Administração Pública evoluiu através de três modelos 

básicos: o modelo patrimonialista, o burocrático e o gerencial.  Destaque-se, apenas, no que 

tange ao modelo patrimonialista, cujas características não ensejam maiores delongas, que o 

patrimônio público (res pública) era controlado por uma minoria que dele se beneficiava em 
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detrimento dos demais cidadãos do país. O aparelho do Estado está prioritariamente a serviço 

do poder do soberano. A corrupção e o nepotismo são práticas corriqueiras.  

  A administração pública burocrática caracteriza-se pela profissionalização do 

quadro de pessoal do Estado, instituindo a idéia de carreira, a hierarquia funcional e o 

formalismo. Para evitar a corrupção e outros abusos, são necessários controles rígidos dos 

processos, como no gerenciamento do patrimônio, na admissão de pessoal, e na realização de 

compras. A grande desvantagem desse modelo está na lentidão e na ineficiência da máquina 

administrativa, que pode-se desviar de sua missão primordial de servir à sociedade e aos 

contribuintes que a sustentam através de pagamentos de impostos. 

  O modelo Gerencial apoiado no anterior (no burocrático), conserva, embora 

flexibilizando, alguns dos seus princípios fundamentais, como a admissão segundo critérios 

de mérito, a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração, as carreiras, a 

avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático. A diferença fundamental está 

na forma de controle, que deixa de se basear nos processos para se concentrar nos resultados. 

    A Reforma de 1967, embora originária do autoritarismo governamental, 

representou, não podemos negar, um avanço na modernização e aperfeiçoamento do serviço 

público brasileiro, destacando-se que, embora destinada a regular a área administrativa 

federal, acabou influenciando as demais esferas da federação. 

  Ressalte-se, por oportuno, que decorridos doze anos da Reforma de 1967, foi 

criado o Ministério da Desburocratização, o qual, igualmente, não alcançou os resultados 

perseguidos. 

  Tendo em vista as inadequações do modelo, a administração burocrática 

implantada a partir da década de 30 sofreu sucessivas tentativas de reformas. As experiências 

se caracterizaram, em alguns casos, pela ênfase na extinção e criação de órgãos e, em outros, 

pela Constituição de estruturas paralelas, aspirando a alterar a rigidez burocrática. 
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  Na própria área da reforma administrativa esta última prática foi adotada, por 

exemplo, no Governo JK, com a criação de comissões especiais, como a Comissão de Estudos 

e Projetos Administrativos, objetivando a realização de estudos para simplificação dos 

processos administrativos e reformas ministeriais, e a Comissão de Simplificação Burocrática, 

que visava à elaboração de projetos direcionados para reformas globais e descentralização de 

serviços. 

  A reforma operada em 1967 pelo Decreto-Lei nº 200, entretanto, constituiu um 

marco na tentativa de superação da rigidez burocrática, podendo ser considerada como o 

primeiro momento da administração gerencial no Brasil. 

   Mediante o referido decreto-lei, realizou-se a transferência de atividades para 

autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a fim de obter-se 

maior dinamismo operacional por meio da descentralização funcional. Instituíram-se, como 

princípios de racionalidade administrativa, o planejamento e o orçamento, o 

descongestionamento das chefias executivas superiores (desconcentração/descentralização), a 

tentativa de reunir competência e informação no processo decisório, a sistematização, a 

coordenação e o controle da Administração Pública.  

  O paradigma gerencial da época, compatível com o monopólio estatal na área 

produtiva de bens e serviços, orientou a expansão da administração indireta, numa tentativa 

de "flexibilizar a administração" com o objetivo de atribuir maior operacionalidade às 

atividades econômicas do Estado, combatendo, inclusive, o nepotismo e a corrupção inerentes 

à Administração Pública patrimonialista, tendo como princípios vetores, dentre outros: 

 profissionalização; 

 a idéia de carreira; 

 hierarquia funcional; 

 impessoalidade; 
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 formalismo. 

   Nesse modelo de Administração Pública foi instituído o controle 

administrativo a priori, ou seja, para evitar a corrupção e o nepotismo, inicia-se o controle, 

partindo-se da desconfiança nos administradores públicos e nos cidadãos que a eles dirigem 

demandas, sendo estas as razões pelas quais se buscam controles rígidos nos processos, como 

por exemplo, na admissão de pessoal, nas compras e no atendimento às demandas.31 

  Entretanto, como já frisado, as reformas operadas pelo Decreto-Lei nº 200/67 

não desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática central, permitindo a 

coexistência de núcleos de eficiência e competência na administração indireta, e formas 

arcaicas e ineficientes no plano da administração direta ou central.  

  Assim, no patrimonialismo os cargos públicos são considerados prebendas; a 

res pública não é diferenciada da res principis, fazendo com que a corrupção e o nepotismo 

imperem nesse tipo de Administração Pública. Entretanto, com o domínio do capitalismo e da 

democracia, o mercado e a sociedade civil passam a se diferenciar do Estado, tornando esse 

tipo de administração uma excrescência inaceitável. 

 Por outro lado, conforme o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, a 

Administração Pública Gerencial surgiu na segunda metade do século XX, como resposta não 

só à expansão das funções econômicas e sociais do Estado, mas também em face do 

desenvolvimento tecnológico e devido à globalização da economia mundial. 

 Nesse contexto, a Administração Pública Gerencial busca inspiração na administração 

de empresas, mas com ela não se confundindo.  A receita das empresas está vinculada aos 

pagamentos dos clientes pela compra de seus produtos e serviços.  Por sua vez, a receita do 

Estado deriva de impostos, ou seja, de contribuições obrigatórias, sem contrapartida direta.  O 

mercado controla a administração das empresas; a sociedade por meio de políticos eleitos – 

                                                 
31  PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Da administração burocrática à gerencial. Revista do Serviço Público. 
Brasília, a. 47, v. 120, n. 1, p. 9, jan./abr., 1996.  
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controla a administração pública. A administração de empresas está voltada para o lucro, para 

a maximização dos interesses dos acionistas; já a administração pública gerencial está 

explícita e diretamente voltada para o interesse público. 

 Destaque-se, por oportuno, que Administração Pública Gerencial não constitui uma 

novidade, uma vez que já vinha sendo parcialmente implantada, em nível infraconstitucional, 

por intermédio da utilização de seus instrumentos básicos de desestatização, privatização, 

desregulação e terceirização, bem como através da publicização de entidades civis que se 

dedicam às atividades de interesse coletivo, as chamadas Organizações Sociais.32 

 

2.3 DO MODELO BUROCRÁTICO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA O 

GERENCIAL 

 

  Dentre vários fatores que levaram o Estado Social (Estado Providência) ao 

esgotamento, destacam-se o constante aumento das contribuições dos indivíduos para o  

Estado (aumento da carga tributária), mais do que proporcional às prestações por eles 

recebidas, gerando um sentimento de desconfiança e insatisfação dos privados; a ineficiência 

econômica da intervenção de um Estado que cresceu demasiadamente, sem que este 

crescimento viesse associado a um aumento do bem-estar individual, mas antes a um 

desmesurado crescimento da burocracia; o risco da corrupção e do nepotismo por parte dos 

administradores públicos; a prevalência da ideologia capitalista acompanhada, por vezes, de 

novas preocupações político-sociais, tais como o combate à poluição, a defesa do meio 

ambiente ou da qualidade de vida.33  

  Contra o excesso das burocracias dominantes e do incremento da carga 

tributária, surgiu, de um lado, o confronto entre a cobrança popular para que se aprimorasse e 

                                                 
32 BORGES, Alice Gonzáles. A implantação da administração pública gerencial na emenda constitucional nº 
19/98. Boletim de Direito Administrativo.  São Paulo,  p. 21, 1999.  
33 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p.29. 
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se melhorasse a prestação dos serviços públicos e, de outro, certa tentativa de retorno aos 

fundamentos do liberalismo, isto é, abriu-se no mundo contemporâneo esse dilema, traduzido 

na opção pelo controle da economia pelo Governo, emanado da representação popular, ou 

pelo poder econômico concentrado e absorvente. 

  Em meio a esse dilema, sob a pressão dos grandes conglomerados econômicos, 

agravada pela globalização, os Estados, em um insolúvel tormento, adotam, em países mais 

pobres, como palavra de ordem, com todos os usuais descuidos, a “privatização”, a 

“terceirização” e a “desregulação da economia”.34 

   Entretanto, o Estado Social (pós-Providência) não traduz o regresso ao Estado 

Liberal, pois os administrados não mais admitem abrir mão das garantias estatais de 

patamares mínimos de satisfação das necessidades públicas, através da atuação prestacional 

da Administração Pública. 

  De fato, o Estado Social humanizador do poder, jurídico nos fundamentos 

sociais da liberdade, democrático na essência de seus valores, vem sucumbindo face ao ataque 

das políticas neoliberais que, em nome da globalização, acabam por gerar sistemas nacionais 

indefesos e desprotegidos no Terceiro Mundo.35 

  A Reforma do Aparelho do Estado é uma experiência que vem sendo adotada 

em diversas partes do mundo, portanto, não é algo exclusivo do Brasil, pois a redefinição do 

Estado moderno é um lugar-comum em vários países, tais como a Inglaterra, Estados Unidos, 

França, Itália, dentre outros. 

  Nos países mais pobres, a própria fragilidade dos Estados e das economias 

provocou a antecipação das crises agudas da Administração Pública, mesmo sem sequer ter se 

firmado qualquer esboço efetivo de Estado Social. 

                                                 
34 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004.  p.51. 
35  BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p.11.  
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  No Brasil, em particular, entendemos que, dentre os vários fatores que levaram 

ao esgotamento o Estado-Social, estão: os aumentos da carga tributária, a ineficiência dos 

serviços públicos ante a omissão Estatal, o aumento da burocracia, o nepotismo e corrupção 

nos serviços públicos, aliados à baixa qualidade de vida e bem-estar individual. 

  É nesse quadro do Estado Social em crise que restou demonstrada a 

necessidade de proceder-se com ajustes na Administração Pública.  

  No Governo Castelo Branco, a edição do Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de 

superação da rigidez burocrática, colocando, nesse intento, toda a ênfase na descentralização, 

mediante a autonomia da administração indireta, a partir do pressuposto da rigidez da 

administração direta e da maior eficiência da administração descentralizada. 

  Dentre as causas que levaram ao fracasso muitas reformas, destacam-se: 

A) A supervalorização do elemento institucional, uma vez que o aspecto legal-

institucional não é capaz por si só de garantir o sucesso de um programa de 

modernização;  

B) A mentalidade dos destinatários diretos e indiretos dos preceitos 

constitucionais reformados, pois em todos os setores há resistências às 

propostas;  

C) Suposição de que as reformas constitucionais constituem o remédio para 

todos os males da Administração Pública, o que não é verdade, pois os seus 

efeitos não são imediatos;  

D) Deficiente conhecimento do aparelho administrativo e de seus vícios de 

organização e funcionamento, aliado à falta de continuidade administrativa, 

gerada pela ausência de conhecimento do aparelho administrativo, e de 

seus vícios concretos por parte dos tecnocratas dos órgãos encarregados da 

modernização administrativa. 
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  A política adotada pela reforma foi a da descentralização, visando à eliminação 

de controles formalísticos. O resultado, contudo, foi o agigantamento da burocracia, com a 

proliferação de empresas públicas e autarquias.  

  Com o advento da Constituição Federal de 1988, dizia-se que havia chegado a 

hora na qual os Poderes Executivo e Legislativo somariam esforços, com a finalidade de 

promover urgentes Reformas, garantindo, sob inspiração democrática, mais equilíbrio na 

distribuição dos benefícios sociais, maior justiça e mais liberdade para a formação e exercício 

de uma consciência política da nacionalidade e melhor prestação de serviços e à sociedade. 

 Todavia, o que se verificou foi que a Constituição Federal de 1988, foi um 

retrocesso burocrático, pois esta passou a ser tida como uma verdadeira fonte de mais e mais 

burocracia e também de mais e mais ineficiência, assim como passou a figurar como causa 

crítica, independentemente da avaliação singularizada de governos passados e presentes, do 

acirramento de várias frentes de endividamento estatal (funcionalismo público, crescimento 

explosivo do número de municípios, maior controle por processos e não por resultados etc). 

  O Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (PDRAE) lançou as bases 

do projeto governamental brasileiro de reestruturação do aparato estatal, não só enquanto 

resposta à crise generalizada do Estado, mas também, segundo o discurso político vigente, 

enquanto forma de defendê-lo como ‘res publica’, o que determinou, segundo o próprio Plano 

Diretor, o caráter ‘imperativo’ da reforma nos anos 90. 

  Uma delas, bastante ampla e relevante, foi lançada, nesse cenário, através da 

proposição pelo Governo Fernando Henrique Cardoso, em seu primeiro mandato (mais 

exatamente em 1995), do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que buscou 

inovar em alguns pontos substantivos com o levantamento da bandeira de que a 

Administração Pública burocrática é, em essência, um dos maiores problemas do Estado 

brasileiro. 
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  A necessidade de um novo modelo de gestão para o setor público, assim como 

a mudança na forma de tratamento da crise do Estado, da maneira como é justificada no Plano 

Diretor, pressupunham a insuficiência ou não adaptação das posturas político-ideológicas 

anteriores, que, em grande medida, abriram espaço para agravá-la ainda mais. 

  Fato é que o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, lançado em 

1995, numa tentativa de representar uma lógica diversa da "indiferença" existente no período 

pós-transição democrática quanto à existência e à dimensão da crise, bem como se propôs 

(não o fez na prática) a refutar a via neoliberal (noção de Estado Mínimo) colocada em voga 

no cerne das discussões políticas brasileiras a partir do início da década de 90. 

  Nesse contexto, a Reforma do Aparelho do Estado no Governo Fernando 

Henrique Cardoso se deu em vista da crise do Estado, ou melhor, da crise fiscal do Estado, 

uma crise do modo de intervenção do Estado Social, uma crise da forma burocrática e 

ineficiente de administrar um Estado que se tornou grande demais para poder ser gerido nos 

termos da dominação racional-legal. 

  A Reforma do Estado e a Reforma do Aparelho do Estado não devem ser 

confundidas, pois a Reforma do Aparelho do Estado diz respeito à organização estatal 

burocrática e ao sistema legal que lhe dá Constituição. O Estado, nesse sentido estrito, não se 

confunde com o Estado (Nação ou País), nem com o Estado capitalista (Estado referido ao 

sistema econômico).  Na realidade, o Estado Nação é um tipo especial de organização 

burocrática, composta, de um lado, por um governo, uma burocracia pública e uma força 

armada e, de outro, por um complexo sistema legal ou constitucional.36 

  A Constituição Federal de 1988 corporificou uma concepção de Administração 

Pública verticalizada, hierárquica, rígida, que favoreceu a proliferação de controles muitas 

vezes desnecessários. Todavia, não se pode negar que ela proporcionou avanços significativos 

                                                 
36 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil: para uma nova 
interpretação da América Latina. São Paulo: Editora 34, 1996. p. 65.  
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no que diz respeito à busca de melhoria na prestação dos serviços públicos, destacando-se, 

nesse particular, o fortalecimento do controle pelos Tribunais de Contas, a previsão das 

competências executivas, bem como dos princípios administrativos de observância obrigatória 

por toda a Administração Pública direta e indireta. 

  De acordo com o Plano Diretor da Reforma, o Estado enfrenta um problema de 

governança, em face da limitação da sua capacidade de implementar políticas públicas ser 

tolhida diante da rigidez e ineficiência da máquina administrativa.  Por isso, pretendeu-se 

reforçar a capacidade de governo do Estado, através da transição programada 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 da cidadania). 

  Os pontos em que está apoiada a Administração Pública burocrática, da qual se 

conserva atualmente, embora de maneira flexibilizada, alguns de seus princípios 

fundamentais, podemos evidenciar:  

 a admissão segundo critérios de mérito; 

 a existência de um sistema estruturado e universal de remuneração; 

 as carreiras; 

 a avaliação constante de desempenho; 

 o treinamento sistemático. 

  No Estado Social (eficiente) se exige uma administração dinâmica, proativa, 

eficiente, enfim, moderna.37  Tais requisitos devem ser buscados e atendidos todos os dias, em 

cada uma das atuações, em cada uma das decisões, e não pode ficar à mercê de programas 

mirabolantes, os quais, na sua maioria atendem à autopromoção de tecnocratas e agentes 

                                                 
37 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte:  
Mandamentos, 2004. p. 78. 
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públicos, useiros e vezeiros da máquina pública para o beneficiamento de seus anseios, 

frustrações e interesses pessoais. 

  Corporificada na Emenda Constitucional nº 19/98, a Reforma do Aparelho do 

Estado propiciou uma mudança de paradigma em termos de Administração Pública, fazendo 

com que ela deixasse de se basear num modelo burocrático para desembocar num modelo 

gerencial.  É a chamada Administração Pública de resultados que além de visar ao aumento da 

efetividade na prestação dos serviços à população, procura também delimitar as políticas e 

equacionar as finanças da máquina administrativa. 

  A diferença em relação ao modelo anterior está na forma de controle, que deixa 

de se basear nos processos para se concentrar nos resultados, estando voltada sua estratégia 

para a definição precisa dos objetivos que o administrador público deverá atingir em sua 

unidade, resguardando-se a garantia de autonomia do administrador na gestão dos recursos 

humanos, materiais e financeiros que lhe forem colocados à disposição, para que possa atingir 

os objetivos contratados. 

  O interesse público na Administração Pública burocrática está identificado com 

a afirmação do Poder do Estado. Já na Administração Pública gerencial, essa visão do 

interesse público relaciona-se com o interesse da coletividade e não com o aparato do Estado. 

Além do mais, a Administração Pública burocrática, considera que o resultado de uma ação 

administrativa é bom quando se verifica que os processos administrativos estão sob controle e 

são seguros; enquanto que na Administração Pública gerencial esse resultado é considerado 

bom quando se constata que as necessidades dos cidadãos estão sendo atendidas. 

  Portanto, o modelo de Administração Pública gerencial está fundamentado nos 

princípios de confiança e descentralização de decisão, exigindo formas flexíveis de gestão, 

estruturas horizontais, incentivo à criatividade, funções descentralizadas, modelo este que se 

diferencia do formalismo e do rigor técnico inerentes à burocracia tradicional. 
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  O modelo gerencial, em tese, é perfeito, mas do ponto de vista prático, podem 

ocorrer problemas, pois a essência da doutrina neoliberal foi e é a identificação arbitrária de 

uma idéia abstrata – a superioridade da economia de mercado – com uma fórmula 

institucional concreta – a necessidade, para os países atrasados, de adotar as instituições dos 

países ricos do Atlântico Norte, sobretudo em sua vertente americana.  A estabilização 

monetária e a prudência fiscal seriam meros precursores da indispensável convergência 

institucional. 

  A atuação eficiente da Administração Pública no Estado Social não se coaduna 

com uma atuação globalmente prejudicial ao bem comum, à dignidade da pessoa humana, em 

prol de uma visão corporativa, isolada, de dado interesse público primário posto pela lei. A 

Administração Pública de uma sociedade pluralista é eficiente ou não pela atuação de seus 

diversos órgãos, entes e unidades, independentemente dos interesses específicos colocados 

aos cuidados de cada um desses órgãos, entes ou unidades específicos. 

 Portanto, para que a Administração possa alcançar o resultado prático desejado pelo 

ordenamento jurídico, o administrador tem o dever de perquirir os interesses e as necessidades 

públicas que fundamentam a norma, ou seja, buscar a finalidade social da lei, pois, no Estado 

de Direito, o Princípio da Eficiência não é, e não pode ser, um Princípio a se contrapor ao 

Principio da Legalidade nem a qualquer dos outros Princípios reitores da atuação da 

Administração Pública. É inadmissível ofensa à legalidade, à isonomia, à moralidade, à 

publicidade, por razões de eficiência. 
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CAPÍTULO 3 - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 
SUMÁRIO: 3.1 Princípio da legalidade. 3.2 Princípio 
da impessoalidade. 3.3 Princípio da moralidade. 3.4 
Princípio da publicidade. 3.5 Princípio da igualdade.  
3.6 Princípio da eficiência.  

 

 3.1 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE 

 

    Encontram-se no artigo 37 da Constituição Federal os princípios 

constitucionais que regem a atuação da Administração Pública, seja ela direta ou indireta, em 

quaisquer níveis; são eles: 

 legalidade; 

 impessoalidade; 

 moralidade; 

 publicidade;  

 eficiência. 

    Tais princípios constitucionais são de observância obrigatória e universal no 

exercício de toda a atividade administrativa do Estado, pois são princípios fundamentais. 

Além deles, o agente público também deve observar os demais princípios que são 

consagrados de forma expressa ao longo do texto da Carta Política, relativos à sua atuação, e, 

ainda, os implícitos decorrentes deles ou da própria essência da Constituição. 

    Saliente-se que a Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, excluiu 

do caput do artigo 37 da Constituição Federal a alusão à administração fundacional, o que, no 

entanto, não significa que as fundações, quando dotadas de recursos públicos em seu 

patrimônio, não estão mais sujeitas aos princípios e às demais normas constitucionais 

reguladoras da atuação dos órgãos e entidades da Administração Pública direta e indireta, 



  

 

54 

visto que os outros preceitos constitucionais continuam a se referir às fundações (v.g., artigos 

22, XXVII, 37, III, e 38 da Constituição Federal). 

   O princípio da legalidade é a pedra de toque do Estado de Direito, pois a 

Administração Pública só pode atuar conforme a lei. 

    Com efeito, o particular pode fazer tudo o que as normas jurídicas não 

proíbem, ao tempo em que não pode ser compelido a fazer ou deixar de fazer o que elas não 

lhe determinam. É o princípio da liberdade do ser humano, que prevalece em face de 

organismos estatais; meras criações artificiais, que só podem exercer as competências que a 

lei lhes atribuir. 

    Nesse contexto, o princípio da legalidade é o direito fundamental do particular. 

Somente a lei pode inibir seu livre comportamento. Por outro lado, para os agentes públicos, a 

relação entre eles e a lei é de subordinação (de conformidade): é permitido ao agente público 

somente aquelas condutas que forem previamente autorizadas pela lei. 

    A Administração Pública, portanto, é limitada em sua atuação pelo princípio 

da legalidade: o que as normas jurídicas não contemplam ou não permitem está vedado aos 

agentes públicos. Seu desempenho administrativo está inteiramente subordinado às normas 

jurídicas. Assim, o princípio da legalidade envolve a sujeição do agente público não só à lei 

aplicável ao caso concreto, senão também ao regulamento jurídico e aos princípios 

constitucionais que regem a atuação administrativa. 

    Isto implica que a função dos atos da Administração Pública é a realização das 

disposições legais, não lhe sendo possível inovar o ordenamento jurídico, mas tão-só a 

concretização de presságios genéricos e abstratos anteriormente firmados pelo legislador.38 

   A legalidade é a base e a matriz de todos os demais princípios constitucionais 

que regem, condicionam, limitam e vinculam as atividades da Administração Pública. 

                                                 
38 NUNES, Vidal Serrano; ARAÚJO, Luiz Alberto David. Curso de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 
1998. p. 228. 
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3.2 PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE 

 

    O que caracteriza a impessoalidade na Administração Pública é a valoração 

objetiva dos interesses públicos e privados envolvidos na relação jurídica, a se formar, 

independentemente de qualquer interesse político. A impessoalidade significa, pois, que a 

conduta do agente público, no desempenho da atividade administrativa, deve ser sempre 

objetiva e imparcial, tendo por único propósito, em suas ações, o interesse público, ou seja, 

velar pela objetividade e pela neutralidade no atendimento às necessidades do grupo social.  

   Além da prática do nepotismo na Administração Pública, que constitui a mais 

corriqueira violação do princípio da impessoalidade, também o agride o uso da máquina 

administrativa para promoção pessoal ou política do administrador, transformando a atividade 

administrativa neutra em personalizada, à imagem deste ou do partido que ele representa. 

    Finalmente, também afronta esse princípio a promoção do interesse secundário 

do organismo estatal a que pertence o agente público, quando destoante do interesse público 

primário, consistente no atingimento do interesse social.  

   A violação desse princípio pode configurar improbidade administrativa, 

prevista na Lei nº 8.429, de 2-6-1992. 

    

3.3 PRINCÍPIO DA MORALIDADE 

 

    O princípio da moralidade passou a ser, após o advento da Constituição Federal 

de 1988, pressupostos de validade de todos os atos da Administração Pública.  

    A moralidade significa a ética da conduta administrativa, isto é, a pauta de 

valores morais (honestidade, boa conduta, bons costumes, eqüidade, justiça), a que a 

Administração Pública deve submeter-se para a consecução do interesse coletivo.  
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   O controle jurisdicional da moralidade administrativa ficou consagrado pelo 

preceito constitucional sobre a ação popular, previsto no artigo 5o, LXXIII da Constituição 

Federal, que conferiu legitimidade a qualquer cidadão para propor ação popular visando a 

anular ato lesivo à moralidade administrativa. Ademais, a Carta Política também conferiu ao 

Ministério Público a função de zelar pela moralidade da atuação dos agentes públicos, 

atribuindo-lhe os direitos de instaurar inquérito civil e promover ação civil pública para 

garantir a moralidade dos atos administrativos. 

   O princípio da moralidade, pois, obriga a escolha pelo administrador da opção 

decisória, concretizada no objeto ou conteúdo de atuação, que atenda ao bem comum, ao 

interesse social, sem violar a moral vigente na Coletividade. É o atendimento do interesse 

público com legalidade ética. 

    Os atos dos agentes públicos que afrontem o princípio da legalidade, também 

podem configurar atos de improbidade administrativa previstos no Parágrafo 4o, do artigo 37 

da Constituição Federal, que ensejam sanções políticas administrativas, civis e penais. 

 

 3.4 PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE 

 

   O princípio da publicidade consiste em dar conhecimento ou pôr à disposição 

dos indivíduos informações sobre fatos, decisões, atos ou contratos da Administração Pública, 

conferindo transparência aos comportamentos dos agentes públicos e segurança jurídica aos 

membros da coletividade, quanto aos seus direitos. 

   Em face desse princípio, os atos administrativos são públicos e devem ser 

objeto de ampla publicidade: seja por divulgação na imprensa oficial, na imprensa comum, ou 

em locais públicos, seja pelo fornecimento de informações quando solicitadas, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo, quando imprescindível à defesa da intimidade ou ao interesse social 

(artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal). 
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     A regra, pois, é a transparência da Administração Pública com a divulgação a 

todos, do conteúdo da atividade administrativa não sigilosa. Como se verifica, a publicidade 

diz respeito às ações da Administração Pública, e não às de seus servidores. 

    É importante ressaltar que a Lei nº 9.507, de 12-11-1997, regula o direito de 

acesso à informação, além de disciplinar o rito processual do habeas data, em seu artigo 7o. 

    Negar publicidade aos atos oficiais constitui também ato de improbidade 

administrativa (artigo 11, IV, da Lei 8.429/1992). 

 

3.5 PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

 

   O princípio da igualdade, também conhecido como princípio da isonomia, 

embora não faça parte do rol inserido no art. 37 da Constituição Federal de 1988, quando 

aplicado à Administração Pública firma a tese de que esta não pode desenvolver qualquer 

espécie de favoritismo ou desvalia em proveito ou detrimento de alguém, isto é, deve atuar 

com rigorosa obediência ao princípio da impessoalidade. 

   Incumbida de gerir os interesses de toda a coletividade, a Administração 

Pública não tem sobre estes bens disponibilidade que lhe confira o direito de tratar 

desigualmente àqueles cujos interesses representa. 

   O interesse público é bem de todos e da cada um, pertence à sociedade como 

um todo, daí que a Administração Pública não dispõe do mesmo ao seu talante, e isto impõem 

que o Poder Público dispense tratamento impessoal e igualitário, ou isonômico, a todos os 

administrados. Os órgãos administrativos devem, necessariamente, refletir, na medida do 

possível, a igualdade de oportunidades a todos os administrados. 

   Vários institutos de Direito Administrativo refletem a importância deste 

princípio. A sua aplicação pode ser claramente observada nos institutos da licitação e do 

provimento de cargo público mediante concurso. Expresso no art. 37, inciso XXI, da 
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Constituição Federal, este Princípio veda o estabelecimento de condições que impliquem 

preferência em favor de determinados licitantes em detrimento dos demais. 

    Enfim, a administração por gerir negócios de terceiros, da coletividade, é 

compelida a dispensar tratamento competitivo e eqüitativo a todo administrado.39  

   O princípio da isonomia não necessita para o seu fundamento da invocação de 

cânones de ordem moral.  

  Juridicamente se baseia na convincente razão de que os bens manipulados 

pelos órgãos da Administração Pública, e os benefícios que os serviços públicos podem 

propiciar são bens de toda comunidade, não obstante por ela geridos, e benefícios a que todos 

fazem jus, pois, os Poderes Públicos, no Estado de Direito, nada mais são senão, órgãos 

representantes de todos os cidadãos. 

 Daí a razão pela qual podemos afirma que o Princípio da Igualdade guarda estreita 

conexão com os direitos fundamentais, pois é o principal princípio garantidor dos direitos 

individuais, dele decorrendo, ressalte-se, o direito a que a norma jurídica seja aplicada 

indiscriminadamente para todos; de modo igual a todos aqueles que estejam em idêntica 

situação contemplada nas hipóteses normativas; de igual tratamento, inclusive no que diz 

respeito à aplicação das mesmas conseqüências jurídicas previstas na norma, isto é, as 

conseqüências previstas na norma são aplicadas de modo indistinto a todos os seus 

destinatários, independentemente de qualquer critério de diferenciação que se possa 

estabelecer entre eles. 

  No contexto, vale ressaltar que o valor da isonomia não se esgota no direito à 

igualdade perante a lei. É afirmação doutrinaria corrente que o direito à igualdade não 

significa apenas aplicação da lei para todos, sendo certo que a lei, ela própria, deve tratar por 

igual todos os indivíduos (igualdade na lei). Exige-se, pois, do legislador, uma igualdade na 

                                                 
39  MELLO, Celso Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 74.  
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própria lei, relativamente ao seu conteúdo. Quer dizer a lei não pode abrigar conteúdo com 

agravos à isonomia.40  

   A isonomia com suas significações formal e material, sendo elemento essencial 

do Estado de Direito, constitui uma limitação imposta pela Constituição ao exercício de todos 

os Poderes Públicos, fornecendo ao Poder Judiciário critérios de controle dos desempenhos 

públicos, seja na esfera da Administração em si, seja na esfera judicial ou legislativa, pois se 

destina não apenas aos aplicadores da lei, mas também aos legisladores.  

  É aceito, entretanto, que o princípio da igualdade não proíbe que a lei possa 

estabelecer distinções, isto é, dirigir o seu comando a apenas uma classe de indivíduos, 

excluindo de suas conseqüências alguns outros.  Proíbe, sim, que a lei introduza, de modo 

arbitrário, diferenciações de tratamento. 

   Na doutrina e na jurisprudência tem se firmado o entendimento de que há 

arbitrariedade quando as diferenciações de tratamento não se assentam em qualquer 

justificação razoável, ou seja, a violação ao princípio da igualdade se verifica quando o 

legislador estabelece distinções discriminatórias. 

   Em outras palavras, quando as distinções são materialmente infundadas, 

quando assentam em motivos que não oferecem um caráter objetivo e razoável, isto é, quando 

o preceito em apreço não apresenta qualquer fundamento material razoável, há 

inequivocamente violação ao princípio da igualdade. 

   Verifica-se, portanto, que o conteúdo jurídico-constitucional do princípio da 

igualdade tem três dimensões: a proibição do arbítrio, a proibição de discriminação e a 

obrigação de diferenciação. 

   Portanto, o princípio da igualdade proíbe o arbítrio, as diferenciações de 

tratamento sem fundamento material, sem justificação razoável; proíbe também que se tratem 

                                                 
40  MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
1999. p. 141-142 . 
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por iguais situações essencialmente desiguais, e, finalmente, proíbe diferenciações de 

tratamento fundadas em critérios meramente subjetivos. 

   O STF - Supremo Tribunal Federal ao exame dos casos relacionados com o 

princípio da igualdade, delineou uma tendência à construção de uma jurisprudência 

constitucional assentada mais no exame da razoabilidade das distinções, tal posicionamento 

encontra-se nos acórdãos e votos proferidos nos julgamento dos Recursos em Mandado de 

Segurança nº 21.046-RJ em 14.12.90 (RTJ 135/528) e 21.033 – DF, em 01.03.91 (RTJ 959-

963).  

  Nos julgados acima, tendo com pano de fundo o princípio da igualdade (art. 5o, 

caput, Constituição Federal) e as disposições constitucionais especificas proibitivas de 

diferenciação de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil (art. 7o 

inciso XXX c/c art. 39, § 2o da Constituição Federal), Foi examinada a compatibilidade da 

imposição legal de limite máximo de idade (35 anos de idade), como critério de admissão de 

servidores públicos, e na espécie, para ocupar o cargo de Advogado da Justiça Militar.  

 O STF - Supremo Tribunal Federal, por ampla maioria, vencido apenas o Ministro 

Paulo Brossad, reconheceu a inconstitucionalidade de tal critério de admissão, por ser a 

diferenciação (limitação máxima de idade), incompatível com o princípio da igualdade, 

ressalvando, no entanto, embora em tese, a possibilidade de existência de distinções não 

arbitrárias, na medida em que vise a conciliar o dogma da isonomia e, em especial essa 

restrição de idade, com outros valores constitucionais, como nas hipóteses nas quais a 

limitação de idade se possa legitimar como imposição da natureza e da atribuição do cargo a 

preencher.41 

  A mesma orientação jurisprudencial foi adotada por ocasião do julgamento do 

RMS 21.033-DF, tendo como relator do acórdão o Ministro Carlos Mário Vellozo, onde 

                                                 
41  RMS 21.046-RJ, RTJ 135/541. 
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predominou o fundamento da inconstitucionalidade da imposição legal do limite máximo de 

35 anos de idade como condição de acesso ao cargo público de Advogado da Justiça Militar, 

nesse aresto, a irrazoabilidade da diferenciação entre os candidatos, em virtude do critério 

etário, e não o argumento da proibição constitucional expressa (art. 7o, inciso XXX) de 

discriminação por motivo de idade, acrescentado pelo Ministro Marco Aurélio no julgamento 

do RMS 21033-DF, ou a desarmonia com a livre acessabilidade aos cargos públicos, oposta, à 

mesma ocasião, pelo Ministro Néri da Silveira.  

  Portanto, a tendência da nossa jurisprudência firma-se no sentido da 

identificação das não equiparações legais acordes ou não com o princípio da igualdade, do 

que propriamente no reconhecimento de discriminações vedadas constitucionalmente, não 

obstante à presença no texto constitucional de normas especificas, que, inseridas com o 

objetivo de garantir o aspecto material da igualdade, proíbem expressamente certos critérios 

de discriminação (ex. art. 7º, inciso XXX da Constituição Federal > proíbe a diferença de 

salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou 

estado civil). Mesmo assim, não obstante essa tendência da nossa jurisprudência, ainda assim, 

por maioria de seus ministros, foi ressalvada a possibilidade da ocorrência de casos em que 

seria razoável a fixação do limite de idade.42 

  Apreciando o RE 174.548-RDA 196/103, o STF - Supremo Tribunal Federal, 

admitiu a razoabilidade da fixação do limite mínimo de trinta e cinco anos de idade para 

ingresso no cargo de Auditor do Tribunal de Contas estadual, quando examinou via incidental 

a constitucionalidade, em face do princípio da igualdade, de dispositivo de Lei do Estado do 

Acre, asseverando que a lei pode, desde que razoavelmente, estabelecer limites mínimos e 

máximos de idade para o ingresso em funções, empregos e cargos públicos. 

                                                 
42   MS 21.033-DF, RTJ 135/961. 
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 A justificativa do STF - Supremo Tribunal Federal nesse caso foi que sendo o Auditor 

do Tribunal de Contas do Estado substituto do Ministro do Tribunal de Contas da União 

(Constituição Federal, art. 73, § 4º,), cargo cujo provimento requer, por força da Constituição 

Federal, a idade mínima de 35 anos, e considerando que as normas estabelecidas para o TCU 

se aplicam, de regra, à organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas dos 

Estados, é razoável essa restrição, pois que, o auditor é quem substitui, no Tribunal de Contas, 

o Ministro, tratando-se do Tribunal de Contas da União, ou o Conselheiro, no Tribunal de 

Contas dos Estados. É, pois, requisito do ingresso no cargo de Ministro do Tribunal de Contas 

da União, a idade mínima de 35 anos (art. 73, § 1º, da Constituição Federal), e, se o auditor é 

o substituto do Ministro, é razoável a exigência, posta em lei, para o ingresso, naquele cargo, 

de idêntico requisito (RDA 196/105). 

 Destaque-se no contexto o posicionamento de Celso Antônio Bandeira Mello, que não 

aceita a distinção entre as discriminações vedadas constitucionalmente e aquelas nas quais as 

diferenças de tratamento são justificáveis perante a Constituição. Ele defende a possibilidade 

desses caracteres – raça, sexo e convicção religiosa, não obstante a proibição constitucional 

expressa, serem determinantes de não equiparação, sem qualquer ofensa ao princípio da 

isonomia. Aduz que a igualdade somente é agredida quando o fator diferencial adotado para 

qualificar os atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou 

exclusão no beneficio deferido ou com a inserção ou arredamento do gravame imposto.43 

 O princípio da igualdade, portanto, no sentido de lei, fornece um critério de controle 

da constitucionalidade das leis, no Brasil, caracterizado pela convivência entre a forma 

concentrada e difusa. À medida que os Juízes e Tribunais exercitam o controle difuso da 

constitucionalidade das leis administrativas, estão também exercendo o controle jurisdicional 

incidental da constitucionalidade dos atos administrativos. 

                                                 
43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. São Paulo: Malheiros, 
1993. p. 15-38. 
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3.6 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

   O princípio da eficiência foi incluído no texto constitucional, no artigo 37 

caput, através da Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998. Não se trata de 

princípio constitucional novo, pois já havia sido introduzido na Carta Política como parâmetro 

de avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos órgãos 

públicos por entidades de direito privado (artigo 74, II, da Constituição Federal). No entanto, 

obteve realce constitucional com sua inserção, agora, no elenco de Princípios Constitucionais 

de observância prioritária e universal no exercício de toda a atividade administrativa do 

Estado. 

    A gestão administrativa na Administração Pública direta ou indireta, de 

quaisquer dos Poderes da União, portanto, além de se reger pela ética, impessoalidade, 

transparência e sujeição ao ordenamento jurídico, tem de ater-se à eficiência, ou seja, deve ser 

direcionada sempre ao atendimento mais adequado, razoável ou eficaz possível, do interesse 

público. 

    O princípio da eficiência interage com as normas da boa administração, no 

sentido de que, em todos os seus setores, deve a Administração Pública concretizar a 

atividade administrativa predisposta à extração do maior número possível de efeitos positivos 

ao administrado. O administrador público, pois, no exercício de ações administrativas, tem o 

dever jurídico de, ao cuidar de uma situação concreta, escolher e aplicar, entre as soluções 

previstas ou autorizadas, em abstrato pela lei, a que entenda mais eficiente para obter o 

resultado desejado pelo corpo social. 

    A inclusão na Constituição Federal desse princípio não deixa dúvida de que é 

legítima e mesmo necessária a investigação ampla da eficiência de quaisquer ações 

administrativas pelo Poder Judiciário, bem como, que a atuação denominada discricionária do 

administrador é sempre relativa e especialmente limitada por esse princípio. 
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CAPÍTULO 4 - O PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 
 

SUMÁRIO 4.1 O princípio da eficiência antes e após a 
EC nº 19/98. 4.2 Natureza jurídica do princípio da 
eficiência. 4.3 Características e peculiaridades do 
princípio da eficiência. 4.4 Panorama do princípio da 
eficiência no direito comparado. 4.5 Eficiência no 
mundo do direito. 4.6. Eficiência, eficácia e 
racionalidade. 4.7 Indicadores de desempenho e 
eficiência. 

 
 

 4.1 PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ANTES E APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

19/98 

 

   Anteriormente à Emenda Constitucional nº 19 de 04 de junho de 1998, o 

princípio da eficiência se achava implicitamente incluído entre os deveres do administrador 

público, significando que este deveria atuar com presteza, perfeição e rendimento funcional.  

   A eficiência, como pressuposto básico da atuação administrativa, não é 

novidade no plano legal.  Esse princípio já era previsto, embora de maneira indireta, na 

legislação infraconstitucional, a exemplo do Decreto-lei 200/67 (arts. 13 e 25, V, os quais, em 

síntese, informam que toda a atividade administrativa deve estar submetida ao controle de 

resultado); no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, arts. 4o, VII; 6o, X; e 22); 

na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (que dispõe sobre o regime de concessão e 

permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, e 

dar outras providências), que em seu artigo 6o, Parágrafo 1o, faz menção à eficiência. 

   Da mesma forma, antes da edição da Emenda Constitucional 19/98, embora de 

uma forma não totalmente explícita, já se podia observar em alguns dispositivos da 

Constituição Federal referência ao princípio da eficiência. 

   O artigo 70 da Constituição Federal, por exemplo, ao utilizar-se da expressão 

“economicidade”, buscou, com outras palavras, obrigar o administrador a agir com eficiência 

no cumprimento de suas atribuições: a fiscalização contábil, a financeira, a orçamentária, a 
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operacional, e a patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de 

receitas será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder.  

   O mesmo se verifica na redação do artigo 74, inciso II da Carta Magna, no qual 

as expressões eficácia e eficiência estão relacionadas ao princípio da eficiência. Por tal 

dispositivo, os Poderes Legislativos, Executivos e o Judiciário manterão, de forma integrada, 

sistema de controle interno com a finalidade de comprovar a legalidade e avaliar os 

resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 

órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por 

entidades de direito privado. 

   Anote-se, por oportuno, a menção à eficiência no artigo 144, Parágrafo 7o da 

Constituição Federal, pelo qual a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos 

responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades; 

perceba-se que por este dispositivo, não somente esses órgãos têm que ser eficientes, mas 

todas as demais atividades públicas da administração.  

   A preocupação, portanto, não é tão somente quanto à legalidade dos atos e 

despesas da Administração Pública, mas também com a própria legitimidade e 

economicidade, ou seja, com a própria eficiência dos atos e despesas.  

   A jurisprudência, da mesma forma, em época anterior à Emenda Constitucional 

19/98, reconhecia a existência do princípio da eficiência, conforme se constata no seguinte 

Julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): 

 

RMS 5590 – Administrativo – Administração Pública – Servidor 
Público – Vencimento – Proventos – Acumulação.  A Administração 
Pública é regida por vários princípios: legalidade, impessoalidade, 
moralidade e publicidade (Constituição Federal, artigo. 37). Outros 
também se evidenciam na Carta Política. Dentre eles, o princípio da 
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eficiência. A atividade administrativa deve orientar-se para alcançar 
resultado de interesse público.44  

 

    Na doutrina, Maria Sylvia Zanella Di Pietro informa que Hely Lopes Meirelles 

se referia à eficiência como o dever imposto a todo agente público de realizar suas atribuições 

com presteza, com perfeição, e com rendimento funcional. A função administrativa requer 

desempenho não somente de acordo com a legalidade, mas também exige resultados positivos 

para o serviço público, com o conseqüente atendimento das necessidades da comunidade.45 

 
4.2 NATUREZA JURÍDICA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

    O Direito Comparado assumiu relevante papel inspirador em tal contexto, uma 

vez que a eficiência sob a pretensão de garantir uma maior qualidade na atividade pública e na 

prestação dos serviços públicos, já integrava expressamente Cartas Políticas de alguns países, 

v.g., Espanha, Filipinas, Suriname, e, mesmo não evidentemente prevista (a eficiência) em 

outros, como Cuba e Portugal, foi ressaltada, de forma indireta, situação em que se vislumbra 

a clara intenção dos respectivos legisladores constitucionais em assegurar à Administração 

Pública uma gestão efetiva, por meio do desenvolvimento de iniciativas tendentes à 

consecução do bem comum. 

   Assevera José Guimarães Menegale que a Administração Pública visa à 

realização prática de fins do Estado, no prover suas próprias necessidades e às da 

coletividade, que ele, o Estado, representa.  Para isso, tem que ordenar os meios de que dispõe 

e utilizá-los conveniente e eficientemente. E nessa fase aglutinam-se dois elementos 

fundamentais: o econômico e o jurídico.46  

A função do Direito Administrativo, nesse contexto, é justamente demonstrar  

                                                 
44  Brasil. Superior Tribunal de Justiça. RMS 5590. Brasília, DF. Lexstj, v. 87, p. 65. Diário da Justiça. Seção I, 
10 junho 1996. p. 20-395. 
45  PIETRO, Maria Sylvia Zanella di. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2000. p. 73. 
46 MENEGALE, José Guimarães. Direito administrativo e ciência da administração. Rio de Janeiro: Borsoi, 

1950, p. 7-9.  
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que não pode a Administração Pública escapar à regulação por normas jurídicas, ou seja, pôr 

em evidência o limite jurídico à ordenação e utilização dos meios econômicos. 

    É muito difícil abstrair da eficiência o seu pejo economicista, todavia, é um 

duplo equívoco asseverar que a eficiência é um conceito exclusivamente econômico: 

primeiro, porque sua etimologia é independente de qualquer conotação intrinsecamente 

econômica (no sentido moderno do termo, ou seja, com denotação plutocrática), referindo-se 

exclusivamente a uma atividade racional, pois se destina a encontrar os melhores meios para a 

obtenção otimizada dos fins almejados; segundo, porque, ainda que fosse um conceito 

intrínseco, exclusivo, e econômico, perderia tal significação ao ser absorvido e condicionado 

pela ordem jurídica.   

   No Direito, a eficiência assume uma caracterização inexoravelmente particular, 

ou seja, a eficiência para o tecnocrata tem sentido mais restrito que a eficiência juspolítica: 

basta o atendimento ótimo dos objetivos a que imediatamente se propõe o agir do Estado; já 

para o Direito e para a Política, a eficiência tem mais duas dimensões: legalidade – conforma-

se externamente à lei – e a legitimidade – atender ao interesse público.47   

   Discordamos do posicionamento dos que afirmam que a eficiência não é 

princípio jurídico, e muito menos poderia ser alçado à condição de norma constitucional.  

    Com efeito, seria questionável se existe algum princípio que nasce como 

eminentemente jurídico, ontologicamente considerado.  Por exemplo, o princípio democrático 

tem clara essência política; o princípio da moralidade, essência ética; e, notadamente, o 

princípio da justiça nasce como instrumento de tutela de interesses privados (caráter social). 

Sendo assim, não parece plausível o argumento de que eficiência é um princípio 

metajurídico.48 

                                                 
47 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Legitimidade e discricionariedade: novas reflexões sobre os limites 
do controle da discricionariedade. Rio de Janeiro, 1991. p. 29.  
48 MOREIRA, Egon Bockmann. Processo administrativo: princípios constitucionais e a lei 9.784/99. São Paulo: 
Malheiros, 2000. p. 124.  
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   Paulo Modesto sintetiza o entendimento, propondo que o termo eficiência não 

é privativo de nenhuma ciência; é um termo da língua natural, apropriado pelo legislador em 

sua acepção comum ou com o sentido técnico próprio.   

    São os juristas, como agentes ativos no processo de construção do sentido dos 

signos jurídicos, os responsáveis diretos pela exploração do conteúdo jurídico desse princípio 

no contexto do ordenamento normativo nacional.49   

   Para Odete Medauar, a eficiência é o princípio que norteia toda a atuação da 

Administração Pública, impondo, entre outras exigências, a rapidez e precisão, contrapondo-

se à lentidão, ao descaso, à negligência, e à omissão.50  Estas imposições não são meros 

aconselhamentos ao agente administrativo, são de evidente natureza jurídica. 

   Outrossim, podemos afirmar sem medo de errar que a eficiência é sem dúvida, 

de difícil controle ao lume do direito. Todavia, a dificuldade de controle não implica ausência 

de juridicidade.  O caráter jurídico do Princípio da Eficiência já podia ser identificado antes 

mesmo de sua expressão na Constituição Federal de 1998, todavia, em constando de forma 

explícita, reforça-se a sua característica de norma jurídica.51 

 

4.3 CARACTERÍSTICAS E PECULIARIDADES DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA   

 

 Eficiência deriva do latim efficientia e quer dizer ação, força, virtude de produzir um 

efeito.52 Logo podemos observar que a idéia de eficiência privilegia a virtude de produzir um 

resultado, um efeito; tem a ver com a ação. Por outro lado, eficácia pede que este resultado 

seja bom, seja o desejado, ou seja, centra-se mais na própria qualidade do resultado. 

                                                 
49 MODESTO, Paulo. Notas para um debate sobre o princípio da eficiência. Revista Interesse Público.  São 
Paulo, Notadez, n. 7, p. 66, jul./set., 2000. 
50 MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p.152. 
51 GARBADO, Emerson.  Princípio constitucional da eficiência. São Paulo: Dialética, 2002. p. 92. 
52 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda .....[et al]. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1975. p.500-501. 
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   A eficiência representa a relação entre os recursos aplicados e o produto final 

obtido, ou seja, a razão entre o esforço e o resultado, entre o custo e o benefício resultante 

(relação entre meios e fins). Está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser 

feitas ou executadas, a fim de que os recursos sejam aplicados da forma mais racional 

possível. 

   Nesse contexto, quando as preocupações se voltam para os fins, quando as 

atenções se voltam para os resultados fornecidos por aqueles que executam para avaliar o 

alcance dos fins, ingressamos na seara da eficácia.  Todavia, tanto a eficiência quanto a 

eficácia são caminhos a serem percorridos na busca da efetividade, que nada mais é, senão a 

manifestação externa à organização daquilo que foi gerado dentro dela, ou seja, o verdadeiro 

resultado. 

    A intenção do legislador ao inserir o Princípio da Eficiência dentre os 

norteadores da Administração Pública, foi, portanto, de facilitar a ação concertada dos entes 

públicos, integrando e potencializando os pactos de cooperação administrativos, além de 

propiciar o condicionamento de toda legislação infraconstitucional, que passa a ter mais um 

Princípio delineador, que é o próprio sistema jurídico-constitucional. 

   Na medida em que a eficiência pode assumir diferentes dimensões, 

dependendo das peculiaridades de cada sistema jurídico, não se pode querer importar o 

conceito nos moldes exatos em que é entendido no Direito Comparado. 

  A propósito, podemos afirmar que a eficiência se traduz em um conceito 

relativo, em função de variáveis, tais como, e, em especial, os fins específicos a se atingir, 

que, conforme sejam postos, condicionam de uma forma ou de outra o padrão daquilo que é 

eficiente ou ineficiente.  

    Exatamente por essas razões, devemos ter presente que eficiência é um 

conceito que não admite uma quantificação ou qualificação rigorosa. Trata-se de um conceito 
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jurídico indeterminado que permite sua precisão apenas no momento de sua aplicação aos 

casos concretos. 

    Embora se tratando de um conceito jurídico indeterminado, o mandamento de 

eficiência é determinável e, para que possamos assim proclamar sua relevância jurídica, 

devemos traçar os seus contornos, assinalar os aspectos que não só o caracterizam, mas 

também informam o seu conteúdo básico, isto é, devemos traduzir para o mundo do Direito 

sua idéia nuclear. 

   Por sua característica multiforme, o Princípio da Eficiência impõe à 

Administração Pública uma atuação, na prossecução do bem comum, que atenda aos diversos 

aspectos da idéia de atividade eficiente.  A questão está em se saber quais são os parâmetros 

do mundo do Direito, quais os balizamentos jurídicos, para que uma decisão possa ser 

considerada eficiente, na zona do mérito do ato administrativo. 

   A idéia de bem comum, como finalidade básica da atuação da Administração 

Pública, decorre da própria razão de ser do Estado. Esta orientação está firmada 

expressamente no artigo 3o, IV, da Constituição Federal, que estabelece como objetivo 

fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

   Para o cumprimento desse fim imediato, resultante da ponderação de 

interesses, deve ser feita uma verificação dos meios escassos disponíveis, e, naturalmente, 

essa avaliação dos meios intervém na própria consideração ponderada desses interesses 

intervenientes. 

    No Estado Social (eficiente), quando os meios estão rigidamente fixados, os 

fins aparecem postos de forma mais flexível.  Na prática, confirma-se essa realidade, uma vez 

que as grandes partes dos fins administrativos se realizam apenas na medida e na intensidade 

que o permitem os recursos orçamentários. 
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    Podem ser destacadas como características marcantes do Princípio da 

Eficiência, a imparcialidade, como salvaguarda do exercício da atividade administrativa de 

interesses alheios à sua natureza, a neutralidade, como postura de abstenção, exatamente no 

que tange à resolução de conflitos de interesse, e a transparência, por observância de fatores 

objetivos, para afastar qualquer sorte de favorecimento ou discriminação. 

   Os princípios da razoabilidade e da moralidade também mantêm íntima relação 

com o Princípio da Eficiência, já que o administrador público, no exercício de suas 

atribuições, exatamente no instante em que imprime toda a discricionariedade que lhe foi 

conferida, deve limitar-se em parâmetro razoável para a realização de sua atividade. 

    A eficiência, (lato sensu) da Administração Pública exige a observância tanto 

da eficácia da atuação administrativa, com o adequado sopesar dos interesses envolvidos, 

como a eficiência (stricto sensu), na verificação e articulação dos meios disponíveis. 

    A eficácia se liga aos resultados a que a Administração Pública deve atender, 

ou seja, apresenta-se estritamente atada às finalidades postas para serem perseguidas por ela. 

No Estado Social, pretendido pela Constituição Federal de 1988, a eficácia se vincula, em 

última instância, aos fins constitucionais maiores, que, expressamente, como se deflui do 

artigo 3o da Carta Política, são os de desenvolvimento nacional equilibrado, erradicação da 

pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais, justiça social, etc.  

   Para tanto, pressupõe a Constituição Federal o melhor atendimento das 

necessidades de saúde da coletividade, educação, saneamento, etc., globalmente consideradas.  

Daí que a própria fixação de parâmetros de aferição da eficácia, ou seja, os mecanismos de 

aferição de desempenhos deve-se prender, exatamente, ao nível de cumprimento global desses 

fins maiores postos pela Administração Pública. 

   Se o norte balizador é o bem comum, o referencial primeiro das aferições de 

eficácia não está na própria Administração Pública, mas fora dela, isto é, está no ser humano, 



  

 

72 

que deve ter as condições de sua vida social favorecidas, de forma integral, ou seja, a eficácia 

traduz a necessária prossecução otimizada do bem comum, e não de determinado interesse 

público isoladamente considerado.  

    No Estado Social (eficiente) moderno, a legitimidade da atuação administrativa 

depende de ter sido esta desempenhada da forma mais eficiente possível.  Para tanto, a 

atuação pública deve ser eficaz, como já frisado, mas, também, para ser eficaz, os resultados 

devem ser os mais globais possíveis, exatamente para que se possa socializar a prestação do 

bem comum. 

   Com efeito, a atuação administrativa tem como destinatário à pessoa humana, 

um potencial usuário. Assim, a universalidade dos resultados da própria atuação da 

Administração Pública acaba por ser uma das facetas para a própria verificação da eficácia. 

    Portanto, o fundamento de tal referencial está no fato de que o bem comum 

traduz o benefício das pessoas humanas componentes da população do Estado de forma 

ampla. Em sua atuação, a Administração Pública deve, portanto, atenção não a grupos 

determinados, nem sequer a maiorias, mas à coletividade, segundo suas necessidades. 

    A propósito, essa idéia balizar vem estampada na Constituição Federal / 1988, 

em seu artigo 3o, de valor reforçado, por se tratar de objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil. 

   Dentre os aspectos da eficiência lato sensu temos a eficácia como efeito da 

coordenação dos interesses envolvidos de forma a maximizar a satisfação do bem comum.  

Por outro lado, verificamos a necessidade de articulação coordenada e finalisticamente 

orientada dos meios, necessária a possibilitar, da mesma forma, o alcance do melhor resultado 

concernente ao bem comum (eficiência stricto sensu). 

   A eficiência (stricto sensu), portanto, está voltada para a melhor maneira pela 

qual as coisas devem ser feitas ou executadas, a fim de que os resultados sejam otimizados. 
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Dessa forma, podemos considerar produtividade, economicidade, celeridade e presteza, 

qualidade, continuidade e desburocratização como verdadeiras facetas da eficiência stricto 

sensu.   

    São, portanto, características do princípio da eficiência:53 

 Promoção do bem comum: a prestação dos serviços públicos deve estar 

direcionada à satisfação do bem comum; 

 produtividade: exige que, para o cumprimento de determinada finalidade posta, os 

recursos escassos sejam despendidos minimamente e, da mesma forma, impõe que, 

com os meios disponíveis, a Administração Pública obtenha o rendimento maior 

possível; 

 imparcialidade: a eficiência da Administração Pública depende de sua atuação 

imparcial, e imparcialidade é independência: independência perante os interesses 

privados, individuais ou de grupos; independência perante os interesses 

partidários; independência, por último, perante os concretos interesses políticos do 

Governo; 

 economicidade: tem a ver estritamente com os meios e diz respeito apenas ao 

aspecto econômico da eficiência stricto sensu. Caso não fosse o seu expresso 

destaque constitucional, poderia mesmo ser vista como uma nuança da 

produtividade. A economicidade diz exatamente respeito à otimização na 

articulação dos meios financeiros; 

 neutralidade: o  Estado é neutro quando faz vingar a justiça e estabelece regras do 

jogo justas; 

                                                 
53  MORAES, Alexandre. Direito constitucional. São Paulo: Atlas, 1999. p. 295-298. 
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 transparência: as atividades dos órgãos e agentes públicos devem ser nitidamente 

visíveis, possibilitando a eficiência da Administração Pública, pelo menos sob o 

aspecto formal; 

 participação da população na prestação dos serviços públicos, de acordo com o 

princípio da gestão participativa, que constitui desmembramento dos princípios da 

soberania popular e da democracia representativa, previstos no Parágrafo  único do 

artigo 1o da Constituição Federal. 

 Eficácia: a eficácia material pode ser visualizada quando ocorre o cumprimento, 

pelos entes administrativos, dos objetivos que lhes são próprios, estabelecidos 

consoante as regras de competências ordinárias; e a eficácia formal quando, por 

exemplo, o curso de um procedimento administrativo ocorre livre e 

desembaraçado, ante a obrigatoriedade do impulso ou resposta do ente 

administrativo a uma petição formulada por um dos administrados. 

 Desburocratização: a necessidade de desburocratização é uma realidade, e se faz 

sentir tanto no que diz respeito à estrutura administrativa como no que tange ao 

procedimento administrativo, e, nesse contexto, o Princípio da Eficiência impõe o 

abandono a procedimentos administrativos demasiadamente longos e lentos, além 

do que pede o afastamento das estruturas desnecessariamente complexas; 

 Busca de qualidade: qualidade de um serviço, sem distinção se prestado por 

instituição de caráter público ou privado, buscando a otimização dos resultados 

pela aplicação de certa quantidade de recursos e esforços, incluída, no resultado a 

ser otimizado, primordialmente, a satisfação proporcionada ao consumidor ou 

usuário. O ordenamento jurídico-político centra-se na garantia da dignidade da 

pessoa humana, em sua vida em sociedade, e nela tem seu perene fundamento.  
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Sendo o norte balizador o bem comum, o referencial de eficiência está na pessoa 

humana, portanto, que deve ter as condições de sua vida social favorecidas. 

 Celeridade e presteza: a articulação coordenada dos meios deve observar não 

apenas a maior produtividade ou economicidade possível, como também a 

celeridade e presteza com que o interesse público é atendido.  Dessa forma, o 

Princípio da Eficiência projeta-se no âmbito da atividade administrativa, impondo 

regras de celeridade, informalismo, simplicidade e economia processual, 

incompatíveis, por exemplo, com os prazos de decisões administrativas muito 

dilatados e com excessiva burocratização. 

    Portanto, o que se pretendeu com a introdução do Princípio da Eficiência no 

texto constitucional; em outras palavras: o legislador procurou deixar claro que a atuação do 

administrador, além de se dar com presteza, agilidade, perfeição e rendimento, deve ser feita 

nos limites da lei, sempre voltada para o alcance de uma finalidade pública, respeitando-se 

parâmetros morais válidos e socialmente aceitáveis. 

    O administrador público não deverá apenas atuar dentro dos limites da 

legalidade, mas deverá também verter sua conduta para alcançar resultados positivos para o 

serviço público, incluído ai, o atendimento satisfatório, tempestivo e eficaz das necessidades 

coletivas.54 

   Daí o Princípio da Eficiência impor à Administração Pública direta e indireta e 

aos seus agentes que, no exercício de suas competências, para o alcance do bem comum de 

toda a coletividade, atuem pautados pela neutralidade de suas condutas, pela transparência de 

todos os seus atos, pela estrita observância dos critérios de legalidade, moralidade, presteza, 

celeridade, economicidade, visando acima de tudo à rentabilidade social com o menor custo 

possível para a Administração Pública. 

                                                 
54 SANTOS, Alvacir Correa dos. Princípio da eficiência da administração pública. São Paulo: LTr, 2003. p. 
194. 
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4.4 PANORAMA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA NO DIREITO COMPARADO 

 

   Uma das funções do Direito Comparado é tornar possível a compreensão e o 

aperfeiçoamento do Direito em determinado Estado, pois o Direito não surge do nada, mas é 

fruto de experiências pretéritas, sendo montado a partir da coleta de elementos da realidade 

presente e fragmentos do passado.  No mundo moderno globalizado das comunicações, cada 

vez mais essas experiências não são exclusivas, não decorrem de variáveis unicamente 

internas, não dizem apenas respeito a fatos ocorridos dentro das fronteiras de um determinado 

Estado.55 

   No que tange à eficiência, podemos observar o seu vetor em diversos Estados, 

ainda que de ideologias, formas e modelos diferentes, enfim, nos mais variados e distantes 

cantos do planeta o princípio da eficiência é comum a diversos sistemas jurídicos. 

    Com efeito, no plano do Direito Comparado, fala-se em exigência de boa 

administração (ou bom andamento da administração), em princípio da eficácia, em princípio 

da racionalização administrativa, em princípio da não burocratização e em economicidade.    

    Nesse contexto, à luz do Direito Comparado, podemos verificar que no Brasil, 

onde a Constituição Federal de 1988 desenha, fundamentalmente, ousada proposta de Estado 

Social de Direito, com amplo respeito pela liberdade individual, assentando como valor-chave 

a dignidade da pessoa humana, o princípio da eficiência decorre mesmo dessas duas idéias 

marcantes. 

   Não foi somente na Itália que se desenhou primeiramente o esboço de um 

princípio da eficiência, tal se verificou também na Alemanha, que ao seu exemplo, também 

foi destruída na Segunda Guerra Mundial, de maneira que diante de tudo isso podemos 

                                                 
55 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p.150.  
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afirmar com toda certeza que a exigência de eficiência da Administração Pública nesses dois 

países, com reflexo no Direito Positivo, foi imprescindível à reconstrução dos mesmos. 

   Ressalte-se, todavia, que em diversas democracias nas quais os direitos 

humanos e a liberdade individual são assegurados já há algum tempo, nenhuma menção faz as 

suas Constituições a um possível princípio da eficiência. É o caso da Inglaterra, da 

Constituição norte-americana, da França, da Austrália e outras. 

  No que diz respeito à Constituição norte-americana, destaque-se que, embora 

sem traçar um princípio constitucional, um esboço mesmo que rudimentar da idéia de 

eficiência no que diz respeito à desburocratização, visando a “desinchar” a Administração 

Pública, já aparecia expressamente nela desde a Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América. 

   Assim, consta-se que em diversos Estados a questão da eficiência ainda não 

recebeu expressão constitucional, mesmo em democracias avançadas, nas quais a questão da 

garantia da liberdade já encontrou a estabilidade merecida. 

   Por outro lado, foi a partir da década de 90 que a questão da eficiência da 

Administração Pública encontrou respaldo na Constituição de diferentes Estados, a exemplo 

do Reino do Nepal, em 09/11/1990; do Reino da Tailândia, em 1997; na Polonesa, em 

02/04/1997; na da Eslovênia, em 23/12/1991; na da África do Sul, em 08/03/1990; 

recentemente na da Suíça, em 18/12/1998; na Áustria, em 01/07/1983, dentre outros.56 

   Com relação às democracias ocidentais, podemos observar que o princípio da 

eficiência é por vezes expressamente previsto em alguns textos constitucionais, todavia, em 

alguns Países, somente é lembrado com uma breve referência, como é o caso do Uruguai.  

                                                 
56 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p.154-177. 
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  Já o modelo adotado pela Argentina, em muito se aproxima com a orientação 

constitucional brasileira. 

  De outra parte, a Espanha traz expressamente em seu texto constitucional o 

princípio da eficiência sob a influência da Constituição italiana.57  Portugal também o previu 

expressamente em seu texto constitucional.  

 

4.5 EFICIÊNCIA NO MUNDO DO DIREITO 

 

  Quando se fala em princípio, intuitivamente vem à mente a idéia de ponto de 

partida, de proposição diretora, de origem.58  Assim, nos domínios do Direito, podemos 

afirmar que ao lado das regras positivadas, os princípios jurídicos são aquelas proposições 

fundamentais estruturantes do ordenamento jurídico e que dele fazem parte. A rigor, observa-

se que as normas do sistema jurídico podem revelar-se sob a forma de princípios ou de 

regras.59 

  Com relação aos princípios constitucionais, sejam eles expressos ou implícitos, 

são eles normas dotadas de imperatividade material e, como normas jurídicas, devem ser 

postos à observância pela sociedade estatal. 

  Os princípios expressam os valores superiores que inspiram determinado 

ordenamento jurídico, traduzindo para o Direito o âmbito puramente axiológico dos valores, 

cravando uma vertente deontológica, isto é, pela face normativa com o valor. Ao contrário das 

regras, as quais introduzem no sistema constitucional a direção de conseqüências jurídicas, 

                                                 
57 RICO, Manuel Alvarez. Princípios constitucionales de organizacion de las administraciones públicas. 
Madri: Dykinson, 1997. p. 27-28. 
58 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário da língua portuguesa. 1.ed., 15. reimp. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1975. p. 1138–1139. 
59 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 2. ed. Coimbra: 
Almedina, 1998. p. 1034–1049. 
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sem tratar de pormenores, carregando sempre uma carga valorativa básica para o sistema 

jurídico traçado constitucionalmente.60 

  Podemos afirmar, portanto, que as regras jurídicas são, de alguma forma, 

aplicações dos princípios; operam e dão concreção aos princípios. Logo a interpretação das 

regras constitucionais é iluminada pelos princípios que as informam. 

  A busca da harmonia entre diferentes princípios constitucionais, no caso 

concreto, é uma tarefa basilar para quem pretende aplicar as normas jurídicas, sem perder de 

vista que, nas sociedades democráticas e pluralistas, a diversidade de valores e idéias vem 

refletida no texto constitucional, que acolhe normas, por vezes, potencialmente colidentes.  

Dessa forma, podemos verificar que os princípios são padrões que devem pautar e 

fundamentar toda a conduta da Administração Pública. 

  Dentro do contexto, voltando a atenção para o Princípio da Eficiência, ele está 

expressamente previsto na Constituição Federal como norma dotada de imperatividade 

material, traduz, portanto, no Estado Social, um mandamento de otimização, pela 

Administração Pública, de todos os meios e recursos para a satisfação das necessidades e 

interesses sociais, econômicos e culturais da coletividade. 

  Orientado primeiramente para a função administrativa, aplica-se, porém, a 

todos os cidadãos, merecendo respeito por parte tanto do Poder Executivo como do 

Legislativo e do Judiciário.61  Assim, a idéia de eficiência não se limita a assentar um dever de 

boa administração, mas jurisdiciza um princípio, isto é, um critério diretivo da Administração 

Pública, que é dotado de substância jurídica, conteúdo próprio e identidade, exprimindo sua 

determinação em face das situações concretamente caracterizadas, sendo, pois, determinável, 

sem perder, entretanto, sua carga de abstração e generalidade. 

                                                 
60 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p. 104. 
61  Ibidem. p. 109. 
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  Assim, o Princípio da Eficiência funciona como veio iluminador do trabalho 

hermenêutico, orientando a leitura dos dispositivos administrativos e, da mesma forma, pode, 

em sua função negativa, afastar situações incompatíveis com seu conteúdo nuclear, ou seja, 

admite a identificação e afastamento da patente ineficiente. 

 

4.6 EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E RACIONALIDADE  

 

  A despeito de não possuir raízes jurídicas, antes mesmo do Direito, o 

significado do Princípio da Eficiência já era preocupação de outras ciências. Entre nós ganhou 

relevo na Constituição Federal de 1988, pois foi expressamente previsto. 

 A idéia de eficiência privilegia a virtude de produzir um resultado, um efeito; tem a 

ver com ação, enquanto a de eficácia pede que este resultado seja bom, seja o desejado, isto é, 

centra-se mais na própria qualidade do resultado. 

  Nos domínios da Administração Pública, considerando ser ela uma organização 

estatal criada para o atendimento das necessidades da coletividade, para a prossecução do bem 

comum, eficácia seria uma medida do alcance de resultados, enquanto eficiência uma medida 

da utilização dos recursos nesse processo. 

  Na doutrina não causa surpresa encontrarmos sedimentado o entendimento de 

que eficiência quer dizer a capacidade de um organismo de atingir um fim, efetuando escolhas 

racionais na combinação meio-fim, ou mesmo desenvolvimentos doutrinários que acabam por 

fazer coincidir as duas idéias. 

  Interpretando-se o direito na fixação do sentido, alcance e conteúdo da norma 

jurídica, percebe-se que a atividade da Administração Pública está sujeita a certos limites 

formais que permitem realizar um controle sobre ela, no sentido de sempre e sempre 

prevalecer o interesse da coletividade. 
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  Fazer menção à racionalidade do direito no âmbito da Administração Pública 

corresponderia, em certo sentido, a falar de sua própria definição, entretanto não é só com a 

busca da definição do direito e dos princípios norteadores da Administração Pública que se 

preocupa o administrador. Neste aspecto, a racionalidade corresponde a pensar o real como 

racional, e isto é parte da racionalidade do pensar.  

  A razão deverá nortear toda a atividade da Administração Pública, com o fim 

de obter-se o máximo de eficiência e justiça, complementando o uso do poder com a atuação 

ética, não só do administrador, mas também do político e do julgador, utilizando-se do direito 

como razão, como justiça, como estrutura animada por valores, os ditos valores maiores, base 

da pirâmide sustentável do Estado justo. 

  No contexto, entendendo-se por Estado justo, aquele que busca seu fundamento 

maior na dignificação da pessoa humana, preservando-a em sua integridade, e, portanto, com 

uma Administração Pública eficiente que mantenha não só a liberdade, mas ofereça benefícios 

ao povo, no sentido de atender às suas demandas sociais, econômicas e culturais. 

  Maccormick afirma com propriedade que a racionalidade no direito e nos 

procedimentos jurídicos é a primeira das virtudes, e isto se aplica também no âmbito da 

Administração Pública, concomitantemente com os demais princípios que a norteiam, pois, do 

contrário, sem um bom juízo, compaixão e sentido de justiça, a racionalidade pura pode nos 

levar a fazer o que verdadeiramente são coisas irracionais. 

  O racionalismo vem assim buscar que a razão vá dominando as coisas, por 

meio de uma estratégia simétrica de ações, sendo, em verdade, uma visão do mundo, acima de 

um simples método. 

  A Administração Pública, as decisões judiciais, as políticas sociais e o próprio 

sistema jurídico como um todo, devem ter necessariamente pretensões de correção, como 
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diria Hegel62, “a verdadeira certeza moral é a disposição de querer aquilo que é bom em si e 

para si”. 

  Assim, em nome da paz social, ao lado da necessidade de uma política mais 

fraterna e justa, exige-se o desafio de tornar o Estado eficiente, afastando políticas de 

desmantelamento dos serviços públicos e de desrespeito aos ditames do Estado justo, que tem 

seu fundamento maior na dignificação da pessoa humana, preservando-a em sua integridade, 

atendendo ao povo em suas demandas sociais, econômicas e culturais. 

  Ademais, um Estado social (eficiente) só pode ser um Estado que garanta, com 

recursos escassos, o atendimento otimizado dos fins sociais; o Estado que, com o menor 

sacrifício das liberdades e da propriedade, possibilite o maior atendimento das necessidades 

sociais, o que impõe o dever de boa administração e de eficiência. 

  Neste aspecto, o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana é o eixo 

legitimador do ordenamento jurídico, que confere unidade de sentido ao sistema 

constitucional, por tratar-se de um valor supremo que se constitui no cerne do Estado Social 

de Direito (eficiente), pressupondo um direito com condições mínimas de existência humana 

digna, incomprimíveis, que não podem ser objeto de intervenção agressiva por parte do 

Estado e que exigem prestações estatais positivas. 

  A Administração Pública, portanto, para ser eficiente, deve ter presente que o 

Estado não é um simples instrumento para a garantia da propriedade, mas deve formular e 

implementar políticas públicas estratégicas, e, para tanto, exige-se um Estado que possa 

dispor de novas estratégias; utilize práticas gerenciais modernas; que seja apto a atender às 

novas necessidades dos administrados, mas que não abdique de sua visão pública, não 

isolando os princípios vetores da atividade pública, mas sim os vinculando entre si, 

condicionando-os uns aos outros. 

                                                 
62 HEGEL, G.W.F. Princípios da filosofia do direito.  Trad. Orlando Vitorino.  São Paulo: Martin Fontes, 1997. 
p. 121. 



  

 

83 

  Deve o administrador ter em mente que a razoabilidade exige, entre os diversos 

interesses públicos intervenientes na Administração Pública, que nenhum sacrifício aos 

interesses privados em jogo pode ser desproporcional, pois o processo decisório, como visto, 

se traduz em uma operação de comparação e escolha racional entre vários interesses 

intervenientes: interesses públicos e interesses privados, para impedir que os interesses destes 

últimos sejam sacrificados além da medida. Se o parâmetro determinante na escolha entre os 

interesses públicos é o da eficiência, o da proporcionalidade é fundamental para o sopesar dos 

interesses privados. 

  A proporcionalidade traz para o processo decisório a necessidade de 

consideração dos interesses privados, determinando que o sacrifício a esses não seja 

desarrazoado. 

 Destaque-se que Constituição há muito deixou de ser entendida como mero 

documento de belas e boas intenções políticas; carta de exortações morais aos poderes 

públicos; apostila de recomendações aos gestores da coisa pública; epístola de aspirações 

realizáveis ao sabor das contingências do momento político, e do fígado dos ocupantes 

temporais do poder. Há muito morreu a idéia de carta política sem força de direito. 

           Também, a idéia da Constituição como um instrumento de governo, insensível 

às políticas públicas sociais, e só envolvida com a proteção da liberdade individual e as 

garantias de cada indivíduo, já se tornou opinião da história das idéias político-constitucionais 

do século XX. 

              A Constituição não é mais vista apenas como definidora de competências dos 

órgãos político-estatais, em consagração ao princípio da separação de poderes, nem só como a 

declaradora dos núcleos de direitos de defesa inderrogáveis do indivíduo, funcionando 

somente como Carta alheia aos interesses sociais em evolução e amoldada ao bom trato do 

status quo político e jurídico.  
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           Essa função de garantia da Constituição hoje é ladeada pela função 

programadora da atividade futura do Estado e da sociedade; é acompanhada pela idéia de 

programação conformadora da ação estatal e social.  

  A normatividade constitucional não se endereça somente aos órgãos do Estado, 

exigindo-lhe abstenções, inações e não interferências; ela também vincula os órgãos estatais a 

ações positivas, à produção de políticas públicas tendentes a realizar os fins constitucionais 

plasmados na ordem jurídica. Políticas públicas realizáveis por meio de atos, processos e 

medidas administrativas; de leis e sentenças, através do Judiciário, do Legislativo e do 

Executivo. 

          Além do Estado, as Constituições contemporâneas (como as produzidas a partir 

do último quartel do século XX) também vinculam os particulares, numa normatividade 

constritora inclusive do Direito Privado, como antes nunca visto.63 

          Ao lado desta mudança revolucionária da função do texto constitucional, outra 

se destaca: a mudança de seu sentido ontológico, isto é, a mudança de carta política, a norma 

de direito. Hoje, a Constituição é vista como um todo normativo, como um todo legal, como 

bloco de normas que constituem leis, valem como leis, como lei de todas as leis, hetero-

determinando a produção, a interpretação e aplicação de todas as partes da ordem jurídica.  

          Essas novas concepções potencializam a força normativa da Constituição e lhe 

garantem a inescusável qualidade de norma jurídica - é a idéia de Constituição como norma. 

A força normativa da Constituição, hoje, indica a força de lei, força de direito, força de norma 

jurídica. E para esse rico raciocínio, se o todo é lei, suas partes também o são; e se o todo é 

norma, as regras e princípios que o compõem também o são. 

                                                 
63  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Civilização do direito constitucional ou constitucionalização do direito 
civil?: a eficácia dos direitos fundamentais na ordem jurídico-civil no contexto do direito pós-moderno. In: 
GRAU, Eros Roberto; GUERRA FILHO, Willis Santiago (Orgs.). Direito constitucional: estudos em 
homenagem a Paulo Bonavides.  São Paulo: Malheiros, 2001. p. 108-115. 
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  A Constituição, então, como um grande Código da vida comunitária de uma 

nação, estabelece os principais valores de organização da vida em sociedade; fixa as formas 

de organização, investidura e exercício do poder; determina as formas e meios de defesa dos 

direitos e interesses tuteláveis dos cidadãos, dos grupos e movimentos organizados.  

  Esses valores vêm mediados em forma de princípios e regras constitucionais, 

que são espécies do gênero norma constitucional. Eles são captados pelos três níveis de 

racionalidade da Constituição (segundo o magistério de Gomes Canotilho)64 - níveis estes 

componentes do consenso geral da comunidade sobre o que seja razoável em termos de 

proteção dos direitos humanos: o nível da racionalidade ética; o da racionalidade política; e o 

da racionalidade jurídica. 

  O primeiro - da racionalidade ética - consagra os principais valores éticos da 

convivência humana, como a vida, a dignidade da pessoa humana, etc (artigos 1º, III, 5º, 

caput, da Constituição da República). 

  O segundo nível - o da racionalidade política – revela-nos quem pode exercer o 

poder, como poderá conquistá-lo, como deverá exercê-lo e que fins deverá prosseguir no 

desencadear de seus instrumentos e formas (e. g., artigos 14, 37, caput, 3º, da CR). 

  O terceiro - da racionalidade jurídica - estabelece os instrumentos de proteção 

dos direitos e interesses das pessoas humanas, assegurando o acesso à jurisdição, através do 

processo judicial, e o acesso aos outros direitos, via processo administrativo, ou à realização 

de atos negociais, pela preservação da autonomia negocial dos indivíduos (e.g., artigos 5º, II, 

XXXIV, XXXV, LIII, LIV, LV, LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, 102, I, letra 

“a”, § 1º, 103, § 2º da CF). Estatui, ainda, quais os limites de produção, interpretação e 

aplicação do Direito Positivo (e.g., artigos 5º, XXXVI, 34, VI, 35, IV, 51, III, 52, XII, 59 a 61, 

93, IX, primeira parte, 96, I, letra “a”, 92, 97 da CF). 

                                                 
64  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Almedina, 
1982. 
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  Esses níveis de racionalidade se revelam através das normas constitucionais, 

que por sua vez tanto se manifestam na forma de regras quanto na forma de princípios.65 

  Aliás, essa distinção entre regras e princípios é por demais importante no 

centro da teoria jurídica contemporânea, e muito auxilia na compreensão da Constituição 

como um sistema jurídico aberto de regras e princípios constitucionais. Sistema jurídico 

aberto à realidade social e política da comunidade dos cidadãos. 

  O que realmente vale ficar da idéia da Constituição, para os objetivos deste 

discurso, é que ela, de certa forma, é documento orientador da ação do Estado e da Sociedade; 

ela tem algo de utopia positivada; ela tem o que se aposta no futuro através da força 

revolucionária das normas constitucionais. Ela é, no dizer de Canotilho, uma Constituição 

dirigente. 

  Os princípios jurídicos como princípios constitucionais têm a mais alta 

normatividade do sistema jurídico. Isto fez com que a antiquíssima postura que se conferia 

aos princípios de mera posição subsidiária em face dos atos de integração da ordem jurídica, 

fosse superada; ou seja, antes, os princípios gerais do direito eram apenas elementos de 

colmatação de lacunas do sistema jurídico, segundo o enunciado do art. 4º da Lei de 

Introdução ao Código Civil e art. 126 do Código de Processo Civil. 

  Todavia, hoje constituem verdadeiros parâmetros de aferição de 

constitucionalidade do sistema jurídico; fazem dos princípios normas prenhes de direitos; 

fazem dos princípios os mais relevantes sentidos hermenêuticos da ordem jurídica; sumariam 

as estruturas básicas de justiça, que estabelecidas na Constituição, pelos princípios 

constitucionais, ganham vigor e materialidade. 

  Na antiga e superada postura positivista, os princípios só assumiam 

importância quando houvesse lacunas na ordem jurídica. Hoje esta posição não mais procede, 

                                                 
65 ESPINDOLA, Ruy Samuel. Conceito de princípios constitucionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
p. 61-64, 219-231, 247-249. 
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pois, contemporaneamente, houve uma completa revolução nas concepções principialistas no 

Direito. 

  Os princípios jurídicos, como afirma Paulo Bonavides, ao saltarem dos códigos 

para as constituições, do Direito Privado para o Direito Público, da dogmática civilista para a 

dogmática constitucional, promoveram uma completa mudança no modo de se compreender, 

interpretar e aplicar as normas integrantes do sistema jurídico.66 

  Através dos princípios constitucionais se positivaram os principais valores 

éticos, políticos e jurídicos ordenadores da Sociedade e do Estado; dos princípios 

constitucionais, em termos jurídico-positivos, podemos extrair os grandes sentidos da 

Democracia Constitucional Contemporânea. 

  Como exemplo de valores éticos, positivados em princípios constitucionais, 

que conformam os objetivos a serem realizados pela democracia brasileira, podemos destacar 

o conhecido princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, estabelecido no art. 1º, 

III; o princípio constitucional garantidor da vida, como valor supremo do homem, 

estabelecido no caput, do artigo 5º; o princípio da cooperação entre os povos para o progresso 

da humanidade, artigo 4º, IX. 

  Como exemplo de valor político, positivado em norma constitucional, podemos 

citar o próprio princípio democrático (art. 1º); o princípio do pluralismo político (art. 1º, V); o 

princípio federativo (art. 1º c/c c18) e o princípio presidencialista (art. 75, caput). 

  Por sua vez, como exemplo de valores jurídicos, as normas consagradoras de 

direitos e garantias fundamentais, em sua quase totalidade, constituem princípios, como os do 

devido processo legal, do juiz e do promotor natural, do contraditório e ampla defesa, da 

motivação dos atos administrativos, etc. 

                                                 
66  BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 228-266. 
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  É claro que essa classificação não é estanque, cada uma das normas citadas, de 

per si, guardam valores éticos, políticos e jurídicos. Sendo apenas de destacar o caráter 

axiológico predominante de cada uma delas. 

  Pelos núcleos de princípios constitucionais enunciados nos primeiros artigos da 

Constituição Federal Brasileira, como os especificadores da ordem de garantia do 

desenvolvimento nacional, da construção de uma sociedade livre, justa e solidária; da 

erradicação da pobreza e da marginalidade e da redução das desigualdades sociais, podemos 

fazer não só críticas políticas às práticas atuais de nossa atual gestão da República brasileira, 

mas poderemos, também, inclusive, questionar a constitucionalidade de atos integrantes de 

políticas públicas ventiladas pelo mandatário maior do Executivo. 

  Esta idéia mais ousada foi defendida por Fábio Konder Comparato67, embora 

afirme que este questionamento seja algo para produzir direito futuro e não tanto para aplicar 

sob as diretivas da ordem vigente; ou seja, seria um problema mais de lege ferenda do que de 

lege lata. 

  No entanto, embora as políticas constituam conjunto de medidas ventiladas por 

leis e atos administrativos, não nos esqueçamos de que as leis sujeitam-se à perquirição via 

ação direta de inconstitucionalidade (controle concentrado de constitucionalidade), bem como 

à argüição incidental nas vias processuais ordinárias (controle difuso); e mais, os atos 

administrativos, via ação popular, mandado de segurança, ação civil pública e vias 

processuais comuns (artigo 271 do Código de Processo Civil), podem ser contrastados com os 

princípios constitucionais, para análise da validade de suas expedições. 

  O que queremos dizer é que os princípios constitucionais são paramétricos 

tanto em relação às leis, quanto aos atos administrativos, e mesmo quanto às sentenças, 

sujeitando estas últimas a recursos extraordinários, ordinários e comuns, quando violarem 
                                                 
67  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Ensaio sobre o juízo de inconstitucionalidade de políticas públicas. In: 
_____. Direito administrativo e direito constitucional: estudos em homenagem a Geraldo Ataliba. São Paulo: 
Malheiros, 1997. v. 2, p. 343-359. 
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seus comandos generalíssimos ou suas densificações regrísticas (e. g., artigos 102, II, III, 121, 

§ 4º, I 5º, LV).  

  Para tornar o poder mais diáfano, mais controlável pela cidadania, como 

exigência dos rumos democráticos contemporâneos, ninguém negará a bondade dos princípios 

da legalidade da ação administrativa, da moralidade administrativa, da impessoalidade da 

ação estatal, da legitimidade das despesas públicas, da economicidade nos gastos do erário, 

princípios assentados nos artigos 37 e 70 da Constituição da República. 

  Ninguém negará a bondade do princípio da publicidade dos atos públicos (e.g., 

artigos 31, § 3º, 37, caput, 93, IX, segunda parte), da motivação dos atos de decisão, sejam 

atos judiciais ou atos administrativos (93, IX, primeira parte e X). 

  Ninguém negará as exigências principiológicas advindas do contraditório e da 

ampla defesa (5º, LV), do devido processo legal (5º, LIV); ninguém refutará a bondade do 

princípio da reserva penal (5º, XXXIX c/c XL) e da legalidade tributária (155, I); do princípio 

da proporcionalidade (implícito no artigo 5º, LIV) e outros mais, garantidores da ação do 

Estado em prol dos Direitos Fundamentais da pessoa humana (4º, II e 5º, § 2º), ao tutelar não 

só seus direitos de defesa, mas também seus direitos a prestações. 

  Nestes termos, democraticidade e legalidade, democraticidade e 

constitucionalidade, democracia e principiologia, democrático e jurídico quase se confundem 

de forma indivisível. 

  Assim se firma a idéia de que a Democracia é impensável sem uma 

Constituição que a garanta, ordene e estruture seus desenvolvimentos e regule suas 

realizações presentes e futuras.  

A idéia do Estado de Direito consolidou neste a função jurisdicional, cujo objetivo é 

“resguardar a ordem jurídica, o império da lei e, como conseqüência, proteger aquele dos  
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interesses em conflito que é tutelado pela lei, ou seja, amparar o direito objetivo.”68 

  Como legislador, o Estado formula as leis destinadas à conservação e 

desenvolvimento da boa convivência social, e realizando a ordem jurídica, aplica a lei, seja no 

exercício da sua função administrativa, na garantia do bem comum, ou no exercício de sua 

função jurisdicional, já que nenhuma lesão ao direito poderá fugir da apreciação do Poder 

Judiciário, visando à composição de conflitos de interesses que venham a perturbar este bem 

comum, a paz jurídico-social, ante a proibição da autotutela, posto que é vedado o exercício 

arbitrário das próprias razões. 

  Desse modo, como paradigmas da função judicante, diversos são os princípios 

a serem observados em cada fase da atuação jurisdicional, entendendo-se por princípios, 

conforme os ensinamentos de Ivo Dantas69, a categoria lógica e, tanto quanto possível, 

universal, muito embora não possamos esquecer que, antes de tudo, quando incorporados a 

um sistema jurídico-constitucional-positivo, refletem a própria estrutura ideológica do Estado, 

como tal, representativa dos valores consagrados por uma determinada sociedade. 

  Os princípios estariam, assim, acima das normas, tanto que estabelecem o art. 

4º da Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro, bem como o art. 126 do Código de 

Processo Civil, que “quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, 

os costumes e os princípios gerais de direito”, uma vez que a interpretação das leis é obra de 

raciocínio, mas também de sabedoria e bom senso, não devendo o aplicador da lei, que é o 

juiz, ater-se exclusivamente aos vocábulos, mas, sim, aplicar os princípios que informam as 

normas positivas.70 

                                                 
68 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeira linhas de direito processual civil.  20. ed.  São Paulo: Saraiva, 1998.  v. 
1, p. 69. 
69 DANTAS, Ivo. Princípios constitucionais e interpretação constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1995. 
p. 59. 
70  RSTJ 19/461.  
 



  

 

91 

  Tradicionalmente, a idéia de racionalidade está associada ao conhecimento 

objetivo da realidade. Para tanto, é necessário reduzir o espaço para interferências oriundas de 

paixões, crenças e demais expressões de subjetividade. Isto permite uma progressiva 

identificação entre racionalidade e verdade, objetividade e necessidade, não sendo 

considerado racional aquilo que é meramente subjetivo e contigente. Todas as formas de 

pensamentos que fujam desse esquema serão consideradas falsas e irracionais.71 

  De acordo com esta perspectiva, a racionalidade consistiria na singular 

capacidade da mente humana em buscar a verdade. Isto seria possível através da adoção de 

uma forma de pensar capaz de estabelecer uma relação de necessidade entre os pontos de 

partida e os pontos de chegada.  Assim, duas pessoas diferentes poderiam chegar aos mesmos 

resultados apesar da diferença entre suas vivências e experiências pessoais. Uma vez seguindo 

as regras lógicas, o resultado alcançado seria sempre o mesmo. 

  Entretanto, tal perspectiva representa apenas uma possibilidade de 

racionalidade, exacerbada na modernidade é verdade, mas que uma análise histórica permite 

descortinar um quadro bem mais amplo sobre os limites e possibilidades de um pensamento 

racional, assim consiste o Princípio da Racionalidade na afirmação essencial de que o ser 

humano procede e deve proceder nas suas relações virtuais conforme a razão.  

  Os revolucionários burgueses acreditavam na força da razão. Por isso que a lei 

não passava, para eles, de norma descoberta pela atividade racional, razão pela qual não 

poderia ela atentar contra a justiça e a liberdade. Os revolucionários, neste caso, não faziam 

mais do que conciliar as lições pronunciadas pelos arautos do racionalismo iluminista. 

  Sua característica essencial é a flexibilidade, já que é um critério generalizado, 

de natureza puramente formal, sem um conteúdo concreto e de forma nitidamente subjetiva. 

                                                 
71 CHAUÍ, Marilena. Contingência e necessidade. In: ______. A crise da razão. São Paulo: Companhia das 
Letras. 1999,  p. 19. 
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  A pertinência de um princípio dessa natureza parece resultar mais naquelas 

áreas em que a índole das praxes normativas deixam amplo campo para a decisão individual. 

  Mas essa amplitude da margem de atuação derivada da impossibilidade mesma 

das previsões que não pode confundir-se com a discricionariedade, nem com a liceidade de 

qualquer comportamento, por arbitrário que seja. 

  Trata-se, como se vê, de uma espécie de limite ou freio formal e elástico ao 

mesmo tempo, aplicável naquelas áreas do comportamento onde a norma não pode prescrever 

limites muito rígidos, nem em um sentido, nem em outro, e, sobretudo, onde a norma não 

pode prever a infinidade de circunstâncias possíveis. 

  Na aplicação do direito, não há uniformidade lógica do raciocínio matemático, 

e sim a flexibilidade do entendimento razoável do preceito, ou seja, na interpretação da lei 

deve atender-se antes de tudo ao que é razoável, depois às conseqüências sistemáticas e, 

finalmente, ao desenvolvimento histórico da civilização. 

  No pensamento filosófico da antigüidade clássica encontramos uma clara 

preocupação com a explicação racional dos eventos da natureza e da sociedade. É quando o 

pensamento mítico vai paulatinamente cedendo espaço para as explicações racionais. 

  A Razão moderna representa o momento de ruptura com o passado teológico. 

Quando se afirma a si própria como porta voz dos “novos tempos”, a modernidade funda 

também os limites dos “velhos tempos”. Por isso a modernidade guarda uma tensão interna, 

pois se funda em um retorno ao clássico, mas ao mesmo tempo se propõe a algo inédito. A 

busca da verdade absoluta torna-se a mais clara tradução do que seja a racionalidade moderna. 

  A modernidade provoca um superdimensionamento da lógica formal de fundo 

analítico em detrimento da racionalidade argumentativa. Em certa medida deve-se esta 

concepção a Descartes, para quem a idéia de verossimilhança não se compadece com os 

propósitos da ciência. 
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  Na interpretação de Habermas72, a emancipação pretendida pela modernidade 

consiste em organizar o cotidiano social de modo racional. Isto permitiria não apenas o 

controle das forças naturais, mas também a compreensão do mundo e do indivíduo e, por 

conseqüência, o progresso moral, a justiça institucional e a felicidade humana. 

  Os dias atuais revelam um quadro de crise. Crise da civilização, crise da 

racionalidade, crise enfim da modernidade. Parte-se da constatação de que as promessas da 

modernidade não se realizaram. Teríamos um excesso de promessas com um déficit do seu 

cumprimento, caracterizado por um Estado ineficiente. 

  Na análise de Boaventura de Sousa Santos73, isto se deve à dupla vinculação 

entre os pilares da regulação e emancipação. Se de um lado estão vinculados entre si, por 

outro lado estariam vinculados também “à concretização de objetivos práticos de 

racionalização global da vida coletiva e da vida individual” desde o início do projeto da 

modernidade, a partir do século XIV. 

  Neste sentido, a pretensa separação em diferentes espécies de racionalidade 

provocou o surgimento de uma tecnocracia, entendida como grupos de especialistas, 

aumentando a distância entre a cultura especializada e a cultura da maioria.74 

  Assim, temos um descompasso, no qual o desenvolvimento da técnica não foi 

capaz de distribuir bem-estar a toda a humanidade. Isto é bem claro se verificarmos o 

processo de industrialização em massa proporcionado pela revolução industrial, anunciando a 

tensão entre capital e trabalho que iria marcar os nossos dias. 

  Nesse contexto, falar em Estado social não é o mesmo que falar em Estado 

socialista. Como observa Bonavides,75 o Estado social representa efetivamente uma 

                                                 
72 HABERMAS, Jürgen. Modernidad, un proyecto incompleto. In: ______. El debate modernidad / 
posmodernidad. Buenos Aires: Ediciones el Cielo por Asalto, 1996.  p. 131-144 . 
73 SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: 
Cortez, 1997. 
74  HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez. Madrid: Trotta, 1998. p. 73. 
75  BONAVIDES, Paulo. Do estado liberal ao estado social. Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 88. 
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transformação superestrutural pela qual passou o antigo Estado Liberal. Seus matizes são 

riquíssimos e diversos. Mas algo, no Ocidente, o distingue, desde as bases, do Estado 

proletário que o socialismo marxista intenta implantar: é que ele conserva sua adesão à ordem 

capitalista, princípio cardial a que não renuncia. Daí compadecer-se o Estado social no 

capitalismo com os mais variados sistemas de organização política, cujo programa não 

importe em modificações fundamentais de certos postulados econômicos e sociais. 

  Por isto que o Estado social é apenas uma “superação ideológica” do 

liberalismo antigo, atuando de modo eficiente quanto à preservação por longo tempo do 

próprio Estado. 

  Como o Estado social mostra-se ineficiente, incapaz de promover a 

dinamização social, posto que, em sua essência, regido pelas leis do mercado, a crescente 

intervenção proporciona seguidos déficits públicos, levando o Estado a novas crises. Daí se 

falar em um retorno ao Estado liberal através de um neoliberalismo onde o Estado retorna a 

níveis mínimos de intervencionismo e busca a eficiência na sua atuação.  

  Este quadro contribui para uma crescente mistificação da racionalidade 

moderna, onde o processo de industrialização transformou o domínio técnico em um mistério 

de magia: “os objetos tecnológicos que conhecemos hoje, isto é, os autômatos, operam para 

nós e sem nós, misteriosamente. Sua fabricação é secreta, sua operação é secreta, e nossa 

relação com eles, mágica”. Isto explica o retorno à religiosidade e ao misticismo onde a 

convivência de fadas, duendes, anjos e profetas do apocalipse com um universo cada vez mais 

automatizado anunciam de forma crua a crise da civilização ocidental.76  

  Afirma Saldanha77, que a existência de uma ‘razão jurídica’ não se confunde 

com a validade da razão abstrata, com a qual operam as lógicas e as matemáticas: trata-se, no 

primeiro caso de uma racionalidade precária, vivente, e inteligível, embora como um logos 
                                                 
76 CHAUÍ, Marilena. Contingência e necessidade. In: _____.  A crise da razão. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1999. p. 35-38. 
77  SALDANHA, Nelson. Filosofia do direito. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 155. 
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específico. O que não impede de considerar o conceito de razão em uma acepção abrangente, 

envolvendo tanto dimensões metafísicas (senão onto-teológicas) como o significado dos mais 

diversos processos reais.  

  Fazer menção à racionalidade do direito corresponderia, em certo sentido, a 

falar de sua própria definição, entrementes não é só com a busca da definição do direito que 

se preocupa a racionalidade, afirma Saldanha, pensar o real como racional é parte da 

racionalidade do pensar. A razão deverá nortear a justiça, complementando o uso do poder 

com a atuação ética do julgador, utilizando-se do direito como razão, como justiça, como 

estrutura animada por valores, os ditos valores maiores.  

  Maccormick afirma com propriedade que a racionalidade no direito e nos 

procedimentos jurídicos é a primeira das virtudes, porém há outras mais além dela. 

  Para Dworkin,78 caberia ao juiz, com habilidade, sabedoria, paciência e 

agudeza sobre-humanas, procurar uma única resposta correta para o caso posto, de forma a se 

aproximar o mais que possível deste ideal, complementando Alexy,79 muito embora na 

realidade não exista nenhum procedimento que permita, com segurança intersubjetivamente 

necessária, chegar-se cada caso a uma decisão correta, que para tanto o magistrado deverá 

direcionar sua atuação tomando por base princípios fundamentais, não apenas as regras 

normativas pura e simples, através de uma argumentação jurídica orientada de acordo com o 

conceito de razão prática.  

  Os princípios seriam, na verdade, os comandos que possibilitariam se realizar 

algo na maior escala possível em relação às possibilidades jurídicas e fáticas apresentadas, 

sendo considerados por Alexy, com o qual comungo neste particular, os princípios 

                                                 
78  ALEXY, Robert. Derecho y razón práctica. 8. ed. Colônia Del Carmem: Fontamara, 1998. p. 8.  
79  Ibidem.  p. 8, 20.  
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constitucionais como de dignidade humana, liberdade, igualdade, democracia, Estado de 

Direito e Estado social, a forma principal de atuação do direito racional na atualidade.80  

  Estes princípios devem certamente se completar com uma argumentação 

jurídica, para que seja possível uma decisão racionalmente fundamentada. A racionalidade da 

argumentação jurídica depende essencialmente de si própria, de suas bases fundamentais, para 

que alcance esses valores como forma de controle da atuação jurisdicional racional.  

  A aplicação de uma regra normativa por parte do juiz deve levar em 

consideração o fato de que esta decisão não pode ferir princípios fundamentais, cujo papel 

dentro da prática judiciária é exatamente manifestar este racionamento prático. Um discurso 

racional seria um sistema de direitos fundamentais que incluiria uma preferência dos direitos 

individuais sobre os bens coletivos, conduzindo a uma inevitável conexão entre direito e 

moral. 

  O conceito de direito deve ser definido de maneira que a moral prevaleça, para 

que a decisão da autoridade judiciária tenha real efetividade e aceitação no seio social. Não se 

deve decidir meramente positivando o direito, mas o interpretando racionalmente, levando em 

consideração os interesses maiores da sociedade como um todo, pressupondo-se sobretudo a 

moral como fundamento social, isto seria decidir de forma justa. A aplicação do direito 

positivo poderá, assim, caso não sejam observadas tais direções, ser na verdade injusta, 

ilegítima.  

  A motivação das decisões é igualmente peça fundamental para sua justeza. 

Segundo Perelman81, motivar uma decisão é expressar-lhe as razões. É afastar toda 

arbitrariedade. Somente graças à motivação, aquele que perdeu um processo sabe como e por 

quê. A sentença motivada substitui a afirmação por um raciocínio, e o simples exercício da 

                                                 
80  ALEXY, Robert. Derecho y razón práctica. 8. ed. Colônia Del Carmem: Fontamara, 1998. p. 12-13. 
81  PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica. Trad. Verginia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 210-
211.  
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autoridade por uma tentativa de persuasão, desempenhando um equilíbrio jurídico e moral, 

absolutamente essencial à vida numa sociedade de direito. 

  O puro respeito à lei não garante a racionalidade da decisão, afirma Ortega, 

seja porque a norma pode ser irracional a depender de sua origem, mesmo que 

democraticamente elaborada, seja porque no processo decisório influem uma série de 

elementos que não estão contidos na lei e que não podem ser controlados de modo eficaz, 

posto que ocultos, e pode de alguma maneira provocar um déficit de racionalidade em relação 

à decisão. 

  O juiz deve valorar o impacto que causará sua decisão e deve procurar que a 

mesma satisfaça o maior número de sujeitos possível, diz Ortega, ou, como diria Perelman82, o 

juiz não pode considerar-se satisfeito se pôde motivar sua decisão de modo aceitável; deve 

também apreciar o valor desta decisão, e julgar se lhe parece justa ou, ao menos, sensata. 

  O racionalismo vem, assim, buscar que a razão vá dominando as coisas, por 

meio de uma estratégia simétrica de ações, sendo, em verdade, uma visão do mundo, acima de 

um simples método. As decisões judiciais, assim como o próprio sistema jurídico como um 

todo, devem ter necessariamente pretensões de correção, como diria Hegel83, “a verdadeira 

certeza moral é a disposição de querer aquilo que é bom em si e para si”. 

  Nesse contexto, ressalte-se que um conceito muito ligado à burocracia é o de 

racionalidade. No sentido weberiano, a racionalidade implica adequação dos meios aos fins. 

No contexto burocrático, isto significa eficiência. Semelhante ao conceito de Taylor, um 

processo é racional se os meios mais eficientes são escolhidos para sua implementação. 

 Para Weber, a racionalidade funcional é atingida pela elaboração - baseada no 

conhecimento científico - de regras que servem para dirigir, para administrar, controlar, 

partindo de cima, todo comportamento de encontro à eficiência.  
                                                 
82  PERELMAN, Chaim. Lógica jurídica. Trad. Verginia K. Pupi. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 996.  
83 HEGEL, G.W.F. Princípios da filosofia do direito.  Trad. Orlando Vitorino. São Paulo: Martin Fontes, 1997. 
p. 121. 
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   Assim, o racionalismo, para Weber, tanto pode referir-se aos meios racionais e 

sua adequação ou inadequação para se chegar a um fim, qualquer que seja (atividade racional 

da organização burocrática), como também pode referir-se à visão racional do mundo através 

de conceitos cada vez mais precisos e abstratos, desenvolvidos inclusive pela ciência, 

rejeitando toda religião e valores metafísicos ou tradicionais (desmistificação do próprio 

mundo). 

  Embora considerasse a burocracia como a mais eficiente forma de organização 

criada pelo homem, Weber temia esta grande eficiência, cujos resultados, advindos da 

crescente burocratização do mundo moderno, seriam uma enorme ameaça à liberdade 

individual e às instituições democráticas das sociedades ocidentais. 

  Assim, dentro desse prisma, tornam-se importantes algumas considerações 

acerca das formas de controle da Administração Pública, tanto no âmbito interno, quanto no 

externo da Administração Pública. 

 

4.7 INDICADORES DE DESEMPENHO E EFICIÊNCIA 

 

  Os índices de qualidade de vida são importantes no processo de avaliação da 

Administração Pública, seja ela em nível Federal, Estadual ou Municipal e também nas 

negociações com outros órgãos de financiamento.  

  Um dos principais critérios de avaliação do desempenho de uma gestão é a sua 

capacidade de promover a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. É difícil, no entanto, 

detectar quanto à mudança na qualidade de vida é resultado das ações das Administrações 

Públicas municipais, estaduais, e federal, ou de ONGs, associações filantrópicas, etc., ou, 

ainda, do desempenho da atividade econômica. 
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  Mesmo assim, é possível identificar alguns campos nos quais o governo tem 

condições e atribuição legal para intervir. É o caso do transporte coletivo, da alfabetização de 

adultos, do saneamento básico, das políticas de proteção à infância, da coleta e destinação de 

resíduos sólidos, dos serviços de pré-escola, entre outros. 

  Para ser possível uma avaliação dos resultados atingidos pela gestão 

administrativa, são necessárias, portanto, informações quantitativas, que expressem em 

números os resultados das suas ações ou forneçam uma referência. Essas informações podem 

ser coletadas e apresentadas sob a forma de indicadores ou índices. São números que 

procuram descrever um aspecto determinado da realidade ou apresentam uma relação entre 

vários aspectos. 

  Além do acompanhamento de indicadores setoriais de desempenho - como os 

índices de cobertura de serviços públicos a cargo daquela Administração - ou indicadores de 

resultados de ações do governo - como o índice de mortalidade infantil -, é possível construir 

índices agregados capazes de medir o impacto das políticas implantadas sobre a qualidade de 

vida dos cidadãos. Comparando-se esses índices com os de outras Administrações, e com sua 

posição em períodos passados, obtém-se um importante elemento de avaliação da gestão.  

  Na prática, o índice de qualidade de vida dos cidadãos é um índice que 

considera diversos elementos, e serve para identificar e comparar o impacto das ações do 

governo municipal sobre a qualidade de vida da coletividade. Nele se inserem as ações para 

coleta de lixo (na área de saneamento ambiental) e, no setor de educação, a cobertura 

oferecida pela rede própria no ensino pré-escolar.  

  Também se leva em conta o índice de mortalidade infantil que, apesar de não 

ser determinado apenas por ações municipais, tem sua redução baseada em políticas 

realizadas ou articuladas pelos governos locais (saúde, abastecimento, saneamento, educação, 

combate à desnutrição).  
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  A ponderação dos três indicadores constituiu o Índice de Gestão Municipal, 

que fornece um "retrato" da atuação da Administração Pública Municipal na qualidade de 

vida.  

  Vários outros indicadores poderiam ser incluídos, desde que haja informações 

disponíveis. De qualquer forma, os três indicadores referem-se a responsabilidades claramente 

definidas como sendo de competência do município e nenhum índice semelhante desprezaria 

estas informações.  

  Nesse contexto, insere-se a avaliação da eficácia da gestão, que reflete o quanto 

às ações sob responsabilidade daquela gestão, interferem no nível de qualidade de vida da 

coletividade. Um índice de Eficácia elevado significa que as ações da Administração influem 

positivamente na qualidade de vida. Trata-se, portanto, de um indicador que mede a eficácia 

da atuação da Administração Pública. 

  Nesse contexto, tem-se, também o Índice de Eficiência da gestão, o qual retrata 

a eficiência no uso dos recursos disponíveis, tendo como pano de fundo a promoção da 

melhoria da qualidade de vida. 

  Assim, na prática, comparando-se o Índice de Gestão Municipal com o Índice 

de Receita Municipal (que mede a posição relativa no ranking de municípios em termos de 

receita municipal total per capita), obtém-se um indicador de quanto o município consegue 

fazer com os recursos que arrecada. Ou seja, pode-se saber, comparativamente, se o município 

usa os recursos mais ou menos eficientemente que a média dos governos estudados.  

  Em outras palavras, o índice permite comparar o "custo" da melhoria de 

qualidade de vida entre vários municípios. Quanto maior for a relação entre o Índice de 

Gestão e o Índice de Receita Municipal, maior é a capacidade do governo municipal de 

promover a qualidade de vida, com um mesmo volume de recursos. 
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CAPÍTULO 5 - O CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

SUMÁRIO: 5.1 O controle interno e o externo. 5.2 
O controle parlamentar. 5.3 O controle pelo 
Tribunal de Contas. 5.4 O controle jurisdicional 
(panorama). 

 
 
5.1 O CONTROLE INTERNO E O EXTERNO 

 

   A Administração Pública no exercício de suas funções, além de exercer o 

controle sobre os seus próprios atos, sujeita-se também ao controle por parte dos Poderes 

Legislativo e Judiciário, para que não ocorra desvio de seus objetivos, evitando-se assim a 

ofensa aos interesses públicos ou particulares. 

   Assim, a finalidade do controle é justamente assegurar que a 

Administração Pública atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo 

ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, 

motivação, impessoalidade, eficiência, e, ressalte-se, em determinadas circunstâncias, 

abrange também o controle de “mérito,” que diz respeito aos aspectos discricionários da 

sua atuação. 

   O controle é exercido nos diversos escalões administrativos de sua 

estrutura central, bem como, em relação às pessoas jurídicas auxiliares do Estado 

(autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 

governamentais). Estes controles envolvem aspectos de conveniência e oportunidade, 

bem como de legitimidade, e envolve não só os órgãos do Poder Executivo, mas também 

dos demais Poderes quando exercem função tipicamente administrativa. Abrange, 

portanto, a Administração Pública considerada em sentido amplo. 

  Apesar de o controle ser atribuição estatal, o administrador dele participa 

na medida em que pode e deve provocá-lo, não só na defesa de seus interesses 

individuais, mas também na proteção do interesse coletivo. 
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   O controle pode ser administrativo, legislativo ou judicial, dependendo do 

órgão que o exerça; quanto ao momento, ele pode ser prévio ou posterior (ex. quando 

exige autorização ou aprovação prévia do Congresso Nacional ou de uma de suas Casas 

determinados atos do Poder Executivo); é uma forma de controle preventivo, vez que tem 

como objetivo impedir que seja praticado ato ilegal ou contrário ao interesse público. 

  O controle também pode ser concomitante, quando há o acompanhamento 

da atuação administrativa quando ela se verifica (ex. acompanhamento de execução 

orçamentária pelo sistema de auditoria; fiscalização nas escolas, hospitais, etc). 

  Finalmente, pode o controle ser interno ou externo, conforme decorra de 

órgão integrante ou não da própria estrutura em que se insere o órgão controlado. Diz-se 

interno o controle que cada um dos Poderes exerce sobre seus próprios atos e agentes; e 

externo o exercido por um dos Poderes sobre o outro, bem como o da Administração 

Direta sobre a Indireta.84 

  No âmbito do controle interno, e de acordo com o art. 74 da Constituição 

Federal, a Administração, como também o Poder Legislativo e o Judiciário, devem 

manter um sistema integrado de controle interno com a finalidade de avaliar o 

cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas e do 

orçamento; de comprovar a legalidade e avaliar resultados quanto à eficácia e eficiência 

da gestão orçamentaria, financeira e patrimonial; de exercer o controle das operações de 

credito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União, e de apoiar o 

controle externo. 

                                                 
84  PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2002. p. 600. 
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   Nas esferas estaduais, municipais e do Distrito Federal os objetivos do 

controle interno, mutatis mutandis, são os mesmos, todavia a estrutura da Administração 

Pública variará em conformidade com a legislação de cada qual.85 

Assim, são previstos controles de legitimidade que devem ser efetuados 

por outros braços do Estado: Legislativo, por si próprio ou com o auxilio do Tribunal de 

Contas, e Judiciário, este atuando sob provocação dos interessados ou do Ministério 

Público. 

    Portanto, o controle administrativo pode ser definido como sendo o poder 

de fiscalização e correção que a Administração Pública (em sentido amplo) exerce sobre 

sua própria atuação, sob os aspectos de legalidade e mérito, por iniciativa própria ou 

mediante provocação.86 

    Portanto, existem várias formas de controle da Administração Pública, 

tanto no âmbito interno quanto no externo, segundo diferentes aspectos, o que enseja 

dentro do contexto, traçarmos algumas considerações acerca dos mais importantes, a fim 

de contextualizarmos a idéia sobre controle da Administração Pública. Vejamos: 

    Quanto ao momento em que são realizados pode ser:  

 Controle preventivo ou prévio (a priori) – é aquele verificado antes da 

realização do ato, exempli gratia, da liquidação da despesa. Tal modo de 

controle é o mais antigo, contudo, emperra a máquina administrativa 

suspendendo a eficácia do ato até sua análise pelo órgão competente; 

 Controle concomitante – é efetuado durante a realização do ato. Considerado o 

mais eficaz, visto poder o ato tido como irregular ser sobrestado durante a sua 

consecução. Como ilustração deste tipo de controle, tem-se as auditorias do 

                                                 
85 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 805-
806. 
86  PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2002. p. 600-601 
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Tribunal de Contas, a fiscalização de concursos públicos e procedimentos 

licitatórios, dentre outros;  

 Controle subseqüente ou corretivo (a posteriori) – é o feito após a realização 

do ato. É a forma mais comum, verifica, por exemplo, as contas de um gestor,  

terminada sua gestão. 

    Quanto ao fundamento utilizado:  

 Controle hierárquico – decorre da desconcentração administrativa, ou seja, da 

organização vertical dos órgãos administrativos. Esta modalidade de controle 

pressupõe faculdades de supervisão, orientação, fiscalização, aprovação e 

revisão das atividades controladas, disponibilizando meios corretivos para os 

agentes responsáveis pelo desvio de conduta. 

 Controle finalístico – é o que verifica o escopo da instituição, perscrutando o 

enquadramento da instituição no programa de governo e o acompanhamento 

dos atos de seus dirigentes no desempenho das funções estatutárias, para o 

atingimento das finalidades da atividade controlada, verbi gratia, o Contrato 

de Gestão. 

    Quanto ao aspecto controlado: 

 Controle da legalidade ou legitimidade – decorrente do princípio da legalidade 

presente no Estado de Direito, objetiva verificar se o ato administrativo está 

conforme a lei que o regula. Esta modalidade de controle é exercida tanto pela 

Administração como pelo Legislativo e Judiciário, devendo estes dois últimos, 

contudo, serem provocados. 

 Controle de mérito – este avalia não o ato, mas a atividade administrativa de 

per si, ou seja, o efeito da prática dos atos administrativos, visando a aferir se 
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o administrador público alcançou o resultado pretendido da melhor forma e 

com menos custos para a Administração (eficiência). 

 Controle de resultados – assemelha-se ao controle finalístico supracitado, 

incidindo nos contratos de gestão. 

    Segundo a natureza dos organismos controladores: 

 Controle judiciário – encontra respaldo no artigo 5º, XXXV da Lei 

Fundamental, é exercido pelo Poder Judiciário, observando a legalidade dos 

atos emanados do Poder Executivo. Vários são os meios postos à disposição 

do cidadão para o exercício deste controle. Dentre eles, encontram-se as 

seguintes ações constitucionais: mandado de segurança coletivo e individual, 

ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data, ações de 

inconstitucionalidade, etc. 

 Controle administrativo ou executivo – é o exercido por todos os órgãos sobre 

as suas respectivas administrações, podendo analisar o mérito do ato, visto que 

o Judiciário só poderá manifestar-se acerca da legalidade, não adentrando a 

seara da oportunidade e conveniência. 

 Controle parlamentar – é exercido pelo Poder Legislativo diretamente ou com 

o auxílio de uma Controladoria ou Tribunal de Contas. O controle direto é 

albergado no artigo 49, X da Lei Maior, enquanto o indireto está previsto no 

70, caput do mesmo Estatuto. 

    Quanto à instauração do controle. 

 Controle de ofício (ex officio) – é o que se instaura independentemente de 

provocação do administrado ou de qualquer outro órgão pertencente à 

estrutura do Poder Público. Como exemplo, a análise de contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiros públicos. 
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 Controle por provocação ou externo popular - tem assento no artigo 74, § 2o 

da Lei das Leis. Assim, todo cidadão poderá denunciar as irregularidades ao 

órgão de controle externo para fins de instauração do devido procedimento. 

    Segundo a posição do órgão controlador: 

 Controle interno – quando seu exercício cabe ao mesmo ou outro órgão da 

mesma administração de que emanou o ato. E já que o órgão controlador tem a 

mesma natureza daquele que emitiu o ato, verifica-se naturalmente que o 

controle examina, em regra, o mérito do ato, com um reexame sobre sua 

conveniência. Este controle tem espeque constitucional no artigo 74, devendo 

ser um auxiliar do controle externo, atuando como articulador entre as ações 

administrativas e a análise de legalidade. 

 Controle externo – é o que se realiza por órgão estranho ao que emanou o ato 

ou procedimento administrativo, a exemplo daquele realizado pelo Tribunal de 

Contas, pelo Poder Judiciário e pelo Legislativo. 

 

5.2 O CONTROLE PARLAMENTAR 

 

  Como frisado acima, o controle parlamentar é o que é exercido pelo Poder 

Legislativo diretamente ou com o auxílio de uma Controladoria ou Tribunal de Contas. O 

controle direto é albergado no artigo 49, X da Lei Maior, enquanto o indireto está previsto 

no 70, caput do mesmo Estatuto.  

  De acordo com o art. 49, inciso X da Constituição Federal, dentre os atos 

de competência exclusiva do Congresso Nacional incluem-se os de fiscalizar e controlar, 

diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo, incluídos os da 

Administração Pública indireta. 
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  Assim, nos termos do mencionado dispositivo constitucional, compete ao 

Congresso Nacional (Senado e Câmara, conjuntamente), dentre outras atribuições, sustar 

os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos 

limites da delegação legislativa; sustar contratos eivados de ilegalidade, a pedido de 

Tribunal de Contas (art. 71, § 1o). 

 Dentro da órbita do controle parlamentar direto, destaque-se que a Câmara dos 

Deputados ou o Senado Federal, bem como qualquer de suas Comissões, se necessário, 

poderão proceder com a convocação de Ministros de Estado para prestar, pessoalmente, 

informações sobre assunto previamente determinado, ensejando crime de 

responsabilidade a ausência injustificada. 

 A Mesa da Câmara ou do Senado, também pode na esfera do controle parlamentar 

direto, exigir informações por escrito, e o seu tempestivo desatendimento ou prestação de 

informação falsa, acarretará a mesma sanção.87 

 Outra forma de controle Parlamentar da Administração Pública é o exercido pelas 

Comissões Parlamentares de Inquérito, criadas pela Câmara e Senado conjuntamente, 

mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato determinado 

e por prazo certo. Possuem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, e 

suas conclusões, sendo o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público para que 

promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores (art. 58, § 3o da Constituição 

Federal). 

 É importante ressaltar que as necessárias autorizações ou aprovações do 

Congresso, para certos atos do Executivo, como por exemplo, a apreciação dos atos de 

concessão e renovação de concessões de emissoras de rádio. 

                                                 
87 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 806-
807. 
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 Existem controles exercidos privativamente pelo Senado Federal e estão previstos 

no art. 52, incisos III a IX da Constituição Federal.  

 Também se tem como controle parlamentar direto a aprovação, pelo Congresso 

Nacional, de acordo com o inciso IX do art. 49 da Constituição Federal, o julgamento 

anual das contas do Executivo. 

 Cabe também ao Congresso Nacional, a suspensão e destituição (“impeachment”) 

do Presidente ou Ministros, o que se constitui, também, em mais uma das formas de 

controle parlamentar direto. 

 

5.3 O CONTROLE PELO TRIBUNAL DE CONTAS 

 

   Dispõe o art. 71 da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas auxiliará 

o Congresso Nacional a realizar o controle externo, e este controle, segundo o art. 70, 

consistirá na fiscalização contábil, na financeira, na orçamentária, na patrimonial, e na 

operacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas. 

   Destarte, é importante ressaltar mais uma vez, que ao nível Estadual, 

Municipal, e no Distrito Federal, os Tribunais de Contas dos Estados também exercem o 

mesmo mister, emitindo Pareceres prévios acerca das contas do Presidente (Tribunal de 

Contas da União), dos Governadores e Prefeitos (Tribunais de Contas Estaduais); 

julgamentos das contas dos administradores públicos, seja da Administração Pública direta, 

indireta ou fundacional, e demais responsáveis por dinheiro públicos, bem assim daqueles 

que derem causa a extravio, perda ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário 

público. 
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  Impende destacar que se inclui também no rol de atribuições dos Tribunais 

de Contas, dentre outras, apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão 

de pessoal nas mencionadas entidades, ressalvadas apenas as nomeações para cargo em 

comissão, bem como as concessões de aposentadoria, reforma e pensões, salvo melhorias 

posteriores que não afetem o fundamento legal do ato concessivo; realizar por iniciativa 

própria ou por provocação da Câmara, do Senado, de Comissão Técnica ou de Inquérito 

destas (a nível Federal), inspensões e auditorias nas unidades administrativas de quaisquer 

dos Poderes e nas entidades da Administração Pública direta, indireta ou fundacional, 

assinando prazo para que seja sanada a ilegalidade que verifique no comportamento do 

órgão controlado (art. 71, inciso IX da Constituição Federal), e, não sendo atendido 

tempestivamente, sustar o ato impugnado comunicando tal decisão à Câmara e ao Senado 

(inciso X). 

  Para finalizar, é importante destacar também o relevante papel 

desempenhado pelo Ministério Público, em decorrência das funções que lhe foram 

atribuídas pelo art. 129 da Constituição Federal. Além da tradicional função de denunciar 

autoridades públicas por crimes no exercício de suas funções, ainda atua como autor na 

ação civil pública, seja para defesa de interesses difusos e coletivos, seja para a repressão à 

improbidade administrativa. 

  Embora outros órgãos disponham de legitimidade ativa para a propositura da 

ação civil pública, os instrumentos postos à disposição do Ministério Público (sua 

independência; sua competência para realizar inquérito civil; expedir notificações; 

requisitar informações e documentos e requisitar diligências investigatórias), o fazem o 

mais bem estruturado e mais apto para o controle da Administração Pública. 
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5.4 O CONTROLE JURISDICIONAL (PANORAMA) 

 

 Vigorando no Brasil o sistema de jurisdição única, cabe exclusivamente ao Poder 

Judiciário decidir, com força definitiva, toda e qualquer contenda sobre a adequada 

aplicação do Direito a um caso concreto, sejam quais forem os litigantes ou a índole da 

relação jurídica controvertida. 

 Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário, a instâncias do interessado, controlar a 

legitimidade dos comportamentos da Administração Pública, anulando suas condutas 

ilegítimas, compelindo-a àquelas que seriam obrigatórias e condenando-a a indenizar os 

lesados, quando for o caso, pois, segundo o mandamento constitucional inserido no art. 5o 

inciso XXXV, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito. 

  Dentre as medidas existentes para a correção da conduta administrativa (atos 

ou omissões de autoridade pública), postas à disposição do Poder Judiciário, podemos 

destacar o habeas corpus, o mandado de segurança individual ou coletivo, o habeas data, o 

mandado de injução, a ação popular, a ação civil pública e ação direta de 

inconstitucionalidade, por ação ou omissão. 

 Em apertada síntese, consistem: 

 o habeas corpus: previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, regulado 

pelos artigos 647 a 667 do Código de Processo Penal, é cabível sempre que 

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua 

liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder; 

 o mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX (individual) e LXX 

(coletivo), da Constituição Federal, regulado pela Lei 1.533, de 31.12.51, é 

cabível para proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus 
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ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder seja 

autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 

públicas 

 o habeas data: previsto no art. 5o, LXXII da Constituição Federal, regulado pela 

Lei 9.507, de 12.11.97, é utilizado para assegurar o conhecimento ou a 

retificação de informações relativas à vida do impetrante constantes de registros 

ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público 

(SERASA, SPC, CADIN, etc); 

 o mandado de injução: previsto no art. 5o, LXXI da Constituição Federal, é o 

instrumento hábil para o postulante obter, em determinado caso concreto (e 

estritamente para ele), mediante suprimento judicial, a disciplina necessária e 

indispensável ao exercício dos direitos de liberdades constitucionais ou das 

prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, frustrados 

pela ausência de norma regulamentadora, cuja falta esteja a inviabilizar-lhes o 

exercício.88 

 a ação popular: prevista no art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal, regulada 

pela Lei 4.717, de 29.6.1965, é utilizável por qualquer cidadão para anular atos 

lesivos ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, ou à 

moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural; 

 a ação civil  pública: prevista no art. 129 da Constituição Federal, é um 

instrumento utilizável para evitar danos ao meio ambiente, ao consumidor, aos 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico ou paisagístico, ou, 

                                                 
88  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 815. 
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então, para promover a responsabilidade de quem haja causado lesão a estes 

mesmos bens.89 

 a ação direta de inconstitucionalidade: regulada pela Lei 9.868, de 10.11.1999, 

pode ser intentada para declara-se a inconstitucionalidade por ação ou omissão; 

será por ação quando interposta para que seja apreciada em tese a 

inconstititucionalidade de lei ou ato normativo, objetivando sua fulminação; será 

por omissão quando vise ao reconhecimento judicial de que tal omissão em 

expedir providência normativa é inconstitucional, e que seja cientificado o Poder 

competente para a adoção das providências necessárias, e, em se tratando de 

órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 

    Ressalte-se que a decisão do Poder Judiciário que declara a 

inconstitucionalidade de lei, não a revoga nem a anula, visto ser esta uma função 

especificamente legislativa. Ademais, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, no ataque 

feito diretamente à validade da lei, em processo com este único objetivo, cabe sua iniciativa 

aos órgãos públicos ou particulares que sejam titulares da ação nos termos previstos, 

devendo estes justificar o interesse da demanda.90 E, declarada a inconstitucionalidade, seus 

efeitos a todos atinge (efeitos erga omnes), inclusive em uma perspectiva futura, já que a lei 

deverá ser revogada pelo Poder Legislativo, e como tal, não mais aplicada. 

  Destaque-se finalmente que o Tribunal Federal de Recursos – TRF, por 

decisão do Pleno entendeu que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade são ex tunc, 

retroagindo, pois, até o nascimento do dispositivo legal acoimado daquele vicio; por isso, a 

revogação da lei não impede que seja decretada a sua inconstitucionalidade (RTFR – 

                                                 
89  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 815-
816. 
90  DANTAS, Ivo. O valor da constituição: do controle de constitucionalidade como garantia da supralegalidade 
constitucional. São Paulo: Renovar, 2001.  p. 165-166. 
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129/75). Tal posicionamento também vem sendo seguido pelo STF - Supremo Tribunal 

Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 35.370 – Paraná.91 

 Portanto, as várias formas de controle da Administração Pública tornam-se 

imposições necessárias para que possa haver o equilíbrio entre autoridade e liberdade, nos 

diversos planos de atuação da Administração, baseando-se em referenciais de eficiência 

(regras de boa administração), ou em critérios de conveniência ou oportunidade (controle de 

mérito).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
91 Publicado no DJ de 02.04.93, p. 5615. 
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CAPÍTULO 6 - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E CONCEITOS 
INDETERMINADOS  

 
SUMÁRIO: 6.1 Discricionariedade administrativa. 6.2 
Conceitos indeterminados e discricionariedade.  

 
 
6.1  DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA  

 

  Foi com a Revolução Francesa que teve início a preocupação com os direitos 

individuais do cidadão, especialmente a sua liberdade e sua propriedade. A partir do início do 

séc. XIX foi retirada do Executivo a prerrogativa de editar leis, e a vontade do Rei foi 

substituída pela vontade geral do Povo. 

  O Estado de Direito encontra-se em quaisquer de suas feições, totalmente preso 

aos parâmetros de legalidade, tendo em vista sua submissão aos termos constitucionais, 

primeiramente, em seguida, aos próprios termos propostos pelas leis, e, por último, adstrito à 

consonância com os atos normativos inferiores, de qualquer espécie, expedidos pelo Poder 

Público. 

  O poder discricionário não pode resultar da ausência de lei que dispusesse 

sobre dado assunto, mas tão somente poderá irromper como fruto, de um certo modo, pelo 

qual a lei o haja regulado, pois é inadmissível que a atuação administrativa não esteja 

previamente autorizada em lei. 

  Da teoria da separação dos Poderes, teve início a imposição de limites às 

atividades dos órgãos estatais, especialmente da Polícia, tudo em defesa dos direitos dos 

cidadãos, surgindo também a distinção entre Governo, como atividade política discricionária, 

livre da apreciação judicial, e a Administração propriamente dita.92 

                                                 
92  KRELL, Andreas J. Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: controle dos conceitos 
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 
17. 
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  Somente após muitos debates políticos e justeóricos, foi que a 

discricionariedade administrativa passou a ser aceita como verdadeira necessidade para 

habilitar a Administração Pública a agir com mais eficiência na organização dos serviços 

públicos, e no atendimento das múltiplas demandas e reinvidicações das sociedades 

industrializadas.93 

  Para realizar essa abertura, são utilizados em muitas leis, conceitos vagos e 

fluidos, que conferem à Administração um âmbito de responsabilidade própria para a 

avaliação de questões técnicas, políticas, valorativas, bem como a ponderação de interesses 

contraditórios ou a apreciação de evoluções futuras. 

  Daí a existência de enorme variação normativa, sobretudo nas áreas de saúde 

pública, do fomento econômico, do planejamento espacial, do controle urbanístico e da 

proteção ambiental. Os textos legais em si, e na sua maioria, não apresentam hipóteses de 

ação, mas apenas prescrevem a perseguição de determinados objetivos, fins e metas, o que 

abre uma maior liberdade de decisão para os governos e os órgãos administrativos que as 

implementam.  

  Tecnicamente, essa diminuição de vinculação legal se opera através do uso de 

conceitos jurídicos indeterminados e da concessão de discricionariedade, termos distintos, 

mas que servem para o mesmo objetivo. 

  Costuma-se definir os atos administrativos vinculados como os que a lei 

estabelece os requisitos e condições de sua realização. Já os atos administrativos 

discricionários são os que a Administração pode praticar com liberdade de escolha do seu 

conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua 

realização.  

                                                 
93 KRELL, Andreas J.  Discricionariedade administrativa e proteção ambiental: controle dos conceitos 
jurídicos indeterminados e a competência dos órgãos ambientais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. 
p.18.  
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  A discricionariedade no século XIX era definida como o âmbito da 

Administração Pública, no qual ela podia decidir autonomamente sem vinculação à 

parâmetros jurídicos. Todavia, posteriormente, a discricionariedade deixou de ser a liberdade 

de atuar sempre que a lei o não proibir, passando a ser a liberdade de escolher só quando, e na 

medida que a lei o permita.  

  A discricionariedade passou, portanto, a ser vista como um poder jurídico, e é 

hoje entendida como um poder limitado pela lei, pois deixou de existir aquela esfera de ação 

em que a Administração Pública agia livremente: o princípio de que a Administração pode 

fazer tudo o que não está proibido foi substituído por aquele segundo o qual ela só pode fazer 

o que a lei permite.   

  A lei não é mais uma barreira externa, fora da qual a Administração Pública 

pode agir livremente; toda a atuação administrativa passou a desenvolver-se dentro de um 

círculo definido pela lei; fora desse círculo nada é possível fazer.94 

  Haveria atuação vinculada e, portanto, um poder vinculado, quando a norma a 

ser cumprida já predetermina e de modo completo, qual o único possível comportamento que 

o administrador estará obrigado a tomar perante os casos concretos, cuja compostura esteja 

descrita pela lei, em termos que não deixam qualquer dúvida quanto ao reconhecimento do 

seu objetivo.95 

  Por outro lado, ocorreria atuação discricionária quando, em decorrência do 

modo pela qual o Direito regulou a atuação administrativa, resulta para o administrador um 

campo de liberdade em cujo interior cabe interferência de uma apreciação subjetiva sua, 

quanto à maneira de proceder nos casos concretos; assistindo-lhe, pois, sobre eles prover, na 

                                                 
94 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
1999. p. 28. 
95 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 
2003.  p. 9. 



  

 

117 

conformidade de uma intelecção subjetiva, a objetividade e ou critérios de conveniência e 

oportunidade administrativa. 

  Hely Lopes Meirelles aponta cinco requisitos ou componentes que compõem a 

estrutura do ato administrativo: a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto.  

Para ele são elementos inerentes de ato administrativo, seja ele discricionário ou vinculado.96 

  Tem-se, pois, que a discricionariedade resulta da abertura normativa em função 

da qual a lei confere ao administrador uma margem de liberdade para constituir o Direito no 

caso concreto, ou seja, para complementar a previsão aberta da norma e configurar os efeitos 

parcialmente previstos, mediante a ponderação valorativa de interesses, em vista à realização 

do interesse público.97 

  Essa abertura da norma pode ser na previsão incompleta dos pressupostos 

necessários à edição do ato administrativo (discricionariedade quanto aos pressupostos), 

quanto na indeterminação parcial dos efeitos a serem produzidos com a sua edição 

(discricionariedade de efeitos). 

  A discricionariedade quanto aos pressupostos se evidencia em face da 

utilização pela lei de conceitos indeterminados atributivos de discricionariedade, como, por 

exemplo, conveniência para o serviço, ou pela ausência de uma disciplina legislativa, isto é, 

se a hipótese normativa não descreve abstratamente a conduta a ser tomada pelo 

Administrador. 

  A discricionariedade de efeitos se verifica pela utilização de fórmulas 

potestativas, como por exemplo, a Administração poderá, e de igual modo pela enunciação 

dos efeitos por conceitos indeterminados, cujo exemplo clássico é atribuição ao agente de 

poderes para adotar, diante de certas situações previstas, as medidas necessárias.98 

                                                 
96  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1997. 
97 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
1999.  p. 39. 
98  Ibidem. 
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  Há também a discricionariedade de decisão, a qual consiste na faculdade 

concedida à Administração de agir ou não agir, ou seja, deixa-se ao órgão titular do poder a 

decisão sobre se determinados efeitos preditos, mas não impostos pela norma, serão ou não 

produzidos no caso concreto. 

  No exercício discricionário, o administrador exerce a liberdade de decisão 

mediante a ponderação comparativa de interesses, integrando a norma aberta, ora quando 

procede à complementação, mediante valoração e aditamento, dos pressupostos de fato 

necessários à edição do ato administrativo (discricionariedade quanto aos pressupostos); ora 

quando decide se e quando vai editá-lo (discricionariedade de decisão); ora quando escolhe 

seu conteúdo, dentre as mais de uma opções igualmente previstas pelo Direito, compreendido 

este como o conjunto de princípios e regras (discricionariedade de escolha optativa); ou 

ainda quando colmata o conteúdo do ato administrativo descrito com lacunosidade na lei 

(discricionariedade de escolha criativa). 

  A margem de livre decisão, para fins de complementação dos pressupostos da 

norma e da conformação total de seus efeitos, no entanto, não pressupõe nem implica a 

ausência total de limites jurídicos ao administrador. Ele, ao exercer a competência 

discricionária, sujeita-se não só aos limites fixados na lei, como também a outros jurídicos 

pré-estabelecidos, quais, sejam, os princípios constitucionais da Administração Pública e os 

princípios gerais de Direito. 

  O poder discricionário tem que ser simplesmente o cumprimento do dever de 

alcançar a finalidade legal.  Somente assim poderá ser corretamente entendido e 

dimensionado, compreendendo-se, então, que o que há é um dever discricionário, antes de um 

poder discricionário.99 

                                                 
99 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle jurisdicional. São Paulo: Malheiros, 
2003.  p. 14.  
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  A lei todavia, em certos casos, regula determinada situação de maneira que não 

deixa qualquer margem de liberdade ao administrador, pois a norma a ser implementada 

prefigura antecipadamente com rigor e objetividade absolutos os pressupostos requeridos para 

a prática do ato e o conteúdo que este obrigatoriamente deverá ter uma vez ocorrida a hipótese 

legalmente prevista. Não se pode, portanto, asseverar que discricionariedade resulta da 

ausência de lei, posto que, a situação discricionária resulta de uma forma possível da sua  

regulamentação.  

  É importante ressaltar que embora falemos em ato discricionário, a expressão 

deve ser recebida como ato praticado no exercício da apreciação discricionária em relação a 

algum, ou alguns aspectos que o condicionam, tais como, a possibilidade de agir ou não agir 

ou, então, e sobretudo, para mencionar os casos em que pode eleger entre diferentes 

providências, a que entender mais relevante, bem assim eleger também o momento para 

praticá-lo ou a forma pela qual o expedirá. 

Portanto, a discricionariedade pode decorrer: 

 da hipótese da norma, ou seja, da imprecisão com que a lei haja descrito a situação 

fática (motivo); 

 do comando da norma, se nele existir aberta ao agente público alternativas de 

conduta, seja para quando expedir ou não o ato, seja para apreciação da 

oportunidade adequada para tanto; seja por lhe conferir liberdade quanto à forma 

jurídica que o revestirá; seja por lhe haver sido atribuída competência para resolver 

qual será a medida mais satisfatória perante as circunstâncias; 

 da finalidade da norma: é que a finalidade da norma aponta para valores, e as 

palavras ao se reportarem a um conceito de valor, como ocorre na finalidade, estão 

se reportando a conceitos plurisignificativos, a exemplo: segurança pública, 

higiene pública, salubridade, interesse público, etc.  
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    A discricionariedade ao nível da norma não significa que ela existirá com a 

mesma amplitude perante o caso concreto e nem sequer, que existirá em face de qualquer 

situação que ocorra, pois a compostura do caso concreto excluirá obrigatoriamente algumas 

das soluções admitidas.  Se a lei, nos casos de discrição, comporta medidas diferentes, só 

pode ser porque pretende que se dê uma certa solução para um dado tipo de casos e outra 

solução para outra espécie de casos, de modo a que sempre se adote a solução mais pertinente 

e adequada à hipótese, não significando, todavia, que todas as soluções sejam igual e 

indiferentemente adequadas para todos os casos de sua aplicação. 

   Enfim, o que a lei pretende é que seja adotada em cada caso concreto 

unicamente a providência capaz de atender com precisão a finalidade que a inspirou. 

   Portanto, discricionariedade pode ser entendida como a margem de liberdade 

que remanesça ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de razoabilidade, 

um, dentre pelo menos dois comportamentos, cabíveis perante cada caso concreto, a fim de 

cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade legal, quando, 

por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não 

se possa extrair objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente.100 

 

6.2 CONCEITOS INDETERMINADOS E DISCRICIONARIEDADE 

 

   A compreensão de qualquer objeto, como também dos conceitos jurídicos 

envolve o problema de linguagem. 

   As palavras e expressões utilizadas nas normas jurídicas são as empregadas na 

linguagem comum do nosso quotidiano, ou seja, nas situações normais da vida, como 

                                                 
100 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 831. 
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instrumento de comunicação. Todavia, nem sempre conseguimos entender, precisar o 

significado, o alcance de cada palavra ou expressão.  

  Como princípio de conduta, o Direito exige uma comunicação, isto é, a 

transferência de seu conteúdo, logo, a norma jurídica, necessita de palavras para constituir-se 

e estruturar-se totalmente, e assim ser entendido o seu enunciado. 

  Portanto, as características de imprecisão e de contextualidade do significado 

das palavras na linguagem comum, projetam-se na linguagem jurídica e geram dificuldades 

no processo de interpretação e de aplicação dessas normas.101 

  Ressalte-se que no contexto abordamos o termo conceito, no sentido de 

pensamento exteriorizado em palavras – isoladas ou em conjunto – referindo-se à palavra, e 

expressão para designar o signo lingüístico, composto, respectivamente, de palavra isolada ou 

de palavras reunidas. 

  Em se tratando de conceitos jurídicos, consideram-se as palavras ou expressões 

utilizadas nas normas jurídicas, independentemente de serem classificadas como conceitos 

normativos, em sentido estrito, ou não.  Logo, se enquadra neste universo, termos como 

criança e boa conduta, estes extraídos da linguagem diária, como usucapião e pessoa 

jurídica, cujo significado é abstraído das normas jurídicas. 

  Como assevera Germana de Oliveira Moraes, “o enunciado das normas 

jurídicas tanto pode encerrar conceitos determinados quanto conceitos indeterminados. A 

palavra ‘litro’, a princípio, parece não sugerir qualquer dificuldade de compreensão, 

classificando-se entre os conceitos determinados. Diferentemente, a definição do termo 

‘velhice’ enquadra-se dentre os conceitos indeterminados, pois tem sofrido modificações 

através do tempo.”  

                                                 
101 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Didática, 
1999. p. 56. 
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  A distinção entre conceitos determinados e conceitos indeterminados ora se faz 

em função do grau de imprecisão das palavras e expressões, ora em função da qualidade .   

  Os conceitos jurídicos indeterminados podem ser considerados como sendo 

aqueles cujo âmbito se apresenta incerto, encerrando apenas uma definição ambígua dos 

pressupostos a que o legislador conecta efeito de direito.102   

  Logo, os conceitos jurídicos indeterminados podem abrigar uma série de 

situações hipotéticas, todavia, é possível que abriguem situações concretas: fatos que com 

certeza se enquadram no conceito.  Também é possível identificar situações concretas que 

inequivocamente não se enquadram ao enunciado. Entretanto, ressalte-se, remanesce uma 

série de situações duvidosas, nas quais não há certeza se são ajustáveis ou não à hipótese 

abstrata. 

  Nesse processo, podemos asseverar que os conceitos jurídicos determinados 

são os que, de maneira precisa e inequívoca, delimitam o âmbito da realidade a que se 

referem. 

  É importante ressaltar que o jurista Eros Roberto Grau, defende a inexistência 

de conceitos jurídicos indeterminados. Para ele, o objeto do conceito jurídico é uma 

significação atributível a uma coisa, estado ou situação, pois não é usado para definir 

essências, mas sim para permitir e viabilizar a aplicação de normas jurídicas, serem signos de 

predicados axiológicos. 

  Em suma, para Grau, o conceito jurídico tal como outros conceitos que não são 

signos de coisas representam uma essência universal de significação amoldável a 

individualidades ou essências universais, perceptíveis pela mente e que se exprimem em 

outros signos, sejam realidades, que não o signo do conceito jurídico.  Ele ainda aponta como 

finalidade dos conceitos jurídicos, não o conhecimento ou a descrição da essência das coisas, 

                                                 
102  MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Didática, 
1999. p. 56 
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estados e situações, mas a viabilização da aplicação a uma coisa, estado ou situação, de uma 

determinada norma ou de um conjunto de normas jurídicas.103     

  Portanto, o que enseja a incerteza ou imprecisão dos conceitos, é a 

indeterminação dos enunciados lingüisticos, bem com a indeterminação dos fatos subjacentes 

á norma. 

  Assim, a aplicação de normas jurídicas enunciadas através de conceitos 

determinados não enseja pluralidade de valorações e conduz, por isso, a uma única decisão 

administrativa possível perante o Direito, situando-se, portanto, no campo da vinculação.  

  Já na aplicação de normas jurídicas contendo conceitos jurídicos 

indeterminados, tanto pode conduzir à certeza quanto à incidência da norma ao caso concreto 

(única solução possível), como pode ensejar dúvidas no momento da concretização, quando 

não há certeza se o fato se ajusta à hipótese normativa abstrata, pois há certas situações que 

conduzem à admissibilidade de mais de uma solução razoavelmente sustentável perante o 

Direito. 

   Dentro da categoria de conceitos indeterminados, diferenciam-se duas: os 

conceitos indeterminados vinculados e os conceitos indeterminados não vinculados, os quais 

podem ser discricionários ou não. 

   Os conceitos indeterminados vinculados são aqueles cuja aplicação conduz a 

uma única solução juridicamente possível, seja porque a indeterminação deriva da imprecisão 

da linguagem, seja porque a indeterminação resulta da contextualidade da linguagem e 

envolve uma avaliação atual. Já os não vinculados, quando aplicados, podem conduzir a mais 

de uma solução razoavelmente sustentável perante o Direito, além do que, com dito, podem 

ser discricionários ou não.  

                                                 
103 GRAU, Eros Roberto. Notas sobre os conceitos jurídicos. Revista de Direito Público. n. 74, p. 218. 
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   Destaque-se que dentro da categoria de conceitos indeterminados não 

vinculados, existe a dos conceitos de prognose, os quais não são discricionários, pois não 

envolvem necessariamente uma valoração comparativa de interesses.  São conceitos cuja 

complementação de sentido demanda uma avaliação prospectiva das circunstâncias de fato, 

mediante um juízo de aptidão formulado em razão do futuro – juízo de prognose.104  

  Ressalte-se novamente que os conceitos indeterminados podem ser vinculados 

ou não vinculados. Os primeiros verificam-se quando a indeterminação deriva da imprecisão 

da linguagem ou ainda resulta da contextualidade da linguagem.  

   O segundo (não vinculados), pode ser discricionário ou não. Os conceitos 

indeterminados são discricionários quando compreendem a complementação do tipo aberto, 

encerra um conflito axiológico, uma ponderação valorativa dos interesses concorrentes, à luz 

do interesse público privilegiado pela norma jurídica.   

  Os conceitos de prognose são considerados não vinculados em virtude de não 

permitirem uma valoração comparativa de interesses, mas sim uma avaliação prospectiva das 

circunstâncias de fato, mediante um juízo de aptidão formulado em razão do futuro.  

  A discricionariedade e o emprego de conceitos indeterminados são técnicas 

legislativas que traduzem a abertura das normas jurídicas, carentes de complementação, seja 

através de um juízo comparativo de ponderação valorativa dos interesses concorrentes; seja 

através de um juízo de prognose.  

  A valoração de conceitos indeterminados reporta-se a uma decisão isolada, não 

comparativa, de prognose sobre o elemento da previsão normativa, limitando-se, portanto, a 

um exame de adequação de um certo meio numa perspectiva de futuro.  

                                                 
104  MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Didática, 
1999. p. 64. 
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  Os conceitos indeterminados podem ser empregados tanto na hipótese 

(antecedente, para descrever a situação fática em abstrato), quanto no mandamento 

(conseqüente) da norma jurídica.  

  A diferença entre margem de livre apreciação e discricionariedade reside 

apenas na circunstância de a primeira envolver juízo autônomo de prognose somente 

subordinado ao critério de aptidão, ao passo que a discricionariedade envolve a ponderação 

autônoma dos interesses em conflito à luz de critérios de aptidão, indispensabilidade e 

equilíbrio ou razoabilidade.  Os limites internos e externos da legalidade põem-se de igual 

modo para as duas figuras, cujos vícios podem ser os mesmos.105 

  São conceitos indeterminados, expressões como bem comum, mulher honesta, 

boa-fé, probidade, pudor, etc, possibilitam o controle social pelo Estado. Eles são, segundo 

Adeodato, opiniões mais ou menos indefinidas a que, ainda assim ou talvez justamente por 

isso, a maioria empresta sua adesão, e que, ao mesmo tempo preenchem os inevitáveis pontos 

escuros e ambíguos com sua própria opinião pessoal.106 

  Assim, se em determinada situação real o administrador entender que se aplica 

o conceito normativo vago, e agir nesta conformidade, não se poderá dizer que violou a lei, 

que transgrediu o direito. E se não violou a lei, se não lhe traiu a finalidade, é claro que terá 

procedido em conformidade com o direito. Logo, terá procedido dentro de uma liberdade 

intelectiva que, in concreto, o direito lhe facultava.  Assim, não haveria título jurídico para 

que qualquer controlador de legitimidade, ainda que fosse o Judiciário, lhe corrigisse a 

conduta, pois a este incumbe reparar violações de direito e não procedimentos que lhe sejam 

conformes.  

                                                 
105 MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Didática, 
1999. p. 73. 
106 ADEODATO, João Maurício. Ética e retórica: para uma teoria da dogmática jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2002. p. 280. 
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  Com efeito  forçoso é reconhecer que, em conformidade com os preceitos de 

discricionariedade, a Administração desfruta de uma certa liberdade, por força da qual o 

Judiciário não pode ir além de certos limites, tendo de reconhecer que no interior deles a 

atuação administrativa é incensurável e que inexiste direito subjetivo de terceiro oponível 

procedentemente contra a opção adotada, pouco importando se essa liberdade que a lei lhe 

proporciona é uma liberdade intelectiva ou volitiva, porquanto, em razão de uma ou de outra, 

os efeitos de direito serão os mesmos.  

  Poder-se-ia indagar, então, a razão de se considerar que são realidades jurídicas 

distintas, se o fenômeno jurídico é o mesmo?  Celso Antônio B. de Mello nesse aspecto 

obtempera que de nada serve designar por nomes diferentes, situações cuja caracterização 

jurídica é igual, ainda que correspondam a realidades lógicas ou substanciais distintas, assim 

como de nada serviria designar por nomes jurídicos iguais, situações que fossem diferentes 

perante o Direito, ainda que se parificassem sob o prisma extrajurídico.107  

  Logo, a realidade do ordenamento jurídico não tem outro termo senão ele 

mesmo. O Judiciário interpreta a lei para corrigir atos que ultrapassem as possibilidades 

abertas pela norma, nos casos em que verifica se os conceitos vagos ou imprecisos foram 

apreendidos pela Administração dentro da significação contextual que comportavam, bem 

como, quando, para os mesmos fins, verifica se a opção de conveniência e oportunidade se fez 

sem desvio de poder, isto é, atendendo às finalidades da lei.  

  Em ambos os casos o Judiciário pratica o ato de intelecção da lei, 

interpretando-a, e confrontado-a com o caso concreto, para aferir se foi aplicada corretamente.  

  O comando da norma sempre propõe que aquele ato específico venha a 

alcançar o interesse público, não importando se o ato seja vinculado ou não (discricionário), 

ele sempre propõe isto.  

                                                 
107 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros. p. 25.  
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  E, se uma norma é uma imposição, o administrador está, então, nos casos de 

discricionariedade, perante o dever jurídico de praticar, não qualquer ato dentre os 

comportados pela regra, mas, única e exclusivamente aquele que atenda com absoluta 

perfeição a finalidade da lei, pois a lei é que regula vinculadamente à sua conduta 

administrativa, declarando qual o comportamento único que, a seu juízo, atenderá com 

exatidão, nos casos concretos, ao interesse público por ela almejado.  

  Destaque-se que a discrição administrativa não pode significar o campo de 

liberdade, no qual a Administração, dentre as várias hipóteses abstratamente previstas pela 

norma, eleja qualquer delas no caso concreto, na verdade, o âmbito de liberdade do 

administrador perante a norma, não é o mesmo perante o fato, pois a liberdade administrativa 

derivada do fenômeno da discricionariedade, é maior na norma de Direito, do que perante o 

fato concreto.  

  Nas margens discricionárias deixadas pela lei, a Administração Pública deve 

adotar as opções legais que atendam aos demais princípios vetores da atuação da 

Administração, restando, todavia, uma faixa insidicável (pelo menos a principio), que seria o 

mérito do ato. 

   Eficiência, embora seja um conceito indeterminado, na forma 

constitucionalizada como princípio jurídico, enseja que a Administração Pública deve 

perseguir a solução otimizada, e mais eficiente para a consecução do bem comum. 

   Portanto, a discricionariedade não é a liberdade de atuar do administrador 

sempre que a lei não proibir, todavia é, à luz do Principio da Eficiência, a margem de 

ponderação vinculada, aberta para a Administração Pública buscar o melhor interesse público 

possível. 
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CAPÍTULO 7 - EFICIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE E CONTROLE À LUZ DO 

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA  

 
SUMÁRIO: 7.1 Eficiência e discricionariedade. 7.2 
Valores e referenciais de eficiência. 7.3 Vício de 
ineficiência. 7.4 Conotações do controle à luz do 
princípio da eficiência.  

 

 

 7.1 EFICIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE 

 

 A discricionariedade e a vinculação fazem parte de qualquer decisão 

administrativa que os têm em proporções variáveis. Destarte, não se pode afirmar que exista 

ato totalmente vinculado e ato totalmente discricionário. Os atos são vinculados em relação 

a certos aspectos e discricionários em relação a outros e, dessa maneira, só faz sentido se 

indagarmos acerca da medida da discricionariedade dos atos. 

   Com efeito, a lei por vezes deixa certa margem de liberdade para a 

administração quanto a determinados elementos, como o motivo e o objeto, exatamente 

porque é impossível ao legislador prever, adequadamente, com justiça e eficiência, todas as 

situações que, na prática, possam exigir atuação da Administração Pública, pois, eficiência 

e justiça são duas exigências basilares do Estado Social (eficiente). 

   A discricionariedade administrativa é justificável na medida que se torna 

viável obter a solução mais oportuna, conveniente, e eficiente, nas margens permitidas pela 

lei.  

  A atuação da Administração Pública, no Estado de Direito, deve buscar os 

seus fundamentos na lei, sob pena de arbitrariedade, pois essa discricionariedade resulta 

única e exclusivamente de uma opção deliberada do legislador, que resolveu deixar para a 

Administração Pública, plenamente consciente das várias alternativas, o poder de escolher 

um, dentre vários conteúdos decisionais, como forma de melhor prosseguir o interesse 
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público, verificando o momento adequado, a conveniência ou não de se tomar a decisão, ou 

mesmo qual a sanção cabível diante das admissíveis pela norma legal, pois, repita-se, a 

atuação da Administração Pública se funda na lei que, na sua própria modelagem, abre essa 

discricionariedade como valoração do agente administrativo.108 

  Em outras palavras: seja por razões de justiça ou eficiência, ou por motivos 

garantidores, a lei, para determinada situação fática, ou determinada decisão administrativa, 

impõe ao administrador que seja realizada uma valoração e estimativa administrativa 

perante o caso concreto, bem assim de conformidade com as suas peculiaridades reais, ou, 

ainda, firma uma solução legal apriorística. 

    Nesse contexto, mesmo no tocante à margem discricionária, a decisão deve 

se assentar em racionalidade própria, susceptível a algum tipo de controle.  Não há, pois, 

como se admitir a arbitrariedade mesmo na esfera da discricionariedade.  

    Com efeito, são parcelas intransponíveis, sob pena de invalidade da decisão: 

as vinculações absolutas (competência para tomadas de decisões, fim, pressupostos 

factuais, forma legalmente fixada, formalidades impostas pela lei como essenciais), e as 

vinculações tendenciais, que decorrem, por vezes, de normas constitucionais que 

estabelecem princípios condutores para a atividade administrativa, condicionando o 

exercício do poder discricionário (tais como o princípio da boa-fé, o da proporcionalidade e 

o da igualdade), e funcionando como padrões de otimização.109 

   A abertura de margens discricionárias ao administrador lhe permite certa 

possibilidade de escolha dentre as várias soluções vinculadas ao fim, isto é, a lei lhe impõe 

um determinado poder-dever para que cumpra determinada função. Porém, este poder-

dever é limitado, para que a Administração Pública possa cumprir a sua função 

                                                 
108 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004.  p. 290-291. 
109 Ibidem. p. 292. 
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determinada, pois a atuação da Administração Pública dever ter como vetor a consecução 

do bem comum. 

   A finalidade que vincula a atuação da Administração Pública não 

desconsidera completamente aspectos decorrentes dos interesses secundários 

intervenientes, em que pese a atuação administrativa dever-se prender ao poder atribuído, 

que é finalisticamente (funcionalmente) orientado. Isso consiste na possibilidade desses 

interesses secundários reforçarem, ou atenuarem, ou mesmo até paralisarem os interesses 

primários, no traçado da finalidade imediata de atuação do órgão. Em outras palavras: para 

atingir o bem comum, a realização do interesse primário não pode se dar sem levar em 

consideração outros interesses secundários interveniente, no caso concreto. 

   Por vezes, os fins determinados e invariáveis são aqueles mais amplos, mas a 

lei pode também deixar, intencionalmente, certa margem de discricionariedade na escolha 

dos fins singulares a perseguir, no caso concreto. O que se verifica é que os fins 

considerados usualmente pela doutrina são aqueles determinados estritamente pela letra da 

lei que traça os interesses primários.  

  Acontece que, no caso concreto, se a lei não coloca marcadamente o 

interesse público de síntese, o fim imediato concreto, é extraído, de alguma forma, de uma 

margem de valoração aberta a Administração Pública. A finalidade que sempre vincula a 

Administração é, na verdade, estabelecida por elementos internos e externos à própria lei 

atributiva do poder. Não é aquela finalidade estrita literalmente posta pela lei isolada, 

inflexivelmente presa a determinado interesse primário.110 

    Todavia, esta ordem de considerações não retrata qualquer exceção ao 

Princípio da Legalidade, mas é a que possibilita a observância deste e do igualmente 

Princípio da Eficiência. 

                                                 
110 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves Batista. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2004. p.295. 
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    Portanto, é a própria legalidade o fundamento da discricionariedade que, 

diante do quadro cambiante da realidade, prudentemente remete à Administração Pública 

uma margem de escolha para a adequação das soluções à realidade mutante, ou seja, é o 

ordenamento administrativo o fundamento da discricionariedade, não a lei tomada 

isoladamente. 

 

7.2 VALORES E REFERENCIAS DE EFICIÊNCIA  

 

   Como sabemos, o Princípio da Eficiência encontra-se consagrado 

textualmente na Constituição Federal, que jurisdiciza o valor e a eficiência das Ciências 

Econômicas e da Administração, incorporando-o ao mundo jurídico, abrindo margem à 

própria possibilidade de controle de sua observância. 

   Com efeito, eficiência é um atributo de determinada estrutura, atividade ou 

ação, e, por seu turno, controle de eficiência é um juízo que se faz sobre a estrutura (quanto 

a sua adequação aos fins propostos para ela) ou sobre a coerência entre a ação e os fins 

determinados pelo ordenamento jurídico, considerando “juízos de eficiência”, verificáveis a 

partir de “cânones de eficiência.”111 

   O controle da eficiência é possível quando se verifica e articula os meios 

para a consecução dos fins, quando se estabelece o modo e o tempo de um procedimento, 

quando se ponderam os interesses intervenientes e estabelece o fim imediato da atuação.  

Nestes casos, mesmo sem os resultados concretos, é possível a aferição, aprioristicamente, 

da eficiência. 

   Assim, o Princípio da Eficiência é um vetor da atividade administrativa, e 

nessa mesma direção, se a escolha discricionária pode dar-se entre diversas alternativas 

                                                 
111  BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p. 405. 
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igualmente legítimas, com temperamentos e valorações de natureza ética, técnica ou 

política, a predeterminação de cânones de eficiência, como “referenciais” para possíveis 

escolhas, pode reduzir a margem de erros e nortear, mesmo que tendencialmente, as opções 

na margem discricionária. 

   Esses referenciais de eficiência objetivam determinadas considerações 

(subjetivas) a cargo da Administração Pública. Aquilo que, de alguma forma, poderia ser 

considerado escolha subjetiva da Administração Pública, adquire contornos menos 

nebulosos. 

   Entretanto, ao darem maior nitidez objetivada aos contornos da decisão, tais 

referenciais favorecem ou mesmo permitem o controle judicial sobre questões atinentes ao 

mérito do ato administrativo, no que diz respeito ao vício de ineficiência. Não haveria, pois, 

como se aceitar que, perante uma atuação ineficiente, contrária, e desmotivada aos 

referenciais de eficiência, pudesse o Judiciário retrair-se e furtar-se ao controle jurisdicional 

sobre a atuação da Administração Pública, patentemente viciada e antijurídica.  

     Obviamente se trata apenas de referenciais, pois é impossível traçar uma 

regra ou princípio exato capaz de conduzir, a priori e abstratamente, a escolha 

administrativa vertida para uma única solução possível para cada caso concreto, isto é, ao 

agente não são fornecidas normas típicas, produto de uma abstração da realidade e de uma 

acentuação dos seus elementos fundamentais e constantes, mas somente linhas de máximas 

enunciações de precedentes, que se sabe de antemão não poderão valer em todo o seu 

sentido para cada caso concreto a resolver, mas fornecem uma indicação a que o agente 

deve estar atento, depois de se compenetrar nas infinitas particularidades do caso individual 

e da sua projeção através da luz do interesse a satisfazer, conseguindo alcançar a solução 

que, para aquela circunstância, é necessariamente a melhor.112 

                                                 
112 SOARES, Rogério Guilherme Ehrard. Direito administrativo. Coimbra: Impressão João Abrantes, 1978. p. 
191-192. 
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   O administrador, na decisão discricionária, conta com certa independência, 

porque, para ele, não se coloca um material normativo exaustivo para a decisão do caso 

concreto, mas lhe é fornecido um leque onde pode ir captar elementos para construir o 

material normativo do caso concreto.113 

    Os referenciais de eficiência (verdadeiros parâmetros ou regras de boa 

administração) servem para indicar o caminho da atuação da Administração Pública, nas 

zonas discricionárias abertas pela disciplina jurídico-normativa; fornecem guias para a 

busca da melhor solução no exercício da atividade administrativa, tanto na preparação 

como na execução.  De alguma forma, firmam um sentido de conformação para a escolha 

de comportamentos na composição dos interesses públicos, fornecendo, por vezes, critérios 

de consideração a interesses secundários.114 

   Assim, pode o administrador tomar esses referenciais como verdadeiras 

diretrizes auxiliares, oferecidas pelo sistema, capazes de fornecer subsídios objetivados, 

relevantes tanto para a determinação dos meios, como para a ponderação dos interesses no 

processo decisório, no âmbito do mérito do ato administrativo. 

    A eficiência, portanto, é um valor em si mesmo, no sentido de que, a 

Administração Pública permanentemente deverá buscar os meios mais eficientes e eficazes, 

de forma mais ampla, para alcançar o bem comum da coletividade. A individualização de 

fins a serem perseguidos constitui, nesse contexto, uma atribuição mínima reservada às leis, 

ou seja, as leis devem prever, em geral, pelo menos os critérios e diretrizes mínimas para o 

estabelecimento dos fins que cada órgão ou ente público deve perseguir para a consecução 

do bem comum. 

                                                 
113 SOARES, Rogério Guilherme Ehrard. Direito administrativo. Coimbra: Impressão João Abrantes, 1978. p. 
232.  
114 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p. 407. 



  

 

134 

Naturalmente, a escolha do interesse primário, que geralmente é feita pela 

lei, pode vir diretamente posta pela Constituição, que pode trazer, inclusive, norma de 

conteúdo concreto, que reclama imediata aplicação.  É a lei que escolhe um interesse 

específico entre os interesses constitucionalmente relevantes, e o atribui à determinada 

organização; e daí seria inconstitucionalmente ineficaz, logo a princípio, uma lei que 

atribuísse a um órgão ou unidade um interesse incoerente com os traçados 

constitucionalmente. 

    Temos, portanto, de um lado, os valores postos pelo ordenamento jurídico; 

de outro, os referenciais de eficiência, instrumentais, vocacionados a favorecer a otimização 

do atendimento dos interesses e valores postos. Entretanto, a própria lei, ou mesmo a 

Constituição, pode firmar meios, mecanismos, procedimentos e até opções prévias para o 

atendimento de interesses.  Isso quer dizer, em outras palavras, que em primeiro lugar, o 

mais efetivo, a vincular e forte parâmetro (referencial) para se ter eficiência, inarredável, é 

o extraído da própria Constituição e das leis. 

   O processo de ponderação não é um fim primário em si. Ele diz respeito a 

uma operação instrumental para a prossecução eficaz dos interesses específicos primários e 

secundários, elencados no ordenamento, nas suas múltiplas articulações.  O processo 

decisório, portanto, levado a cabo no seio da Administração Pública, não se dá a cada 

momento, com demoradas e profundas reflexões e alongadas considerações, mesmo porque 

a própria celeridade é um dos aspectos inerentes à eficiência. 

    A Administração Pública se vale de verdadeiros referenciais de eficiência 

que até certo ponto vinculam a sua atuação, sem, contudo, impor barreiras rígidas, 

intransponíveis, inarredáveis, perante a multiplicidade e variedade dos casos concretos em 

permanente mutação. 
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    São, portanto, parâmetros de eficiência, os modelos, as alternativas, enfim, 

os referencias postos à observância da Administração Pública, tanto no que tange a 

considerações dos interesses envolvidos como na seleção e articulação dos meios. Podem 

estabelecer referenciais para a articulação dos meios como podem trazer alternativas de 

composição de interesses primariamente postos no ordenamento jurídico, a eles fazendo 

referência e neles buscando suporte, sempre em busca do melhor interesse público 

possível.115 

   Os referenciais de eficiência, portanto, estabelecem finalidades a serem 

buscadas pela Administração Pública, e, à luz dos interesses públicos e finalidades previstas 

pelo ordenamento jurídico, favorecem a devida otimização na satisfação desses, ou seja, 

otimizam a prossecução do bem comum, possibilitando a maximização do atendimento 

desses fins postos.  

   A questão crucial centra-se no cotidiano do processo decisório 

administrativo, onde, para ponderar, o administrador usa referências de eficiência que, em 

substância, são orientações abstratas, que trazem ponderações prévias.  Ocorre que os 

referenciais de eficiência, embora transponíveis, à luz da consideração da realidade do caso 

concreto, trazem valorações prévias (éticas, técnicas ou políticas) embutidas em seu 

conteúdo, daí porque não são exatamente neutros, embora instrumentais. 

   Poderíamos aqui citar, tomando o elenco de preceitos sugeridos por Batista 

Junior116, que os principais referenciais de eficiência são os cânones de experiência, as 

regras técnicas e as regras internas. 

   Dentre os cânones de experiência identificamos os costumes (norma não 

escrita, que nasce de um comportamento constante, uniforme, e que traz a convicção de 

comportamento juridicamente obrigatório e correto), e a praxe administrativa, a qual se 
                                                 
115 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p. 411. 
116 Cf. BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio..... p. 413. 
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origina da reiteração de determinada conduta no âmbito interno de uma organização 

pública, sendo utilizada para solucionar determinado caso concreto. 

Dentro desse contexto, é importante ressaltar que não estamos afirmando 

que na identificação dos referenciais de eficiência estes sejam todo o conjunto maior de 

regras de boa administração, pois, os agentes públicos criam, com base em suas próprias 

experiências profissionais, regras de comportamento, selecionando aquelas decisões que 

tenham dado bons resultados, tomando-as como precedentes, e a partir daí, em casos 

análogos, tiram a inspiração, mesmo que com modificações, para a atuação da 

administração. 

   A Administração Pública deve atuar pautada por normas técnicas, pois não 

existe qualquer possibilidade de que ela se afaste das mesmas, e é este fato que abre a 

possibilidade de controle jurisdicional sobre a sua atividade. Na verdade, não há liberdade 

de escolha de uma solução mais correta ou adequada aos padrões técnicos utilizáveis, não 

se tratando, desta arte, de discricionariedade, porque a decisão, além de necessariamente 

dever-se conformar às vinculações legais deve se dar em respeito estrito às regras técnicas 

pertinentes. 

    As regras técnicas de boa administração, portanto, conduzem o 

administrador a tê-las como referenciais, dentro ainda de uma margem de 

discricionariedade, sendo que, na ponderação dos interesses, no caso concreto, outros 

elementos devem ser trazidos ao processo decisório, mesmo os elementos éticos e políticos. 

Esses referenciais de eficiência aqui tratados são exclusivos para fins de orientação da 

atuação administrativa. 

    O elemento técnico tomado genericamente faz parte das considerações e 

ponderações de praticamente todas as decisões no seio da Administração Pública. 

Entretanto, vale ressaltar, este não é o único elemento de ponderação, não é um referencial 
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de fecho, infalível, das decisões na própria Administração Pública. O elemento técnico 

compreende todas aquelas regras cujo conteúdo é dado pelo conjunto de conhecimentos 

técnicos e científicos de ciências extrajurídicas, em um determinado momento histórico. 

    As regras internas são aquelas disposições dos ordenamentos menores, que 

não operam diretamente no exterior do ordenamento menor a que pertencem, e não têm 

relevância imediata no confronto com os sujeitos da coletividade estatal.  São destinadas a 

operar na organização individualizada, sem se tornarem fontes (diretas) do ordenamento 

geral.117 Dizem respeito não à legalidade, mas ao mérito da atuação da Administração 

Pública, pois se inserem no próprio ordenamento da administração, isto é, de cada 

administração. 

   Portanto, as regras internas de boa administração são aquelas de relevância 

interna destinadas ao bom funcionamento da Administração Pública, e não a regular 

diretamente as relações entre Estado e indivíduo, ou seja, são regras jurídicas voltadas para 

o âmbito interno da organização da qual emanaram, manifestando-se, em geral, através de 

instruções de serviço, circulares, despachos normativos, etc., derivando do próprio poder de 

auto-organização dos órgãos, entidades ou unidades que compõem a Administração 

Pública, de forma geral, ou da própria Administração Pública tomada individualmente.118 

    

 7.3 VÍCIO DE INEFICIÊNCIA 

 

   Os atos da Administração Pública devem ser praticados com estrita 

observância não apenas do princípio da legalidade, mas também com observância dos 

demais princípios constitucionais, reitores da atividade administrativa, pois, ocorrendo 

ofensa aos ditames da lei, o ato estará maculado pelo vício de ilegalidade, passível de 
                                                 
117 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p. 420. 
118 SILVESTRI, Enzo. L’attività interna della pubblica amministrazione. Milano:  A. Giuffré, 1952. p. 35-37. 
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correção judicial, e, ressalte-se, ainda que nos domínios da discricionariedade, mesmo 

diante da inexistência de frontal ilegalidade, a atuação da Administração Pública pode 

contrariar o ordenamento jurídico, e, daí, ser viciada por antijuridicidade, por ofensa ao 

demais princípios norteadores da Administração Pública. 

Dentro do campo da discricionariedade, aberto à ponderação da 

Administração Pública, observadas as barreiras restritivas impostas pelo texto legal, a 

atuação da Administração Pública pode sim ofender princípios constitucionais, podendo o 

ato, nas possibilidades do texto legal que atribui o poder-dever, ser, por exemplo, imoral, 

desproporcional ou ineficiente. 

   O vício de mérito é uma violação à regra de boa administração, pela qual a 

Administração Pública dever agir não só em conformidade com a lei e com a finalidade 

legal, mas, também, do melhor modo possível, ainda que sob o ponto de vista não jurídico, 

isto é, sob o ponto de vista ético, econômico e técnico. 

   Nesse contexto, uma questão merece atenção: dependeria a aplicação do 

Princípio da Eficiência de verificação de culpa ou dolo do agente público? Entendemos que 

não.  O Princípio da Eficiência nada tem a ver com a verificação de dolo ou culpa do 

administrador, pois essa é uma questão que diz respeito apenas à possibilidade da 

Administração Pública de se voltar contra o agente infrator, nada mais.  

   A eficiência ou não da atuação administrativa, naturalmente, independe da 

verificação da intenção do administrador, embora as conseqüências decorrentes da 

ineficiência possam ser diversas, conforme se verifique, ou não, conduta dolosa, culposa ou 

com ausência de culpa. 

   Com efeito, a ineficiência intencional seria uma ineficiência dolosa.  

Teríamos, então, uma ineficiência culposa capaz de, por exemplo, ensejar uma possível 

responsabilidade subjetiva administrativa ou civil do servidor ineficiente. Além dessas, o 
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Princípio da Eficiência aponta, também, para a existência de uma ineficiência sem culpa, 

que não abriria margem para uma responsabilidade civil, administrativa ou penal do 

servidor, mas seria capaz de gerar a ruptura da estabilidade funcional, nos termos do artigo 

41, Parágrafo 1o, inciso III, da Constituição Federal/88, em situações de manifesta e patente 

ineficiência contumaz. 119 

    Por meio dos princípios constitucionais, o moderno constitucionalismo 

tornou jurídicos valores reveladores dos interesses maiores da sociedade, e, nessa seara, 

temos na Constituição Federal/88, Princípios explícitos como o da Eficiência, o da 

Moralidade.  

    Portanto, nos domínios discricionários, o ato imoral, desarrazoado ou 

ineficiente deixou de ser indiferente ao direito, mas passou a ser viciado por 

antijuridicidade, por ofensa a princípio constitucional.  Daí a atuação que ofenda a regra de 

boa administração é uma atuação viciada pela ofensa a uma norma jurídica, a um princípio 

constitucional.  Existem, portanto, atos administrativos conforme a lei, mas antijurídicos, 

viciados por desarrazoabilidade, ineficiência, imoralidade. 

   Esses vícios, tais como os vícios de ilegalidade, podem dizer respeito ao 

objeto do ato administrativo, ao motivo, à finalidade. A questão reside na possibilidade ou 

não de, mesmo nos domínios do mérito do ato administrativo, ou seja, no cerne da faixa 

discricionária, identificarmos algum vício de antijuridicidade, que, no caso, corresponderia 

a um vício de mérito, ou seja, a um vício antijurídico de mérito.  

   Em nosso ordenamento jurídico a zona de mérito localiza-se nas faixas 

marcadas pelos Princípios da Moralidade, Imparcialidade, Razoabilidade, 

Proporcionalidade; após as vinculações postas pelas leis e pelos Princípios norteadores da 

atuação da Administração Pública, sobra apenas uma margem de mérito, em que o decisor é 

                                                 
119 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p. 470. 
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livre, pois tem de observar critérios legais, a fim de conseguir a melhor solução para o caso 

concreto.  

    É justamente nesses domínios da margem de mérito que o princípio da 

eficiência continua a vincular às opções da Administração Pública, que devem proporcionar 

o melhor interesse público possível, e é esse o momento no qual o administrador faz uso, ou 

deveria fazer uso dos referenciais de eficiência, visando a obter a solução mais eficiente 

para o caso concreto. 

  O que ocorre, na verdade, é que a melhor solução possível é relativa, e se 

vislumbra como um vetor para o administrador, dependendo de ponderações de interesses. 

Portanto, na realidade, existe uma zona duvidosa na qual ninguém pode dizer que a solução 

é a melhor ou não para o bem comum, e que, certamente, não será sindicável 

juridicionalmente. 

    Quando a opção da Administração Pública não tiver-se verificado na direção 

do melhor interesse público possível, ocorrerá o vício de mérito, de antijuridicidade, que se 

traduz num vício de discricionariedade por ofensa ao princípio da eficiência, reitor também 

da atuação da Administração Pública, ou seja, ocorrerá um vício de ineficiência, pois, 

mesmo que sejam escassos os recursos disponíveis à Administração Pública, ela deve 

satisfazer os interesses relevantes intervenientes da melhor maneira possível, com a maior 

produtividade.  

   A eficiência pressupõe produtividade, no sentido de uma relação funcional 

ótima entre os meios disponíveis e os fins almejados, com a máxima utilização possível dos 

meios escassos, tendo em vista os fins a atingir.  Logo, o vício de ineficiência origina-se da 

eleição errônea dos meios, dos caminhos, das alternativas, da inadequada articulação destes, 

da deficiência na relação funcional entre os meios e fins, ou mesmo da atuação inadequada 

dos agentes.   
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  Melhor dizendo, a própria improdutividade pode decorrer da inadequada 

articulação e escolha dos meios da atuação (quantitativa e qualitativamente), insuficiente 

dos agentes. A ineficiência, portanto, no plano do agente singular pode ensejar, por 

improdutividade, a ineficiência do órgão ou unidade ao qual esteja vinculado.  

 Ressalte-se, finalmente que o vício de ineficiência pode ocorrer, também, por falta 

de economia, ou seja, apenas no que diz respeito ao aspecto econômico da atuação do 

agente, quando há deficiência de otimização dos recursos diante da sua escassez, isto é, 

uma efetiva desarticulação entre custos e benefícios. 

 A idéia de eficiência, portanto, exige que o bem comum seja buscado de forma 

permanente e contínua, e a descontinuidade da prestação dos serviços públicos, se patente, 

pode mesmo sinalizar para o vício de ineficiência, pois a atuação da Administração Pública, 

tem como fundamento o dever-poder imposto pelo ordenamento jurídico, e a 

descontinuidade desmotivada, desarrazoada dessa atuação enseja uma quebra do objetivo 

estabelecido e determinado pelo ordenamento, e isso ocorrendo, configurar-se-á sempre um 

vício de ineficiência. 

 

7.4 CONOTAÇÕES DO CONTROLE À LUZ DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA 

 

    Nos últimos anos temos presenciado um amplo e complexo processo de 

reformas na estrutura do Estado brasileiro, em atendimento a uma nova ordem econômica 

que requer, cada vez mais, responsabilidade no trato da coisa pública. A reforma 

administrativa, com a promulgação da Emenda Constitucional 19/98, incluiu no nosso 

ordenamento jurídico, de forma clara na Constituição Federal, o Princípio da Eficiência. 
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    A Administração Pública está sujeita a controle por parte dos Poderes 

Legislativo e Judiciário. Além disso, ela mesma exerce o controle sobre seus próprios atos. 

Daí se falar em controle administrativo, legislativo e judicial. 

   O controle tem um fim, qual seja, fazer com que a Administração Pública 

atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, 

tais como os da legalidade, moralidade, finalidade pública, publicidade, motivação, 

impessoalidade e, agora, o da eficiência, conforme nova redação dada ao caput do artigo 37 

da Constituição Federal. 

   Assim, Maria Sylvia Zanella Di Pietro defende que o controle da 

Administração Pública é o poder de fiscalização e correção que sobre ela exercem os 

órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo de garantir a 

conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento 

jurídico.120 

   A tradicional teoria dos atos administrativos divide o controle da 

Administração Pública em vinculados (que não deixam qualquer margem de apreciação 

subjetiva pelo agente, obrigando-o a agir de tal ou qual forma em função da realização 

fenomenológica de determinados pressupostos legais) e discricionários (cuja atuação do 

agente não estaria de forma completamente descrita na lei, por conseqüência, restando 

margem de intelecção subjetiva).121 

   Essa divisão vem prestando-se como fundamento para a não apreciação 

judicial de uma enorme gama de atos administrativos, como observa Germana de Oliveira 

Moraes, para quem a discricionariedade nunca deixou, entretanto, de ser vista, por alguns, 

tradicionalmente, como a barreira para a sindicabilidade dos atos administrativos pelo 

                                                 
120 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito administrativo. São Paulo: Atlas, 1997. p. 478. 
121 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1990. p. 150. 
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Poder Judiciário, estigma que ainda a acompanha inclusive em modernas compreensões 

teóricas da categoria.122 

   A eficiência corresponde a um atributo de uma dada estrutura ou ação, e o 

controle de eficiência nada mais é senão o juízo que se faz sobre a estrutura, sobre a ação, e 

também sobre a coerência destas para com os fins mais amplos do ordenamento jurídico. 

   O ponto chave inerente à formatação do Princípio da Eficiência é a sua 

relação com a atuação discricionária do administrador público que pode, a princípio, ser 

considerado algo impossível. 

   Todavia, se torna mais clara a real possibilidade de controle quando é 

analisada a íntima ligação entre os Princípios da Eficiência e os demais princípios 

constitucionais da Administração Pública.  

   A Administração Pública deve atuar sempre visando ao bem comum. 

Todavia não pode atuar sem controle, até porque o controle é um pré-requisito do Estado 

Republicano de Direito, logo, o controle se impõe para que se possa assegurar a sujeição da 

atuação administrativa a regras e princípios do Direito, os quais devem sempre imperar em 

decorrência da perspectiva finalista do bem comum, à qual deve ajustar-se o poder.123  

   Celso A. Bandeira de Mello reforça a idéia de que a Administração Pública 

está sujeita ao dever de boa administração, que é um dever jurídico, pois quando não há boa 

administração, não há satisfação da finalidade legal, e por conseqüência não há respeito ao 

Direito, pois suas regras dependem inteiramente da sua finalidade.124 

   O controle tradicional da atividade administrativa com base no controle da 

legalidade vem-se mostrando insuficiente para as novas exigências do Estado Social 

(eficiente).  Não é por outra razão que os mecanismos de controle da atividade 

                                                 
122  MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
1999. p. 28 
123 DROMI, José Roberto. Introducción al derecho administrativo. Madri: Grouz, 1986.  p. 95-96. 
124 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Discricionariedade e controle judicial. São Paulo: Malheiros, 1998. p. 
45. 
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administrativa vêm-se dilatando gradativamente, por diversos flancos, buscando 

compreender uma sindicância da eficiência e eficácia da gestão pública.  

   Portanto, o controle público é necessário para que possa haver o equilíbrio 

razoável e prudente entre autoridade e liberdade, entre garantias e eficiência, daí a 

Administração Pública deve ser dotada de autoridade para que possa ser eficiente, mas, 

sobretudo, deve ajustar-se ao controle por parte dos Poderes Legislativo e Judiciário, além 

do controle exercido por ela mesma sobre suas próprias atuações.   

    No que diz respeito ao objeto do controle, este pode incidir tanto sobre a 

atividade quanto sobre os atos singulares, e estes podem ser normativos, administrativos ou 

negociais. Por seu turno, o controle da atividade se refere a uma tarefa integral ou 

parcialmente considerada, ou a seus aspectos, ou mesmo a um conjunto de atos,  que podem 

compreender atividades oficiais ou privadas, administrativas ou técnicas, de todo um ente, 

de um órgão, etc.  

   É bem verdade também que os controles sobre os atos singulares, sejam eles 

de legalidade ou de mérito, estão perdendo terreno, pela sua desfavorável relação custo vs. 

benefício e baixa eficácia, em prol de controles sobre atividade, como os controles de 

gestão ou de eficácia, que, sem dúvida, são os controles do futuro.125 

   O controle sobre a atividade, além da vantagem de poder examinar, na sua 

globalidade, as ações desenvolvidas por um sujeito da Administração Pública, facilita a 

articulação de vários tipos de controle, que permitem um questionamento mais incisivo e 

penetrante. 

   Nesse contexto, o Princípio da Eficiência se insere ao trazer para o mundo 

jurídico um princípio dinâmico que favorece a valoração global da atividade administrativa, 

permitindo que se estabeleça juridicamente uma avaliação tanto do ato singular como da 
                                                 

125 GIANNINI apud BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência 
administrativa. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 436 
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própria atividade da Administração Pública, dando margem para diversas modalidades de 

controle nos diversos planos de sua atuação. 

    Sob o ponto de vista do conteúdo, o controle pode ser de legalidade ou de 

mérito. O controle de legalidade se apresenta como aquele que tem por objetivo verificar a 

conformação da atuação administrativa à norma jurídica. Quanto ao segundo critério, 

usualmente, o controle de mérito é visto como aquele que toma como parâmetros de 

sindicabilidade os de oportunidade, conveniência e boa administração. 

    Atento à classificação do moderno constitucionalismo, tomamos como 

gênero maior o controle da juridicidade, de maneira que, do ponto de vista do conteúdo, 

temos o controle da juridicidade como aquele que tem por objetivo verificar a conformação 

da atuação administrativa às normas jurídicas, englobando o controle da legalidade 

(conformidade com as leis) e o controle da juridicidade stricto sensu (conformidade aos 

demais princípios), mesmo que na faixa discricionária; e temos o controle de mérito quando 

a sindicância envereda por puras questões de conveniência ou oportunidade.  

   Vale registrar a posição, dentre outras similares, de Elio Casetta, para quem 

o controle judicial de mérito diz respeito a uma atividade não jurisdicional, mas 

administrativa, desenvolvida em formas jurisdicionais e em substituição à Administração 

Pública.126 Portanto, o controle da juridicidade pode se dar sobre decisões administrativas 

em virtude de vinculações decorrentes de valorações levadas já a cabo pelo Legislador ou 

sobre as que foram deixadas ao administrador na faixa da discricionariedade.   

  Todavia, a questão da vinculação aos princípios inseridos na Constituição se 

verifica, ainda que sob a égide do discricionarismo, a partir do controle da juridicidade que  

pode acontecer à margem da discricionariedade. Ademais, com o Princípio da Eficiência, 

mesmo nos domínios do mérito administrativo, a decisão do administrador público passou a 

                                                 
126 CASETTA, Elio. Manuale di diritto amministrativo. Milano: A. Giuffrè, 1999. p. 706. 
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tender para a vinculação pelo vetor constitucional da eficiência; daí não há como opormos à 

idéia de juridicidade e a de controle nos domínios do mérito. 

  Portanto, a faixa de incidência do controle de juridicidade abrange tanto o 

controle da legalidade por um lado, quanto o controle da discricionariedade por outro, 

podendo este controle ter como base referenciais jurídicos, regras ou  princípios jurídicos. 

 Fica claro que os atributos de conveniência e oportunidade não mais podem escapar 

do controle jurisdicional, que deve realizar juízo de compatibilidade entre o mérito do ato e 

o sistema constitucional como um todo (princípio da juridicidade ou da legalidade em 

sentido amplo).  

 O Princípio da Eficiência, portanto, reclama uma valoração da atividade 

administrativa, todavia, sem abrir mão da avaliação do ato singular, propiciando espaço 

para diversas modalidades de controle. No que diz respeito ao controle da atividade, abre-se 

a possibilidade de verdadeiros controles globais de gestão, controles de gestão por 

objetivos, controles de resultados e controles de vícios de ineficiência. 

   Como já ficou claro, existe uma faixa discricionária sindicável à luz de 

princípios jurídicos reitores da atuação administrativa, tais como o Princípio da Moralidade, 

o da Razoabilidade, o da Imparcialidade, e outra não controlável, quer à luz das regras, quer 

à luz desses princípios, ou seja, o mérito do ato administrativo.   

    Também já verificamos que, mesmo no mérito, após a observância das 

vinculações tendenciais postas pelos princípios reitores da atuação administrativa, a opção 

da Administração Pública é vinculada pela necessidade de prossecução do melhor interesse 

público possível, incidindo, portanto, a vinculação tendencial posta pela idéia da eficiência, 

ou seja, pelo Princípio Constitucional da Eficiência. 

   A Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário o dever de garantir a 

observância, pela Administração Pública, da Constituição e das leis; deve assegurar e 
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controlar a conformidade às regras e aos princípios constitucionais, de maneira que, em 

face dessa imperatividade dos princípios constitucionais, os parâmetros relativos à 

eficiência, economicidade, legitimidade e moralidade, dentre outros, fortalecem-se como 

padrões de comportamentos administrativos sujeitos à sindicância tanto interna, quanto 

popular (ação popular e opinião pública); como também pelo Legislativo, auxiliado pelos 

tribunais de contas, e pelo Judiciário.   

   Anteriormente, o posicionamento mais clássico tinha a faixa da 

discricionariedade como um limite intransponível ao controle jurisdicional da 

Administração Pública, pois se entendia que o Judiciário deveria limitar a sindicância 

apenas no que tange à legalidade, a fim de não se confrontar com o Princípio da Separação 

dos Poderes. 

   No ordenamento jurídico brasileiro, o mérito da atuação administrativa 

centra-se nas faixas marcadas pelos Princípios juridicizados da Moralidade, Imparcialidade, 

da Razoabilidade, da Proporcionalidade.  Transposta a zona de vinculação imposta pelas 

leis e pelos princípios reitores da Administração Pública, resta a margem de mérito, na qual 

o agente público não é livre, mas sim, passa a ter de lançar mão de critérios extra-legais 

para buscar a melhor solução para o caso concreto.  

  Nesse contexto, o Princípio da Eficiência continua a vincular as opções 

administrativas, que devem proporcionar o melhor interesse público possível.127  Ou seja, as 

considerações atinentes à oportunidade e à conveniência são feitas nesses domínios, pois 

que, o administrador se vale da sua apreciação da utilidade intrínseca do ato, da idéia de 

justiça, dos princípios técnicos de boa gestão, de referenciais técnicos, de ponderações 

políticas.  

                                                 
127 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2004. p. 474. 
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  Todavia, se o caso disser respeito à discricionariedade técnica, por exemplo, 

não há razão para se falar em vício de discricionariedade e não teremos qualquer vício de 

mérito, pois nesse caso estaremos perante uma violação da legalidade. 

  No mérito administrativo, portanto, por exigência do Princípio da Eficiência, 

a solução dada pela Administração Pública deve ser a melhor possível. Da mesma forma, a 

eficiência, ao exigir a melhor solução possível, não impõe uma única interpretação, 

exatamente porque essa melhor solução é delineada pela própria Administração Pública, em 

opção discricionária, ou seja, por valoração administrativa, e não por opção legal.  

 Destaque-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), firmando uma 

tendência doutrinária e jurisprudencial, superada desde 1993, 128 afastou a possibilidade de 

se perquirir judicialmente acerca da conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça da 

atuação administrativa.   

  Tal entendimento se deu em virtude da linha doutrinária tradicional adotada, 

pela qual um ato ineficiente corresponde a um ato ferido de vício de mérito, passível de ser 

corrigido apenas pelos órgãos de controle interno, jamais pelos Tribunais, isto é, um ato 

ineficiente não poderia ser anulado contenciosamente pelo Estado-Juiz. 

 Mas a doutrina moderna vem, gradativamente, impondo vinculações ao campo 

discricionário, orientando cada vez mais a escolha de alternativas segundo as diretrizes 

constitucionais. 

 Todavia, o Direito brasileiro adotou o modelo difuso de fiscalização da 

constitucionalidade das normas jurídicas, ou seja, os juízes e tribunais, por via oblíqua, 

devem examinar a constitucionalidade dos atos normativos, inclusive no que toca aos 

princípios reitores da Administração Pública.  O marcante desse modelo está no fato de que 

                                                 
128 Brasil. Superior Tribunal de Justiça. RMS nº 628-0/RS, 1ªT. Relator: Ministro Milton Luiz Pereira.  
Brasília, DF, 18 de outubro de 1993. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Seção I,  Brasília, 
DF, 10 jun. 1996. 
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onde existe o controle de constitucionalidade das leis levado a cabo pelo Judiciário, como 

aqui no Brasil, a invocação do Princípio da Separação dos Poderes para limitar os 

horizontes da apreciação judicial sobre a atuação administrativa perde grande parte de sua 

força.129  

    Então, a questão reside no fato de que, se por um lado o Direito brasileiro 

consagrou o Princípio da Separação dos Poderes, por outro, proclama, no artigo 5o, XXXV, 

da Constituição Federal/88, o Princípio da Inafastabilidade da Tutela Jurisdicional, pelo 

qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça a direito, isto é, 

qualquer que seja o ato causador ou potencialmente causador de lesão a direito, a princípio, 

é passível de controle judicial, mesmo que no exercício de faculdades discricionárias ou em 

normas que se valem de conceitos indeterminados.130 

   O que se pretende, na verdade, no Estado de Direito, é evitar condutas de 

agentes públicos que causem lesão ou ameaça de lesão a direito.  Para que isso seja evitado, 

permite-se e autoriza-se a interferência jurisdicional de um poder na atuação do outro, para 

invalidar o ato lesivo. 

   Nesse aspecto, Caio Tácito assevera que o controle dos atos administrativos 

pelo Poder Judiciário é, no entanto, a garantia mais perfeita da legalidade democrática.  

Graças à vigilância judiciária, o crescimento da Administração Pública não se converteu em 

ditadura burocrática, mantendo-se estáveis os direitos subjetivos dos cidadãos.131 

   Portanto, fica evidente que a inafastabilidade da tutela jurisdicional e a 

separação de poderes são compatíveis, mas, ressalte-se, haverá situações que, naturalmente, 

não podem estar sujeitas a controle judicial: situações inviáveis de serem reproduzidas em 

                                                 
129   MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. p. 435. 
130  MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética, 
1999. p. 11-12. 
131  TÁCITO, Caio. Direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 1975. p. 10. 
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detalhes perante os tribunais (como um exame oral em concurso público); planejamentos; 

atuações administrativas de elevada complexidade técnica.132 

   Todos os poderes constituídos têm o dever de proceder em conformidade 

com os ditames da Constituição, e daí não podem pretender que seus atos gozem do 

privilégio de estarem excluídos do controle de constitucionalidade, pois isso significaria 

dizer que a supremacia da Constituição nunca foi e nunca será completa, de maneira que, 

não nos excedemos quando lembramos, mais uma vez, que a idéia de eficiência é, no 

Brasil, Princípio Constitucional expresso. 

   O que ocorre na maioria das vezes é que, quando o juiz revisa um ato do 

Poder Executivo ou do Congresso Nacional e o declara lesivo à Constituição, mesmo que 

este seja político, não está penetrando no âmbito de outro Poder, no sentido de estar 

violando o Princípio da Separação dos Poderes, mas, ao contrário, está apenas controlando 

a supremacia da Constituição para colocar no leito do jurídico o álveo que dele se evadiu 

em detrimento da Constituição.133 

   Portanto, pretende que o Estado-Juiz, através do controle judicial, verifique a 

opção adotada pelo administrador, no sentido de observar se esta é compatível ou não com 

os preceitos constitucionais e legais. 

   Não se pode, pois, aceitar a tese de Invasão de Poder, uma vez que o 

ordenamento jurídico não confere, na realidade, competência à Administração Pública para, 

por exemplo, emitir atos imorais (à luz do Princípio da Moralidade) e, da mesma forma, 

não lhe outorga poderes para atuações desarrazoadas, no que toca a ofensas 

desproporcionais a interesses privados.   

    Nessa mesma linha de idéias, a Constituição Federal/88, à luz do Princípio 

da Eficiência, apenas outorga poderes à Administração Pública para prosseguir de forma 

                                                 
132  MORAES, Germana de Oliveira. op. cit. p. 104. 
133  ESCOLA, Héctor Jorge. Legalidade, eficácia y poder judicial. Bueno Aires: Depalma, 1997. p. 175.  
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eficiente o bem comum, e não para atuar ineficientemente; em outras palavras, a 

Constituição Federal de 1988 só atribui poderes à Administração Pública se estes não 

afrontarem o Princípio da Eficiência134, razão pela qual, mesmo com relação ao mérito do 

ato administrativo, deve ser efetiva a possibilidade de sindicabilidade do ato. 

    O controle judicial, portanto, no processo decisório da Administração 

Pública, no modelo de Estado Democrático de Direito, não pode se furtar ao mandamento 

constitucional.  Assim, na sindicância judicial, são de necessária observância as exigências 

para garantir e controlar a Administração Pública, com o objetivo de conseguir uma atuação 

eficiente desta, bem como, com a finalidade maior de obter o melhor interesse público 

possível, e de maximizar a prossecução do bem comum.  

    Cabe assim, ao Poder Judiciário, a aferição da legalidade dos atos 

administrativos, ou seja, da conformidade da atuação administrativa às regras legais.  

Entretanto, da mesma forma, deve o Judiciário controlar a juridicidade, ou, a 

compatibilidade do ato com os demais Princípios reitores da Administração Pública que 

não o da Legalidade, fazendo o controle de constitucionalidade dos atos administrativos, 

uma vez que tais princípios estão positivados no ordenamento jurídico.135 

   O juízo sobre o mérito do ato administrativo, para que se mantenha a 

eficiência da atuação da Administração Pública, não se limita (e nem poderia limitar-se) a 

dar ensejo à pura e simples demolição do ato questionado judicialmente, mas, por vezes, 

passa pela necessária verificação da possível melhor alternativa da convalidação.136 

   O juiz decide se o ato é ou não válido, e, em caso de o anular, dentro da faixa 

posta à Administração Pública, não poderá determinar qual deve ser o novo ato, de maneira 

que, se a Administração Pública expede um novo ato de conteúdo distinto do primeiro, cabe 

                                                 
134 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte:  
Mandamentos, 2004. p. 506. 
135  MORAES, Germana de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. São Paulo: Dialética,  
1999.  p. 10-11. 
136  BATISTA JÚNIOR. op. cit. p. 508. 
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ao Judiciário, apenas, e se provocado, novamente apreciar as juridicidades do novo ato e, se 

for o caso, invalidá-lo novamente, e assim por diante. Daí a razão pela qual o Judiciário não 

se substitui ao administrador, que, geralmente, mantém a possibilidade de reeditar o ato. 

   Sobreleve-se ainda que a jurisdição é inerte, e, para atuar, dever ser 

provocada nos termos da lei.  A nulidade dos atos administrativos não pode ser declarada 

de ofício pelos órgãos judiciais, pois estaria sendo violado o Princípio da Separação dos 

Poderes.  O Poder Judiciário não pode controlar, por sua própria iniciativa, a atuação da 

Administração Pública.   

    E, da mesma forma, deverá o Judiciário se limitar a pronunciar-se apenas 

sobre o caso para o qual tenha sido provocado, pois, no controle jurisdicional que se 

reclama, não se trata de substituir a avaliação da conveniência e oportunidade da 

Administração Pública pela praticada pelo Judiciário, mas sim do necessário e inarredável 

poder-dever deste de expurgar os vícios, à luz dos Princípios da Administração Pública 

consagrados constitucionalmente.  

    A análise do mérito, portanto, é feita em função do demérito, garantindo-se, 

assim, a soberania do interesse popular, princípio insuplantável do Estado Democrático de 

Direito.137 Disso decorre que a conveniência e a oportunidade passam a ser, funcional e 

logicamente, consideradas de forma conexa com o resultado traçado, em última análise pela 

Constituição e pelas leis. 

    O Princípio da Separação dos Poderes não pode mais ser entendido rígida e 

preconceituosamente como uma proibição absoluta do juiz de condenar, intimar, orientar ou 

impor comportamentos à Administração Pública, mas tão só como uma proibição funcional 

                                                 
137 SOARES, José Ribamar Barreiros Soares. O controle judicial do ato administrativo. Brasília: Brasília 
Jurídica, 1999. p. 97. 
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de o juiz afetar a essência do sistema de administração executiva, ou seja, não pode é atacar 

a essência da discricionariedade nem a autoridade do ato administrativo.138 

    O Judiciário não substitui o administrador na tomada de decisões, mas sim, 

garante a moral e a eficiente obediência aos valores e princípios constitucionais vetores da 

Administração Pública, pois não pode jamais sobrepor à sua avaliação subjetiva à avaliação  

do administrador público. Pode e deve, sempre que provocado, proceder a uma atenta 

verificação, com lastro nos critérios substanciais, orientadores da atividade administrativa 

(referenciais objetivados), penetrando, quando necessário,  na decisão administrativa, até 

encontrar uma explicitação objetiva na qual se expresse um princípio geral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
138  ANDRADE, José Carlos Vieira de. A justiça administrativa. Coimbra: Almedina, 1999. p. 93-94. 
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CAPÍTULO 8 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE E OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS 
 

SUMÁRIO: 8.1 A administração pública eficiente. 
8.2 Os direitos fundamentais na Constituição Federal 
de 1988. 8.3 Os direitos fundamentais na 
administração pública eficiente. 

 

 

8.1 A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 

 

   Na Administração Pública eficiente, os agentes públicos têm o poder-dever 

de realizar os interesses públicos (bem comum da coletividade), na conformidade com as 

normas, e da melhor maneira possível. Disso decorre que a relação existente entre o 

particular e a lei é mera relação de não-contradição, ao passo que a existente entre a 

Administração Pública e a lei é não apenas uma relação de não-contradição, mas uma 

relação mais próxima à de subsunção. 

   A Administração Pública, portanto, tem a função de fazer atuar a lei no 

sentido de dar satisfação ao bem comum, e a lei é o instrumento pelo qual o interesse 

público específico ganha forma, ou seja, de anseio abstrato, adquire alguma concretitude e 

sinaliza para uma direção.139 Não podemos abandonar a visão de subordinação da atividade 

administrativa à lei, no sentido de que ela deve ser vista como gestora concreta do bem 

comum, todavia limitada pelos termos da lei e pelo ordenamento jurídico.  

   As normas fundamentais da atuação da Administração Pública eficiente são 

extraídas da lei dos princípios juridicizados pelo ordenamento jurídico e, para tanto, torna-

se decisiva a correta e adequada interpretação das mesmas, pois há um fim a ser atingido de 

acordo com a norma que estabelece a função, e é exatamente por isso que a norma atribui 

poderes funcionais, os quais devem ser exercidos no sentido traçado pela Constituição e 

                                                 
139 BATISTA JÚNIOR, Onofre Alves. Princípio constitucional da eficiência administrativa. Belo Horizonte:  
Mandamentos, 2004. p. 84. 
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pelas leis (poder-dever de exercício da função). Portanto, na Administração Pública 

eficiente, os institutos de Direito Administrativo giram em torno da idéia de que esse dever, 

essa finalidade devem ser cumpridos. 

   Destaque-se no contexto que no exercício desse poder, não existe qualquer 

direito subjetivo aos agentes públicos, mas sim o dever de atuar conforme a competência 

que lhes foi atribuída, em razão de que a relevância do fim é que constitui a condição 

mínima por que uma atividade pode ser tida como função, e só desse modo ela pode 

resultar controlável, ao menos sob o prisma do perfil de conformidade com o fim. 

   Assim, na Administração Pública eficiente, a razão maior para atribuição 

desse poder-dever aos agentes públicos no exercício de suas atribuições, está justamente na 

obrigação de atender o bem comum no seu sentido mais amplo, para tanto, as atividades da 

Administração Pública se acham distribuídas amplamente pelos órgãos componentes da 

malha administrativa do Estado. 

   Sendo a prossecução do bem comum o objetivo primordial da Administração 

Pública eficiente, a função administrativa é uma atividade de comparação e de escolha 

(discricionariedade), dentre os vários interesses a satisfazer e a sacrificar para solução do 

caso concreto, em prol do bem comum. 

   Portanto, a atuação da Administração Pública eficiente não se coaduna com 

uma atuação prejudicial ao bem comum, em prol de uma visão corporativa, isolada e 

unilateral, de dado interesse público primário posto pela lei.  Na verdade, os interesses 

primários são subjetivizados, ao contrário dos interesses secundários. O interesse primário 

de um órgão da Administração Pública pode, todavia, vir em relevo como interesse 

secundário no curso do procedimento administrativo levado a cabo por um outro, inobstante 

ambos decorrerem do ordenamento jurídico como um todo, logo, sendo posto pelo Direito 

objetivo. 
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  Enfim, a Administração Pública eficiente deve proceder à valoração dos 

vários interesses envolvidos e, no exercício da função administrativa, na margem de 

escolha discricionária aberta pela lei, escolher aquele (ou aqueles) que, segundo o princípio 

de boa administração, seja o prevalecente para a prossecução do bem comum. 

 

8.2 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

   A história dos direitos fundamentais tem íntima relação com o surgimento do 

moderno Estado constitucional, cuja essência e razão de ser residem justamente no 

reconhecimento e na proteção da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais, 

disso resultando a sua relevante importância. 

   Os valores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade dos 

homens encontram suas raízes na filosofia clássica, especialmente no greco-romana, e no 

pensamento cristão. 

   Com efeito, do antigo testamento herdamos a idéia de que o ser humano 

representa o ponto culminante da criação divina, tendo sido feito à imagem e semelhança de 

Deus. Da doutrina estóica greco-romana e do cristianismo, advieram, por sua vez, as teses 

da unidade da humanidade e da igualdade de todos os homens em dignidade (para os 

cristãos, perante Deus). 

   Dentre os vários pensamentos acerca dos direitos humanos, destaque para o 

de Kant, para quem, todos os direitos estão abrangidos pelo direito de liberdade, direito 

natural por excelência, que cabe a todo homem em virtude de sua própria humanidade, 

encontrando-se limitado apenas pela liberdade coexistente dos demais homens. Kant define 

a liberdade jurídica do ser humano como a faculdade de obedecer somente às leis às quais 

deu seu consentimento espontâneo. 
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   É, todavia, a Declaração de Direitos do povo da Virgínia, de 1776, e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, fruto da revolução francesa, 

que trazem em seus textos como características profundas de inspiração jusnaturalista, o 

reconhecimento ao ser humano de direitos naturais, inalienáveis, invioláveis e 

imprescritíveis, direitos de todos os homens, e não apenas de uma casta ou estamento. 

   Estes direitos fundamentais, ainda hoje, caracterizam-se por outorgarem ao 

indivíduo direitos a prestações sociais estatais, com assistência social, saúde, educação, 

trabalho, etc. 

   A história dos direitos fundamentais revela que eles constituem categoria 

materialmente aberta e mutável, ainda que seja possível observar certa permanência e 

uniformidade neste campo, como, por exemplo, o direito à vida, à liberdade de locomoção e 

de pensamento, dentre outros tantos, e que ainda hoje continuam atuais como no século 

XVIII. 

   Na verdade, os direitos fundamentais integram, ao lado da definição da 

forma de Estado, do sistema de governo e da organização do poder, a essência do Estado 

constitucional, constituindo, neste sentido, não apenas parte de Constituição formal, mas 

também elemento nuclear da Constituição material. Nesse aspecto, o Estado constitucional 

determinado pelos direitos fundamentais assumiu feições de Estado ideal, cuja 

concretização passou a ser tarefa permanente. 

  Predomina na doutrina a concepção de que os direitos fundamentais 

constituem, não apenas uma função limitativa do poder estatal, mas também critérios de 

legitimação do poder estatal e, em decorrência, da própria ordem constitucional, na medida 

em que o poder se justifica por e pela realização dos direitos do homem e que a idéia de 

justiça é hoje indissociável de tais direito.140  

                                                 
140 PINTO, Luiza Marques da Silva Cabral. Os limites do poder constituinte e a legitimidade material da 
constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. p.142. 
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   A estreita ligação dos direitos fundamentais com o princípio do Estado 

Social consagrado pela nossa Constituição, inobstante a ausência de norma expressa no 

direito constitucional pátrio qualificando a nossa República como um Estado Social e 

Democrático de Direito (o art. 1o caput, refere apenas os termos democráticos e Direito), 

não restam dúvidas de que nem por isso o princípio fundamental do Estado Social deixou 

de encontrar guarida.141 

   Algumas características podem ser atribuídas à nossa Constituição Federal, 

como extensiva ao título dos ‘direitos fundamentais’, nomeadamente seu caráter analítico, 

seu pluralismo e seu forte cunho programático e dirigente. O procedimento analítico do 

Constituinte revela certa desconfiança em relação ao legislador infraconstitucional, além de 

demonstrar a intenção de salvaguardar uma série de reivindicações e conquista contra uma 

eventual erosão ou supressão pelos Poderes constituídos. 

    O pluralismo da Constituição advém do seu caráter marcadamente 

compromissário, já que o Constituinte, na redação final dada ao texto, optou por acolher e 

conciliar posições e reivindicações nem sempre afinadas entre si, resultantes das fortes 

pressões políticas exercidas pelas diversas tendências envolvidas no processo Constituinte. 

   Já o pragmatismo dirigente, resulta do grande número de disposições 

constitucionais dependentes de regulamentação legislativa, estabelecendo programas, fins, 

imposições legiferantes e diretrizes a serem perseguidos, implementados e assegurados 

pelos poderes públicos. 

   Destaque-se por oportuno que a acolhida dos direitos fundamentais no texto 

constitucional (art. 5o, § 1o, da Constituição Federal), significa grande inovação, pois de 

acordo com o mesmo, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem 

aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o cunho programático destes preceitos, 

                                                 
141 SARLET, Ingo Wolfgang.  A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
p.  73. 
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conquanto não exista consenso a respeito do alcance deste dispositivo. De qualquer 

maneira, restou consagrado o status jurídico diferenciado e reforçado dos direitos 

fundamentais na Constituição Federal vigente, sobretudo quando os mesmos estão incluídos 

no rol da cláusulas pétreas do art. 60, Parágrafo 4º.  

   Destaque-se, ainda, que após a entrada em vigor da Constituição Federal de 

1988, dentre outros, foi incluído na categoria de direitos fundamentais, de forma expressa, o 

direito à moradia (art. 6º - dos direitos sociais), por meio da Emenda Constitucional nº 

26/2000. 

  Diante do que foi dito, podemos afirmar que uma conceituação de direitos 

fundamentais exige tanto uma determinação hermenêutica quanto uma construção 

dogmática vinculada ao contexto constitucional vigente. Com efeito, o que é fundamental 

para determinado Estado pode não se para outro, ou não sê-lo da mesma forma. Todavia 

não há como desconsiderar a existência de categorias universais e consensuais no que diz 

respeito a sua fundamentalidade, tais como os valores da vida, da liberdade, da igualdade e 

da dignidade humana.142  

 Também é importante ter-se em mente a distinção entre direitos fundamentais no 

sentido formal e no material, o que não tem sido objeto de grandes divergências 

doutrinárias. Com efeito, os direitos fundamentais em sentido formal podem ser definidos 

como aquelas posições jurídicas da pessoa – na sua dimensão individual, coletiva ou social 

– que, por decisão expressa do Legislador (Constituinte) foram consagradas no catálogo dos 

direitos fundamentais, aqui considerados em sentido amplo. 

  Por seu turno, direitos fundamentais em sentido material, são aqueles que, 

mesmo não constando no rol, por seu conteúdo e importância, podem ser equiparados aos 

direitos formalmente (e materialmente) fundamentais. 

                                                 
142  SALET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006.  
p. 91. 
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  Assim, no Parágrafo 2º, do art. 5º da Constituição Federal, observamos duas 

espécies de direitos fundamentais: 

 direitos formais, e materialmente fundamentais (inseridos na Constituição 

formal); 

 direitos apenas materialmente fundamentais (sem assento no texto 

constitucional). 

  Há quem defenda a existência de uma terceira categoria, qual seja, a dos 

direitos apenas formalmente fundamentais, que seriam os constantes do texto, mas que, por 

sua substância e importância não se enquadram no conceito material de direitos 

fundamentais. 

  Portanto, a Constituição Federal de 1988 foi a primeira na história do 

constitucionalismo pátrio a prever um título próprio destinado aos princípios fundamentais, 

e a qualificação da dignidade da pessoa humana como princípio fundamental traduz a 

certeza de que o art. 1º, inciso III, desta, não contém apenas uma declaração de conteúdo 

ético e moral, mas que constitui norma jurídico-positiva com status constitucional e, como 

tal, dotada de eficácia, transformando-se de tal sorte, para além da dimensão ética, em valor 

jurídico fundamental da comunidade.143 

   Enfim, a dignidade da pessoa humana constitui vetor não apenas dos direitos 

fundamentais, mas de toda a ordem constitucional, razão pela qual se justifica plenamente 

sua caracterização como princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa. 

 

 

 

 

                                                 
143  SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. 
p. 123-124. 
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8.3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EFICIENTE 

 

    Como já foi visto anteriormente, o Constituinte deixou transparecer de forma 

clara e inequívoca a sua intenção de outorgar aos princípios fundamentais a qualidade de 

normas embasadoras e informativas de toda a ordem constitucional, inclusive dos direitos 

fundamentais, que também integram aquilo que se pode denominar de núcleo essencial da 

Constituição material. 

   Também se destaque o inequívoco reconhecimento, no âmbito do direito 

positivo, do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana no art. 1º, inciso III da 

Constituição Federal, que não foi objeto de previsão no direito anterior. 

    Mesmo fora do âmbito dos princípios fundamentais, o valor da dignidade da 

pessoa humana foi objeto de previsão por parte do Constituinte, seja quando estabeleceu 

que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos uma existência digna (art. 170, 

caput), seja quando, no âmbito da ordem social, fundou o planejamento familiar nos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável (art. 226, Parágrafo 

6º), além de assegurar à criança e ao adolescente o direito à dignidade (art. 227, caput).  

  Logo, não há dúvidas de que a dignidade da pessoa humana engloba 

necessariamente o respeito e a proteção da integridade física e corporal do indivíduo, e, 

neste aspecto, pode-se afirmar que, para a sua preservação se torna indispensável a 

existência de um Estado eficiente, que assegure a estrita obediência aos ditames 

constitucionais pertinentes, pois, é inequívoco o reconhecimento de que o indivíduo pode 

exigir da Administração as prestações asseguradas nas normas definidoras de direitos 

fundamentais, de acordo com os pressupostos e parâmetros estabelecidos em lei. 

  Assim, há para o indivíduo um direito subjetivo público, que, sob o ponto de 

vista do cidadão, é o poder jurídico concedido ao indivíduo por força do Direito Público, 
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para que este possa exigir do Estado determinado comportamento para o alcance de seus 

interesses próprios. 

 Os direitos subjetivos públicos existem à medida que o Estado não pode deixar de 

colocar limites à sua própria atuação enquanto Estado de Direito. O reconhecimento desses 

direitos, armados com garantias eficazes, constitui uma das características basilares do 

Estado de Direito, tendo como fundamento último o valor intangível da dignidade da 

pessoa humana.   

  Nesse contexto, em face do princípio da eficiência, torna-se obrigação da 

Administração Pública adotar a melhor atuação para a prossecução do bem comum, pois o 

princípio da eficiência, em face do seu alinhamento à prossecução do melhor interesse 

público, identifica-se muito mais com a garantia dos interesses de toda a coletividade do 

que com interesses individualizados. 

  Portanto, a atuação da Administração Pública pressupõe a composição de 

interesses públicos, de forma a se obter o melhor interesse público possível, daí a razão pela 

qual não tem sentido a argüição individual, unilateral, desse melhor interesse público.  

  A Constituição Federal impõem a Administração Pública o dever jurídico de 

boa administração, visando à tutela de interesses gerais e indistintos, e, consequentemente, 

não se abre a possibilidade de se opor um interesse individual à observância de tal dever.  

Trata-se, pois, de interesses que não se particularizam à determinado indivíduo, mas são 

comuns a toda coletividade, uma vez que dizem respeito aos cidadãos isolados como parte 

desta. 

  Assim, no Estado Social (eficiente), é pressuposto da Administração Pública 

a necessidade de melhor assegurar o bem-estar dos indivíduos – a dignidade da pessoa 

humana; o dever de boa Administração, de eficiência, visando a otimizar a prossecução do 



  

 

163 

bem comum, com plena consciência de que os recursos são escassos e insuficientes para dar 

plena satisfação à inteira gama de interesses públicos. 

  Diante do que foi exposto, podemos asseverar que existe verdadeiramente 

um direito a uma Administração Pública legal, proba e eficiente, mas este é um direito da 

coletividade, e não um direito do particular, passível de argüição individual.  

Frise-se que a atuação eficiente da Administração Pública não deve ser 

arguída individualmente à luz de um interesse isolado (particular), pois o interesse de uma 

Administração eficiente é de toda a coletividade, e assim, indivisível e a todos aproveita 

conjuntamente.  

  Logo, a Administração Pública para ser eficiente deve valer-se de uma visão 

geral dos vários interesses públicos envolvidos, fruto de uma das características do 

princípio da eficiência, o qual impõe à Administração atuar legalmente, de forma proba e 

eficiente na prossecução do bem comum. E para cumprir esse fim imediato resultante da 

ponderação de interesses, deve ser feita uma verificação dos meios escassos disponíveis. 

 A eficiência (lato sensu) da Administração Pública exige, pois, a observância não só 

da eficácia da atuação da Administração, com o adequado sopesar dos interesses 

envolvidos, como a eficiência (stricto sensu), na verificação e articulação dos meios 

disponíveis. 

 Com efeito, a eficácia se liga aos resultados a que a Administração Pública deve 

atender, ou seja, apresenta-se estritamente ligada às finalidades postas para serem 

perseguidas pela Administração.  E, no Estado Social pretendido pela Constituição Federal 

de 1988, vincula-se, em última instância, aos fins constitucionais maiores, que, 

expressamente, como se deflui do art. 3o da mesma, são o desenvolvimento nacional 

equilibrado, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais, justiça 

social, etc. 
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  Para tanto, pressupõe a garantia dos direitos fundamentais, ou seja, o melhor 

atendimento das necessidades de saúde da coletividade, educação, segurança, saneamento, 

etc., globalmente considerados, pois ao ser humano devem ser asseguradas as mínimas 

condições de vida social de forma digna. 

  A garantia da observância dos direitos fundamentais no Estado Social (eficiente), 

somente será assegurada quando tivermos uma Administração Pública que, com os recursos 

escassos, proceda de modo otimizado para com os fins almejados, alcançando o maior nível 

de satisfação possível da coletividade. Trata-se, pois, da confluência ajustada dos meios aos 

fins, ou seja, volta-se para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou 

executadas, a fim de que os resultados sejam otimizados. 

  Logo, implícitos estão na atuação administrativa eficiente os preceitos de 

economicidade, celeridade e presteza, qualidade, continuidade e desburocratização, os 

quais, se respeitados, asseguram a observância dos direitos fundamentais, da dignidade da 

pessoa humana, traduzidos na atuação vertida para o atingimento da igualdade material e 

justiça social da coletividade, tônica maior do Estado Social (eficiente). 

 Portanto, a atuação da Administração Pública eficiente volta-se para a pessoa 

humana, que deve ter as condições de vida social favorecidas, e, dentro dessa ótica, exige-

se da Administração uma maior qualidade na prestação dos serviços públicos, com a maior 

satisfação das necessidades da população. 
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CONCLUSÕES 
 

   A par da discussão narrada, o fato é que os princípios desfrutam de posição 

hierárquica superior em relação às normas jurídicas, haja vista representarem valores 

coordenativos, da totalidade do ordenamento jurídico-constitucional. 

   A real interpretação da eficiência administrativa, no contexto do Estado 

Social, não pode-se restringir à perspectiva autônoma neoliberal, característica da 

mentalidade pós-moderna.  Urge, pois, que se promova uma interpretação desmitificadora, 

que entenda a eficiência como um valor dependente de fundamentos por um lado éticos, e, 

por outro, inerentes à justiça como ideal maior do Estado social. 

  Com efeito, no Estado Liberal não intervencionista, a atuação da 

Administração Pública só seria eficiente se pudesse reconduzir-se aos modelos legais 

formais; eficiente só poderia ser aquela atuação que melhor preservasse a liberdade e a 

igualdade jurídica. Por seu turno, no Estado Social, o fundamento maior é a dignificação da 

pessoa humana, que deve ser preservada em sua integridade. 

  Eficiente deve ser a Administração Pública que, preservando a liberdade, 

mais benefícios ofereçam ao povo, no sentido de atender às suas demandas sociais, 

econômicas e culturais. 

   Nesse contexto Estado, Poder e Sociedade são realidades que se entrelaçam, 

sendo o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana o eixo legitimador do ordenamento 

jurídico, que confere unidade de sentido ao sistema constitucional, pois se trata do valor 

supremo que se constitui no cerne do Estado Social de Direito (eficiente). 

    O Estado Social (eficiente) é a única organização operando em larga escala, 

capaz de conter os interesses privados em limites socialmente razoáveis, e, da mesma 

forma, é a única organização adequada a intervir intensamente sobre a coletividade, 

associando eficiência e eqüidade, entendendo-se como eficiência o dever imposto aos 
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agentes da Administração Pública, a persecução do bem comum, por meio do exercício de 

suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, sem burocracia e 

sempre visando à busca de qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e morais 

necessários para a melhor utilização dos recursos públicos, evitando-se desperdícios e 

garantido-se maior rentabilidade social. 

   A interpretação do Princípio da Eficiência, inserida no artigo 37, caput da 

Constituição Federal/88, deve ser feita em consonância com o ordenamento jurídico 

nacional, especificamente com os demais princípios constitucionais, vetores da atividade da 

Administração Pública, pois ele tem conteúdo próprio e não se confunde com os demais 

princípios, a exemplo: o da Moralidade, da Razoabilidade ou o da Legalidade. 

    O Princípio da Eficiência deve ser somado aos demais princípios da 

Administração Pública, todavia não pode sobrepujar nenhum deles, e se caracteriza pelo 

seu caráter uniforme e cambiante, variando o grau de eficiência exigido de acordo com a 

atividade pública analisada; sofrem alterações ao longo do tempo, em razão do contexto 

político, econômico, dos recursos tecnológicos disponíveis, das aspirações sociais, do 

Estado de desenvolvimento do país, da ideologia, etc. 

    Torna-se evidente a possibilidade de controle jurisdicional dos atos 

administrativos a partir da análise de sua eficiência, de forma independente, embora em 

parceria com os demais princípios constitucionais explícitos e, até mesmo, os implícitos, 

como o da razoabilidade e o da finalidade.  

  O processo decisório, no mérito do ato administrativo, na determinação da 

atuação da Administração Pública, pressupõe, portanto, a análise da situação fática 

concreta; a determinação dos fins imediatos pelo sopesar dos interesses intervenientes; a 

individualização dos meios.  
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  No traçado dos fins imediatos, bem como na definição do objeto da atuação 

da Administração Pública, vai-se dos interesses envolvidos aos meios, e destes novamente, 

aos fins, em movimento espiral. 

   Para serem eficazes os resultados, devem ser os mais globais possíveis; em 

sua atuação, a Administração Pública deve atenção à coletividade, segundo as suas 

necessidades, e não a clientes preferenciais. 

   A discricionariedade, por seu turno, não é a liberdade do administrador atuar 

sempre que a lei não proibir, mas é, à luz das imposições do Princípio da Eficiência, a 

margem de ponderação vinculada tendencialmente aberta para a Administração Pública 

buscar o melhor interesse público traduzido na maior satisfação da coletividade. 

    A Administração Pública não pode deixar de aplicar a lei por entender que a 

opção legal é inconstitucional, mas os Tribunais podem, quando colocam de lado a solução 

legal perante patente inconstitucionalidade material, nos termos do regime jurídico da 

inconstitucionalidade. 

  Os cânones de eficiência implicam referenciais para possíveis escolhas, 

hábeis para reduzir a margem de erros e nortear as opções nas margens discricionárias, 

temperando-as com ingredientes dotados de alguma objetividade. 

  Os referenciais de eficiência são regras de boa administração e servem para 

indicar o melhor caminho de atuação para a Administração Pública, nas zonas 

discricionárias abertas pelo ordenamento jurídico. 

   O controle público é uma imposição para que possa haver equilíbrio entre 

autoridade e liberdade, e o Princípio da Eficiência favorece a valoração global da atividade 

administrativa, ao tempo em que permite também, juridicamente, a avaliação do ato 

singular, dando margem para diversas modalidades de controle, nos vários planos de 

atuação da Administração Pública. 
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   Sob o ponto de vista do conteúdo, o controle da juridicidade objetiva 

verificar a conformação da atuação da Administração Pública às normas jurídicas, 

englobando nesse plano o controle da legalidade (conformação com as leis), e o controle da 

juridicidade stricto sensu (conformação com os demais princípios), razão pela qual o 

controle pode se dar com base em referenciais jurídicos (regras ou princípios jurídicos > 

controle da juridicidade), ou pode-se centrar em puras verificações de conveniência e 

oportunidade – controle de mérito - com lastro em referenciais de eficiência, que, também, 

a partir da constitucionalização do Princípio da Eficiência, foram indiretamente 

juridicizados, ingressando, de alguma forma, no mundo do Direito. 

   Nas margens da discricionariedade, porém, a Administração Pública deve 

adotar as opções legais, que atuem em conjunto com os demais princípios vetores da 

Administração Pública, restando, todavia, apenas uma faixa insindicável (pelo menos a 

princípio), que seria a essência do sistema de administração executiva. 

   Na observância dos Princípios da Moralidade, da Imparcialidade e da 

Razoabilidade, abre-se uma faixa em que a decisão é conforme o princípio, ou seja, diante 

do caso concreto, alternativas podem ser jurídicas e adequadas. Nesse contexto, o Princípio 

da Eficiência, porém, pugna pela melhor solução possível que, em tese, é única. Nesse 

sentido, o mérito é margem de valoração para a verificação da solução eficiente, que é 

única, diante do caso concreto. 

   O vício de mérito diz respeito à violação do princípio segundo o qual a 

Administração Pública não deve agir apenas em conformidade com a lei, mas atuar do 

melhor modo possível, mesmo que sob o ponto de vista não jurídico. O vício de 

ineficiência, portanto, é um vício de mérito, de antijuridicidade, que se traduz em um vício 

de discricionariedade por ofensa ao Princípio da Eficiência, pelo fato de a opção da 

Administração Pública não se haver dado em direção ao melhor interesse público possível. 
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   Não se exige, pois, no vício da ineficiência, que o ato seja inidôneo para 

cumprir o fim legal, bastando para tanto ser idôneo a bem cumpri-lo. Portanto, o ato 

inidôneo a cumprir o fim legal é maculado pelo vício de ineficiência, e, antes disso, é um 

ato de desvio de poder. 

   Ao revisar um ato do Poder Executivo ou do Legislativo, e o declarar nulo 

por ofensa à Constituição, o juiz não está penetrando no âmbito do Poder emanador do ato 

anulado, ou seja, não está o juiz a violar o Princípio da Separação dos Poderes. Ao 

contrário, estará, apenas, tão somente, controlando a supremacia constitucional, pois ao juiz 

não é permitido substituir a Administração Pública, sobrepondo a sua avaliação subjetiva à 

avaliação do administrador público. Permite-se apenas uma verificação com lastro em 

critérios substanciais orientadores do comportamento da Administração Pública 

(referenciais objetivados). 

   Como decorrência do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, existe um 

direito subjetivo a condições mínimas de existência digna, que exige prestações estatais 

positivas, ou seja, um mínimo existencial e essencial, que dá condições para o exercício da 

própria liberdade, direito este que embasa a luta eficiente contra a miséria e a pobreza. 
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