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APRESENTAÇÃO
É com grata satisfação que após a consolidação da nova equipe editorial com a
expansão do conselho editorial, corpo de avaliadores e editores de seção, bem como, os
esforços para inclusão do periódico em indexadores internacionais e a obtenção da Licença
Creative Commons, publicamos a segunda edição do primeiro volume do segundo ano da
Revista de Direito da Administração Pública.
Nesta edição prosseguimos com os debates no âmbito da teoria e práxis do Direito
Administrativo a partir de sua interdisciplinariedade com Direito Constitucional, Ambiental e
Econômico em uma publicação democrática e articulada de trabalhos de todo o espectro
acadêmico com textos de pós-doutores, doutores, mestres, especialistas e graduados de ambos
os gêneros, dos variados Estados do Brasil e um trabalho da Venezuela.
Dando continuidade à análise crítica dos critérios dos concursos públicos diante da
ausência de disciplina legal da publicação anterior, o prof. Pós-doutorando Henrique Ribeiro
Cardoso e a Mestranda Liliane Santos Araujo apresentam o importante trabalho “Concursos
públicos e a tormentosa questão do exame psicotécnico como condição para ingresso no
serviço público”.
Ato contínuo o especialista Alex Cavalcante Alves nos brinda com um estudo acerca
da Administração Pública no que se refere ao resgaste dos tradicionais centros de
aperfeiçoamento dos servidores públicos e a sua relevância para a melhor prestação da
atividade administrativa no artigo “As escolas de governo na profissionalização da burocracia
brasileira”.
Na interface do Direito Administrativo com o Direito Constitucional e Ambiental há o
trabalho singular da profa. Dra. Patricia Ferreira Baptista acerca da “Discricionariedade e
controle na tutela do patrimônio histórico e cultural: reserva da administração na escolha
entre interesses públicos concorrentes e os limites da intervenção dos poderes judiciário e
legislativo”.
Prosseguindo com a deconstrução promovida na edição anterior a profa. Ms. Lilian de
Brito Santos junto com os graduandos Iago dos Santos Moura-Melo e Ricardo Afonso-Rocha
analisam a partir de um recorte igualmente interdisciplinar a “Desapropriação indireta por
instituição de áreas ambientais: um estudo crítico à luz da tese dos direitos de Ronald
Dworkin”
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A tensão promovida entre os entes federados no que tange a partilha constitucional das
competências e bens no que tange a matéria administrativa é objeto de necessário e atencioso
exame pelo Prof. Ms. Victor Amorim com o texto “Contributos para o estabelecimento de
critérios de resoluções de conflitos de competência legislativa em matéria de licitação e
contratos administrativos”.
Questão controversa que envolve institutos do Direito Administrativo e Econômico a
delimitação do uso do aplicativo uber enquanto usurpação de um serviço público regulado ou
exercício de livre iniciativa é apresentada pelo graduado e pesquisador Paulo Samico Junior
no trabalho “O aplicativo uber: um estudo de caso baseado nos princípios e fundamentos da
ordem econômica na constituição federal de 88”.
Igualmente as aplicações e dificuldades oriundas do processo público de aquisição de
bens e sua correlação com os objetivos da ordem econômica é verificado pelo mestre Gustavo
Henrique Sperandio Roxo no artigo “Compras públicas como instrumento para o
desenvolvimento econômico nacional: novidades e questionamentos oriundos das alterações
promovidas pela Lei n.º 12.349/2010”.
Em um ano marcado pelo controle da Administração Pública onde se avalia os papéis
dos instrumentos jurídicos na conformação da ação política e a celeuma da distância entre a
eficácia e a efetividade, a profa. Pós-doutora Cristiana Fortini e a mestre Ariane Shermam
trazem um atual recorte com o artigo “Governança corporativa e medidas de prevenção
contra a corrupção na Administração Pública: um enfoque à luz da lei nº 13.303/2016”.
Por fim, encerramos a edição com duas monografias sobre os rumos da disciplina diante
de uma ordem constitucional. O precioso trabalho “Transformações do Direito
Administrativo” da estimada profa. Dra. Maria Sylvia Zanella Di Pietro e o inestimável artigo
“El efecto irradiante de los derechos fundamentales en el processo administrativo” do querido
prof. Dr. Alexander Espinoza Rausseo.
Desejamos uma boa leitura almejando que os trabalhos publicados possam contribuir no
debate nacional acerca da matéria, com nosso agradecimento aos professores membros do
Conselho Editorial e do corpo de avaliadores, aos editores e colaboradores em geral, aos
autores e leitores pelas suas contribuições na publicação desta edição.
Niterói, 10 de Dezembro de 2016.
Eduardo Manuel Val
Emerson Affonso da Costa Moura.
Editores-Chefes
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CONCURSOS PÚBLICOS E A TORMENTOSA QUESTÃO DO EXAME
PSICOTÉCNICO COMO CONDIÇÃO PARA INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO
PUBLIC TENDER AND THE STORMY QUESTION OF THE PSYCHOTECHNICAL
EXAMINATION AS A CONDITION FOR ENTERING THE PUBLIC SERVICE
HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO
Pós-Doutorando em Democracia e Direitos Humanos
da Universidade de Coimbra (IGC). Doutor e Mestre
em Direito pela Universidade Federal de Sergipe
(UFS). Professor do Programa de Pós-Graduação da
Universidade Federal de Sergipe (UFS) e da
Universidade Tiradente (UFS). Promotor de Justiça.

LILIANE SANTOS ARAÚJO
Mestranda em Direito da Universidade Federal de
Sergipe (UFS). Assessora da Pró-Reitoria de PósGraduação e Pesquisa da Universidade Federal de
Sergipe.
RESUMO: A Constituição Federal de 1988 passou a determinar a realização de concurso público para
provimento de cargos da Administração Direta e Indireta, no intuito de tornar a atividade administrativa mais
impessoal e eficiente. Alguns concursos públicos apresentam como fase de avaliação do certame, além de provas
ou de provas e títulos, expressos na Constituição, a aprovação em exame psicotécnico. O artigo em apresentação
questiona a legalidade desse teste, utilizado como etapa eliminatória na seleção do concurso público, apontando
sua falibilidade e seu caráter eminentemente subjetivo e transitório. Analisa a jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que admitem a legalidade do exame psicotécnico
como requisito para ingresso no serviço público desde que o certame atenda a três exigências: a previsão dos
testes em lei formal que regulamenta o cargo pretendido, o estabelecimento de critérios objetivos no edital, e a
expressa possibilidade de recurso quanto ao resultado do exame. Compreende, com lastro em jurisprudência
recente, e apoiado em argumentação explicitada, ser ilegal a exigência de estabelecimento de atendimento a
perfil profissiográfico prévio, devendo ser utilizado apenas para identificar a sanidade mental do candidato.
Entende, ainda, que o estabelecimento de uma nova regra de capacidade administrativa não se coaduna com a
Constituição Federal e com os comandos do Código Civil, estatuto da personalidade civil do cidadão. Defende,
por fim, que os exames psicotécnicos, e um conjunto de testes e avaliações psicológicas deverão ser aplicados
em fase posterior, monitorando o servidor em estágio probatório e subsidiando a Administração no correto trato
e cuidado com o servidor, muitas vezes exposto a situações de extremo perigo e risco, especialmente em
carreiras com funções policiais.
PALAVRAS-CHAVES: Concurso Público. Exame psicotécnico. Estágio probatório.
ABSTRACT: The Administrative Law and the Public Administration have conquered great advances over time.
An example of this is the public exam institute, which acquired strength and concreteness after the 1988
Constitution. Based on the principles pointed in its text, the Constitution has required the public exam like a
requisite to the admission at the Public Administration, as a way to make public service more impersonal and
efficient. Some public exams also demand a psychometric exam approval, besides the written test and the titles
test, expressed in the Constitution. It is understood that illegal test is required and used as a stage round in the
tender selection for its unreliability and the fact that demand has put on highly subjective character. Such an
understanding is not compatible with the understanding of the higher courts. The Federal Court and the Supreme
Court of Justice admit the legality of the psychometric exam as an assessment requirement for entry into the
public service since the event meets three demands, under penalty of nullity of the contract, they are: demand
forecasting tests in formal law regulating the desired position, which has objective character and that will
expressed in the tender notice the possibility of action about the test result.
KEYWORDS: Constitutionality. Public tender. Psychometric exam.
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I. INTRODUÇÃO
O Direito Administrativo, ramo autônomo do Direito, faz parte do cotidiano de todos
os indivíduos. Esses, integrantes ou não da Administração Pública, são afetados por suas
proposições. Perceber o Direito Administrativo como ramo essencial para a gestão dos
deveres do Estado é entender sua fundamental e indelével importância na vida das pessoas.
Falar do Direito Administrativo e compreendê-lo é também entender parte da
Administração Pública, que é feita não só de políticas, bens e legislações, mas formada,
sobretudo, por pessoas. Pessoas as quais exercem as atividades administrativas e pessoas para
as quais essas atividades são voltadas.
A seleção de pessoal por meio do concurso público foi um grande avanço rumo a uma
Administração Pública mais eficiente e impessoal. A obrigatoriedade do concurso público
para o provimento de cargos públicos tem ganhado proporções cada vez maiores desde a
promulgação da Constituição de 1988, sendo estes almejado por inúmeras pessoas que
sonham em ingressar nos quadros efetivos da Administração Pública. As etapas que integram
a seleção de pessoal em concurso público estão se aprimorando e algumas delas são bastantes
polêmicas, como o exame psicotécnico.
A real aferição dos testes psicológicos, sua instabilidade e a subjetividade que os cerca
são alguns pontos que merecem uma investigação mais aguçada. Nesse sentido, questiona-se
o porquê de uma pessoa ser considerada inapta em um teste psicológico aplicado como
avaliação para a consecução da carteira de habilitação, e, por exemplo, semanas depois, ao
realizar novamente o mesmo teste, ser considerada apta. Como um teste similar a esse pode
ser utilizado como avaliação capaz de eliminar um candidato de um concurso público? Como
pode haver uma mudança psicológica em um período aproximado de um mês? A exigência do
exame psicotécnico em avaliação para investidura em concurso público pode ser considerada
um novo modo de capacidade civil, paralela àquela regulada pelo Código Civil?
Este trabalho não tem a audácia de exaurir as diversas faces que esse tema apresenta.
Tem o objetivo de investigar e questionar a legalidade do exame psicotécnico, aplicado como
fase de avaliação para aprovação e investidura em concursos públicos, em face da
constituição, das leis, da doutrina e da jurisprudência dos tribunais superiores.
Como hipótese primária, espera-se demonstrar a possibilidade de utilização desses
exames e sua legalidade como ferramenta para avaliação funcional do servidor em estágio
probatório, mas não como condição para o ingresso nos quadros funcionais do serviço
público.
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II. O CONCURSO PÚBLICO

Na era moderna, tomando as lições de Carvalho Filho1, sabe-se que o concurso público
como critério para a ocupação de funções do Estado foi implantado na França ao tempo de
Napoleão Bonaparte. Apesar da idoneidade da proposta, foi, de início objeto de muitas
resistências. Contudo, essas sucumbiram posteriormente, com o avanço da noção de igualdade
de possibilidades e de justiça atribuída ao procedimento de contratação através de concurso
público.
No Brasil, a Administração Pública – tanto a direta e quanto a indireta – possui como
requisito para o ingresso no quadro de servidores a aprovação em concurso público. Desta
forma, a investidura no quadro efetivo da Administração Pública se dá, em regra, 2 através de
aprovação em concurso público, conforme expressa a Constituição da República.
Todavia, não foi sempre assim. À época do Brasil Império, os servidores públicos pessoas que desempenhavam as atividades burocráticas no Estado - ocupavam o cargo em
face de simples nomeação pelo Imperador, a quem cabia o poder central do Brasil. Dessa
forma, serviam ao Estado pelo tempo que fosse da vontade do Imperador, uma vez que a
nomeação e a exoneração obedeciam apenas a sua vontade.
Com a proclamação da República, não houve grandes mudanças em relação às
contratações de servidores para o serviço público. Apesar da promulgação da Constituição de
1891, foi mantido o sistema informal de contratações do poder público.
O concurso público, como forma de ingresso no serviço público, foi instituído apenas
na terceira Constituição brasileira, de 1934. O parágrafo 2° do art. 170 do texto constitucional
estabelecia o processo imparcial para a nomeação de servidores públicos. Assim, ainda que de
forma bastante precária, surgiu no ordenamento jurídico a regra do concurso público.
Apenas na sexta constituição do Brasil o concurso público foi, de fato, validado como
forma obrigatória de ingresso no serviço público. Isso decorre talvez do fato dessa
constituição, de 1967, ter sido elaborada por juristas, ainda que na vigência de regime de
exceção militar.
Com a Constituição Federal de 1988, o concurso público ganhou mais importância e
1

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23a edição. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010, p. 596. Refere-se, o autor, aos ensinamentos de José Cretella Júnior.
2
Registre-se que a expressão ―em regra‖ é aqui utilizada para excepcionar permissivos constitucionais de
provimento originário sem concurso públicos, tais como membros do Poder Judiciário, a exemplo de ministros
do Supremo Tribunal Federal, de tribunais superiores, de Tribunais de Justiça ou ainda de membros de Tribunais
de Contas.
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maior regramento. Protegido constitucionalmente e baseado em princípios, o concurso
público está regulamentado no art. 37 da CRFB de 1988,3 atualmente vigente com a redação
que lhe foi determinada pela Emenda Constitucional n.º 19 de 1998.
A possibilidade de ocupação de cargos públicos de forma efetiva por estrangeiros
passou por algumas discussões até ser regulada como é hoje. Antes, os estrangeiros só podiam
ser admitidos para ingresso no serviço público através de contratação temporária de natureza
excepcional. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional n° 19/1998, o acesso aos
cargos públicos foi ampliado também aos estrangeiros. Esse acesso é regulamentado por lei,
dado a norma do inciso I do art. 37 ser de eficácia contida, conforme se observa através da
expressão ―na forma da lei‖. Necessário ressaltar que tal lei deve ser criada por cada ente da
federação, uma vez que matéria relativa a servidores públicos não é de competência reservada
à União, a qual deve legislar apenas matéria relativa ao servidor federal.
A regra do inciso I, conhecida como princípio da acessibilidade, garante o acesso ao
exercício dos cargos públicos a todas as pessoas indistintamente, desde que atendam aos
requisitos do concurso público, postos na norma de regência. É representação do princípio da
isonomia, quando dá oportunidade igual a todos os que estão em igualdade de condições a
concorrerem ao certame. Logo, pode-se dizer que o concurso público é o espelho de alguns
princípios que regem a Administração Pública. Através de sua aplicação, a Administração
Pública torna, de certa forma, acessível a todos, sem discriminação, como integrante da
administração, os cargos ou funções públicas, desde que o interessado se submeta e seja
aprovado no certame.
A possibilidade de acesso passou a ser ato vinculado do poder público, o qual não
pode mais valer-se de qualquer outra forma de recrutamento para o serviço público se não
3

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, ao seguinte:
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou
emprego, na carreira;
V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos
em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. (BRASIL, Constituição da
República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988).
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concurso público. Há a ressalva para os cargos políticos e em comissão, os quais, declarados
em lei, são de livre nomeação e exoneração e, embora não possuam limite quantitativo
definido, possuem restrições qualitativas definidas – apenas cargos com natureza de direção,
chefia e assessoramento. Com relação à nomeação para cargos em comissão, há de se destacar
ainda a proibição de contratação de parentes, o nepotismo – prática arraigada na cultura
brasileira que hoje é vedada por meio da Súmula Vinculante n.º 13 editada pelo Supremo
Tribunal Federal.
O inciso II do art. 37, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional n.º
19/1998, aduz que a forma de investidura em cargos e empregos públicos é através de
concurso de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do
cargo ou emprego. É, também, uma modificação positiva, pois com base nesse dispositivo
fica vedado o ingresso no serviço público apenas através de títulos, o que gerava incertezas e
obscuridade nas contratações para os cargos públicos, permeando de insegurança jurídica as
pessoas que se submetiam aos concursos. Os concursos públicos, nesta nova redação, deverão
respeitar a maior ou menor complexidade dos cargos quando de sua seleção.
A Constituição Federal de 1988, com as emendas inseridas em seu texto, foi um marco
histórico de isonomia ao estender o regramento do concurso público para toda a
Administração Pública, direta ou indireta, ainda que desempenha atividade econômica.
Apesar de esse instituto ser anterior à constituição vigente, foi a partir dessa que as pessoas
começaram a perceber que o concurso estava, efetivamente, ao alcance de todos. A população
começou a acreditar que a cultura do favoritismo e do apadrinhamento estava começando a
declinar e os cidadãos comuns, desprovidos de ―padrinhos‖, podiam também ter a chance de
galgar um cargo por meio do concurso público; podiam acreditar que a Administração Pública
selecionaria seus servidores apenas pela aferição dos conhecimentos apresentados pelos
candidatos, sem qualquer vício de pessoalidade, e que essa seleção poderia ser fiscalizada e
seus resultados tornados públicos.
O conceito de concurso público4 desenhado por grande parte da doutrina pode ser
compreendido como procedimento aberto a todos os interessados que atendam aos requisitos
legais, objetivando selecionar os candidatos mais bem preparados para fazer parte dos quadros
da Administração Pública e desempenhar suas funções com base nos princípios

4

Compartilhado por grande parte da doutrina a exemplo de MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo
Brasileiro. 36a edição. São Paulo: Ed. Malheiros Ltda. 2010, p. 461; DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito
Administrativo. 23 a edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2010, p. 524;

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 11

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
constitucionalmente previstos para esse fim.
Nesses moldes, o concurso público se apresenta como a forma mais eficiente e justa de
recrutamento, desde que toda a seleção tenha critérios definidos por lei. De nada adiantaria o
apelo à moralidade administrativa se ao fazer a seleção através de concurso público, como
representação de impessoalidade e da acessibilidade geral e irrestrita aos cargos públicos, se
os critérios exigidos nos concursos fossem obscuros ou impossíveis de serem controlados
objetivamente.
É evidente que os concursos terão exigências diferenciadas em virtude das
especificidades de cada cargo, das atribuições inerentes às funções que serão exercidas. Isso é
completamente compreensível desde que os requisitos estejam disciplinados em lei em
sentido formal. Caso contrário, se os requisitos exigidos na seleção do concurso não tiverem
relação com o cargo descrito no edital, a exigência pode ser considerada discriminatória,
violando os princípios da igualdade e da impessoalidade. Se esses requisitos, ofensivos aos
postulados da Administração Pública assegurados constitucionalmente forem consignados por
lei, essa será eivada do vício da inconstitucionalidade.
O concurso público, reflexo do estado republicano, tem seus ditames subordinados à
lei e todos os procedimentos para sua realização devem estar contemplados em lei. Desse
modo, o princípio da legalidade se faz alicerce de existência e validade do concurso público,
que deve exigir apenas o que já estiver expresso na lei. Apesar de ser corrente a afirmação de
que ―o edital é a lei do concurso‖, não se deve confundir essa espécie normativa (ato
administrativo) com a lei formal.
Celso Antônio Bandeira de Mello5 esclarece alguns aspectos relevantes do princípio da
legalidade, aplicável à compreensão da correta normatização do concurso público:
Para avaliar corretamente o princípio da legalidade e captar-lhe o
sentido profundo cumpre atentar para o fato de que ele é a tradução
jurídica de um propósito político: o de submeter os exercentes do
poder em concreto – administrativo – a um quadro normativo que
embargue favoritismos, perseguições ou desmandos. Pretende-se
através da norma geral, abstrata e por isso mesmo impessoal, a lei,
editada, pois, pelo Poder Legislativo – que é o colégio representativo
de todas as tendências (inclusive minoritárias) do corpo social –,
garantir que a atuação do Executivo nada mais seja senão a
concretização desta vontade geral.

Não há, no Brasil, uma lei ampla para regrar os concursos públicos, uma espécie de lei

5

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28
Malheiros, 2011, p. 100.

a

edição. São Paulo: Ed.
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geral de acesso a cargos públicos. Em realidade, como já mencionado, todos os princípios
expressos no texto constitucional que regem a Administração Pública, somados a outros
específicos do setor, funcionam como normas às quais a Administração se vincula quando
realiza o procedimento administrativo do concurso público.
Além do princípio da legalidade já explicitado, o princípio da igualdade, mola mestra
do concurso público, é representado pela seleção de forma idêntica para qualquer cidadão
interessado em se candidatar ao concurso, desde que atenda aos requisitos objetivos
instituídos por lei. A moralidade administrativa deixa de lado a contratação de servidores por
meio de favoritismos, veda o nepotismo. A eficiência, que o concurso público quer alcançar,
se dará pela contratação, através de devida seleção, das pessoas mais capacitadas para o
exercício do cargo público. A publicidade, que no concurso público é obedecida com a
publicação do edital, deve conter todos os procedimentos a que os candidatos serão
submetidos na seleção e os requisitos para sua aprovação, assim como tornar público os
nomes dos selecionados, aprovados no certame.
O edital do concurso público subordina-se à lei de criação do cargo, que estabelece
seus requisitos para provimento, e deve tornar público, da maneira mais explícita possível,
como se dará a avaliação e quais os conhecimentos e requisitos exigidos para investidura no
cargo.
É com a publicação do edital que o concurso público ganha vida e é nele que todas as
regras referentes ao certame estarão esculpidas. Além de atender ao princípio da publicidade,
a publicação do edital, que deve ocorrer da forma mais ampla possível, é quem dá luz ao
princípio da isonomia na seleção do concurso público.
Afirma Adilson Abreu Dallari6, que o edital do concurso é a comunicação oficial da
Administração Pública, através do qual o concurso e os procedimentos para a submissão dos
candidatos são externados à comunidade em geral, assegurando o que expressa a Constituição
da República. Nesse sentido, afirma:

O concurso público para o provimento de cargos e empregos
públicos deve ser aberto por um edital, pois esta é a forma pela qual
a Administração Pública anuncia publicamente seu propósito de
selecionar interessados e estabelece as regras do certame.
Evidentemente, o edital deve ter ampla divulgação, mediante a
afixação e a publicação em locais e veículos de comunicação de
grande acesso ao público, observando-se um tempo suficiente tanto
6

DALLARI, Adilson Abreu. Princípio da Isonomia e Concursos Públicos. Revista Eletrônica de Direito do
Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n° 6, abril/mai/junho, 2006. Disponível em:
http://www.direitodoestado.com.br.
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para que os interessados tomem conhecimento de sua abertura,
quanto para que reúnam a documentação necessária e façam a
inscrição, quanto, ainda, para que os inscritos se preparem para as
provas.

Na prática, o edital é conhecido como ―a lei do concurso‖ porque é por meio dele que
se pode aferir as exigências e os procedimentos que serão cobrados na seleção. É o edital que
estabelece, amiúde, as regras do concurso para os candidatos, embora algumas dessas
exigências esteja ao menos genericamente disciplinada por lei.
Para os cargos com atribuições específicas – militares e demais polícias, p.ex., cujas
exigências são dispostas em lei específica, é obrigatório que conste no edital as exigências
para investidura no cargo que são reguladas por lei. Essas exigências postas em lei como
condições para o provimento do cargo impõem que tais requisitos estejam explícitos no edital.
Quando, por exemplo, a lei disciplina a necessidade de avaliação psicotécnica para aprovação
no serviço público, a Administração pública tem como dever exigir esse teste e discriminá-lo
no edital do concurso. E é exatamente neste ponto que um conjunto de problemas parecem
surgir, criando uma tensão entre o interesse público primário, e o interesse do cidadão,
submetido a um conjunto de provas especificadas no âmbito do concurso públicos.
III. TESTES PSICOLÓGICOS
Relata Luiz Pasquali7 existirem apontamentos que indicam que a existência de testes
psicológicos remonta há mais de 1.500 anos, quando os chineses utilizavam testes para medir
a inteligência e o desempenho de pessoas na execução de tarefas. Ainda há informações
indicando a existência de testes para seleção de funcionários na China por volta ao ano 3.000
a.C.. No entanto, segundo o autor, ―as origens efetivas destes instrumentos psicológicos
podem ser rastreadas aos trabalhos de Galton (1822-1911) no seu laboratório em Kensington,
Inglaterra‖.
Francis Galton foi considerado por muitos o pai da psicologia experimental por
projetar os primeiros testes com o objetivo de mensurar a inteligência através de medidas
sensoriais. O resultado de suas pesquisas, entretanto, foi criticado por Alfred Binet, psicólogo
francês que realizou, com metodologia diversa, estudos a fim de avaliar o nível de inteligência
a partir da elaboração de questionários que mensuravam a compreensão e o raciocínio de
crianças e adultos, diagnosticando, inclusive, a existência de deficiências mentais e sua
7

PASQUALI, Luiz. Psicometria: teoria dos testes na psicologia e na educação. Petrópolis, RJ: Ed. Vozes, 2003,
p.19.
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gravidade. A partir desses estudos, surgiu nos Estados Unidos o teste de QI, tão difundido e
utilizado hoje em dia. Esse representaria o quociente intelectual de uma pessoa.
No século XIX vários pesquisadores se propuseram a estudos e pesquisas com o
intuito de mensurar capacidades sensoriais e cognitivas do ser humano, alguns se baseando no
tratamento individual, outros tentando mensurar diferenças a partir das uniformidades
apresentadas por muitas pessoas.
Entretanto, foi no século XX, principalmente com o advento da Primeira Guerra
Mundial, que os testes psicológicos começaram a ser utilizados em larga escala, para seleção
dos melhores soldados para combater as tropas inimigas. No âmbito militar, os testes eram
muito utilizados para a avaliação das aptidões dos soldados, permitindo que o exército
selecionasse soldados com perfis desejados para os mais diversos tipos de atividades.
Após esse período, os testes foram difundidos na sociedade e comercializados com os
mais diversos objetivos de avaliação. Foram criados diversos tipos de testes, cada um
mensurava uma determinada função e os diversos níveis de cognição apresentados.
No Brasil, o uso, a elaboração e a comercialização de testes psicológicos estão
regulamentados pela Resolução CFP n.º 002/2003, com alterações da Resolução CFP n.º
005/2012 do Conselho Federal de Psicologia (CFP). O Conselho conceitua os testes
psicológicos como instrumento de mensuração de características aptas a traçar um perfil da
pessoa testada por meio de seu comportamento ou de suas respostas. As resoluções
discriminam os requisitos mínimos obrigatórios para que os testes sejam utilizados como
instrumentos de avaliação. Tais testes devem ser aprovados pelo Conselho Federal de
Psicologia, considerando os parâmetros de construção e princípios reconhecidos pela
comunidade científica.
Acerca da aplicação dos testes no âmbito do serviço público, o Conselho Federal de
Psicologia expediu a Resolução CFP n.º 01/2002, que regulamenta a avaliação psicológica em
concurso público e em outros processos seletivos da mesma natureza, conceituando e
discriminando os requisitos para sua aplicação.
Com essa resolução, o Conselho Federal de Psicologia tornou público os
procedimentos que deveriam ser seguidos para normatizar tecnicamente a aplicação dos testes
psicológicos como avaliação para ingresso no serviço público. Assim, a partir do momento da
publicação dessa norma, os editais de concurso público teriam essa resolução como suporte
orientador dos procedimentos que deveriam ser adotados. Além do conceito, a resolução
expressa de forma devidamente clara os procedimentos que devem ser adotados pelos
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profissionais que aplicarão os testes, sempre com o objetivo de captar o perfil dos candidatos,
fazendo relação com o perfil profissiográfico do cargo pretendido. Esse é, em tese, o objetivo
da seleção realizada por meio dos testes psicológicos: analisar e avaliar se o perfil do
candidato se adéqua ao perfil desejado ou necessário para o exercício da função do cargo
almejado.
A resolução também esclarece o que deve ser publicado no edital do concurso sobre o
exame psicológico para que o candidato tenha, previamente, conhecimento da avaliação a ser
realizada para sua aprovação. Assim, afirma que ―o edital deve tornar públicas as
informações, com linguagem simples e compreensível, acerca da avaliação que será realizada
já explicitando o perfil procurado para o cargo pretendido‖. Deverá ser do conhecimento do
candidato também a possibilidade de recurso em caso de não aprovação no referido teste.
Em que pese haver discordâncias sobre a aplicação desses testes como etapa
eliminatória para ingresso em cargos do serviço público, há de se concordar que, diante da
recorrente exigência desse exame em editais nos mais diversos Estados da federação, a
publicação de uma norma que regulamente de forma homogenia a aplicação desse teste só
tem a contribuir e amenizar as distorções que podem ser provocadas com a aplicação de testes
psicológicos por entidades da administração pública sem qualquer direcionamento para isso.
As resoluções do Conselho Federal de Psicologia tem o condão de estabelecer as
regras de aplicação dos testes. Contudo, não exaurem a regulamentação normativa para
exigência dos testes psicológicos nos concursos públicos.
Para poder submeter os candidatos a cargo público a avaliação psicológica como etapa
eliminatória em um certame de concurso público, é imprescindível que, antes de tudo, essa
exigência esteja expressa em lei em sentido formal. É necessária a regulamentação formal
pelo poder legislativo que assevere a exigência do teste para aprovação e investidura no cargo
público determinado.
Outro importante instrumento normativo que tratou em seu texto sobre o exame
psicológico como avaliação para ingresso no serviço público foi o Decreto Federal n.º
6.944/2009. Esse exigia, como condição para realização do exame psicotécnico, previsão
legal expressa e específica, além de publicação no edital do certame. No entanto, o referido
decreto proibia a exigência do teste psicotécnico para aferição de perfil profissiográfico,
avaliação de QI e percepção de aptidões. Segundo o art. 14 do Decreto 6.944/2099 ―o
candidato ao concurso público somente poderia ser submetido ao exame psicotécnico para
realizar avaliação e detecção de problemas psicológicos que inviabilizassem a execução das
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atividades relacionadas ao cargo pretendido‖.
Muitos concursos, à época da vigência desse decreto, foram anulados por consignarem
em seus editais o teste psicotécnico com fim diverso daquele permitido nessa norma, o
exigindo para traçar o perfil da personalidade dos candidatos, como ressalta Rodrigo Valgas
dos Santos8:

Inobstante o acerto do Decreto n.º 6.944/2009, começaram
a pulular em todo o país inúmeras decisões judiciais que
invalidavam concursos que exigiam perfil profissiográfico,
justamente com base no aludido Decreto, o que certamente
deve ter motivado o Governo Federal a editar o Decreto n.º
7.308/2010 que eliminou a redação anterior, trazendo uma
série de novas normas a respeito dos testes psicológicos no
âmbito a União.

A nova redação do Decreto 7.308/20109 passou a regular o objeto de exigência do
exame psicotécnico na seleção do concurso público, alterando a redação do decreto 6.944/09.
Um ponto positivo, em comum entre todas essas espécies normativas, é a exigência de
previsão legal específica para que seja possível exigir a avaliação psicotécnica como requisito
para aprovação e investidura em alguns cargos da Administração Pública, assim como a
publicação em edital dos procedimentos e aspectos a serem avaliados.
Entretanto, ainda que existam resoluções do Conselho Federal de Psicologia sobre o
tema, decreto federal que regulamenta concursos públicos e a aplicação do exame
psicotécnico, leis formais trazendo a exigência do teste para determinadas profissões, editais
de concurso público disciplinando a avaliação psicológica como requisito para aprovação no
certame, não há, no texto constitucional, previsão alguma acerca dessa exigência.
A Constituição da República disciplina a exigência de aprovação em concurso público

8

SANTOS, Rodrigo Valgas dos. Teste psicológicos nos concursos públicos: Direito X Psicologia. Jus
Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3135, 31 Jan 2012. Disponível em http://jus.com.br/artigos/20984/testespsicologicos-nos-concursos-publicos/4.
9
Art. 14 A realização de avaliação psicológica está condicionada à existência de previsão legal específica e
deverá estar prevista no edital.§ 1° Para os fins deste Decreto, considera-se avaliação psicológica o emprego de
procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com
as atribuições do cargo.§ 2° A avaliação psicológica será realizada após a aplicação das provas escritas, orais e
de aptidão física, quando houver.§ 3° Os requisitos psicológicos para o desempenho no cargo deverão ser
estabelecidos previamente, por meio de estudo científico das atribuições e responsabilidades dos cargos,
descrição detalhada das atividades e tarefas, identificação dos conhecimentos, habilidades e características
pessoais necessários para sua execução e identificação de características restritivas ou impeditivas para o cargo.§
4° A avaliação psicológica deverá ser realizada mediante o uso de instrumentos de avaliação psicológica,
capazes de aferir, de forma objetiva e padronizada, os requisitos psicológicos do candidato para o desempenho
das atribuições inerentes ao cargo.§ 5° O edital especificará os requisitos psicológicos que serão aferidos na
avaliação.
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como condição indispensável para investidura no quadro efetivo da Administração Pública,
sem mencionar qualquer dispositivo que se reporte à exigência de testes não consignados no
seu texto. Pelo contrário, disciplina no inciso II do art. 37 que a investidura em cargo público
depende de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, a depender da
complexidade das atividades do cargo objeto do concurso. Assim, a liberdade de escolha do
tipo de concurso que será utilizado tem uma margem muito curta de discricionariedade: será
de provas para cargos cuja natureza exija menor complexidade e de provas e títulos para
cargos que demandem um grau mais elevado de responsabilidade e complexidade. Se essa é a
margem a que a Administração está adstrita, exigir aprovação em testes psicológicos estaria à
margem do texto constitucional.

III.I. EXAME PSICOTÉCNICO

O teste psicotécnico é um exame psicológico que visa capturar o perfil de candidatos
concorrentes à seleção de trabalho. Um exame psicológico recebe o nome de psicotécnico
quando, por meio da aplicação de testes, é voltado a constatar o perfil psicológico de um
candidato e perceber se ele está, de fato, apto a desenvolver as atividades profissionais
exigidas para o desempenho das atividades inerentes ao cargo pretendido. Na verdade, é o
resultado da análise do psicólogo sobre as respostas apresentadas às questões a que são
submetidas as pessoas que participam de seleções.
A palavra ―teste‖ dá a ideia de medição ou de apuração de conhecimento e
comportamento. Testar alguém é avaliar a reação, por vezes em forma de respostas, da pessoa
em face de uma provocação, um questionamento. Existe uma infinidade de tipos de testes a
que todos são submetidos durante a vida. Cada indivíduo é testado a todo instante de formas
completamente diversas e o resultado desses testes reflete para a comunidade o que são e
como pensam as pessoas. No entanto, algumas dessas respostas destoam das reações regulares
porque são muito mais influenciadas pelo meio que os cerca que, de fato, pelo que a pessoa
testada sente. Logo, leigos na área da psicologia, não vislumbram a permanente regularidade
das reações externadas.
Segundo o conceito de José dos Santos Carvalho Filho10, o exame psicotécnico ―é
aquele em que a Administração afere as condições psíquicas do candidato a provimento de
10

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 23a edição. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2010, p. 711.
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cargo público‖. O autor afirma ser um requisito legítimo com o argumento de que devem
exercer as atividades do cargo público apenas ―pessoas mentalmente sãs‖. Ainda segundo o
autor, duas características devem ser observadas para legitimidade da exigência do exame: o
real objetivo do teste e possibilidade de revisão do mesmo.
Na área da psicologia existe uma grande diversidade de testes que mensuram desde a
inteligência ao nível de agressividade e afeto de uma pessoa. É indiscutível a importância
dessa ciência que estuda e tenta desvendar a mente humana, por meio do comportamento e
das respostas aos experimentos realizados. Submeter pessoas ao teste psicotécnico será
positivo quando o objetivo for traçar o perfil do candidato para servir de suporte para o início
de um acompanhamento, ainda que breve, de suas atividades funcionais. O teste por si,
aplicado em um momento, sem repetição, sem a devida investigação e acompanhamento por
um período de rotina, não pode representar o retrato fiel da personalidade de uma pessoa.
Nesse sentido, afirma Adilson Abreu Dallari11:

Não se nega cientificidade ao exame nem se questiona sua
utilidade. O problema está, em primeiro lugar, em que
diferentes analistas poderão extrair diferentes conclusões
diante dos mesmos fatos e, em segundo lugar, mas
principalmente, no caráter precário ou temporário das
conclusões, no sentido de que elas revelam ou refletem uma
situação momentânea, que poderia ser diferente caso o
exame se realizasse um pouco antes ou um pouco depois.

Como os próprios psicólogos afirmam: as respostas produzidas em face das questões
apresentadas pelos testes psicológicos podem e são contaminadas pelo ambiente e por fatores
emocionais da pessoa submetida aos testes.12
As condições físicas do ambiente onde ocorre o teste, como iluminação, temperatura,
ruídos, espaço apropriado, são fatores que influenciam no resultado apresentado. Manuais
utilizados como guia para aplicação dos testes psicotécnicos pelos profissionais da área da
psicologia sugerem o cuidado com o ambiente onde o teste será aplicado para que o resultado
do teste reflita, com a máxima fidedignidade possível, as características que correspondem a
essência da pessoa testada.
11

DALLARI, Adilson Abreu. Princípio da Isonomia e Concursos Públicos. Revista Eletrônica de Direito do
Estado, Salvador, Instituto de Direito Público da Bahia, n° 6, abril/mai/junho, 2006. Disponível em:
http://www.direitodoestado.com.br.
12
Na Turma Recursal dos Juizados Cíveis e Criminais de Sergipe, em razão da criação dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, o tema passou a ser enfrentado pelos juízes que a compõe. Bastante representativa é a decisão
do juiz relator Paulo Marcelo da Silva Ledo: ―Não é demais dizer que o agravante tem plenos poderes para, no
prazo dos 03 (três anos) do estágio probatório, aferir se o servidor preenche ou não as condições exigidas pelo
cargo, observados os critérios do Devido Processo Legal Administrativo‖. (Processo nº 201501007923)
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A ideia de analisar o perfil de pessoas que ingressarão no serviço público talvez seja
positiva se essa análise servir de base para um acompanhamento somado ao comportamento
da pessoa no exercício de suas atividades. O que não se pode conceber é a aplicação do teste,
em um momento único, como avaliação eliminatória da possibilidade de investidura no cargo.
O caráter eliminatório desse teste é cercado por subjetivismo, seja pela instabilidade do
momento de aferição, seja pela precariedade de retratação absoluta. E pior: a imutabilidade
que caracteriza a avaliação eliminatória, fundada na aplicação momentânea dos testes
psicotécnicos, poderá produzir resultados nefastos em prejuízo do cidadão aprovado nas fases
anteriores do concurso público.
Sobre o tema, os clássicos do direito administrativo brasileiro assim se pronunciam:
Para Hely Lopes Meirelles,13 ―é ilegal a exclusão ou reprovação com base em critério
subjetivo, como a realização de exame psicotécnico sem critérios objetivos ou a avaliação
sigilosa de conduta de candidato, sem motivação‖.
Já Celso Antônio Bandeira de Mello aduz a necessidade e o dever de a Administração
dispensar tratamento impessoal e igualitário a todos os candidatos submetidos ao concurso
público, afirmando que, sem essa observação de isonomia e impessoalidade, seria fracassado
o objetivo do concurso público, restringindo ilegalmente o acesso aos cargos públicos:
São inválidas disposições capazes de desvirtuar a
objetividade ou o controle destes certames. É o que,
injuridicamente, tem ocorrido com a introdução de exames
psicotécnicos destinados a excluir liminarmente candidatos
que não se enquadrem em um pretenso ―perfil psicológico‖,
decidido pelos promotores do certame como sendo
―adequado‖ para os futuros ocupantes do cargo ou
14
emprego.

Alguns editais de concursos públicos para carreiras específicas, como a carreira de
policial, tem cada vez mais exigido a aprovação em exames psicológicos como etapa
eliminatória do concurso. Nesses editais, além da prova de conhecimentos gerais e específicos
e da prova de teste físico, o candidato também é avaliado com testes psicotécnicos, etapa, em
regra, com caráter eliminatório.
Há muita discussão acerca da legalidade e isonomia na aplicação desse teste como
requisito eliminatório nos editais para ingresso na carreira de servidor público. A justificativa
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MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 36a edição. São Paulo: Ed. Malheiros Ltda.
2010, p. 463.
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BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 28a edição. São Paulo: Ed.
Malheiros, 2011, p. 282.
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para a exigência dessa avaliação na função de policial se baseia nas atividades exercidas nesse
cargo. Segundo alguns defensores da aplicação do teste, o porte de arma e as características
dessa função justificam a necessidade de avaliação do nível de agressividade e controle
emocional dos candidatos, sendo traçado um perfil de personalidade e comportamento ideais
para esse tipo de profissão.
O argumento da necessidade de um perfil específico para exercer determinados cargos
é perfeitamente compreensivo, mas até que ponto há confiabilidade na aplicação isonômica
desses testes? Ainda que os testes sejam aplicados com responsabilidade e por profissionais
qualificados é imprescindível perceber as variáveis que podem interferir na resolução dos
testes pelos candidatos e sua real possibilidade de aferição de forma objetiva e isonômica
entre todos os candidatos.
O próprio governo federal editou o Decreto 6.944 em 2009 limitando o uso do exame
psicotécnico à detecção de problemas psicológicos e, apenas um ano depois, em 2010, editou
outro decreto afirmando que o exame poderia ser utilizado para verificar a compatibilidade do
perfil do candidato ao perfil descrito para o cargo, com a única exigência de que esses
requisitos fossem estatuídos em lei.
Segundo a jurisprudência, a legalidade do exame psicotécnico está estritamente
condicionada ao seu caráter objetivo. Inúmeras são as decisões do judiciário que confirmam
ou invalidam essa etapa de avaliação do concurso com base na objetividade ou na ausência
dela. Em que pese esse requisito estar presente na maioria dos julgados, falta uma descrição
―objetiva‖ do que realmente configura essa objetividade do exame psicotécnico.
Compreender a subjetividade que pairava sobre esses testes, antes da pacificação do
tema na jurisprudência e do posicionamento emanado do Supremo Tribunal Federal, não era
tarefa muito difícil. Alguns testes psicológicos eram realizados apenas, por exemplo, por meio
de entrevistas, que representam o auge da subjetividade na aplicação de testes psicotécnicos.
Pois há na entrevista uma gama de fatores que circundam a subjetividade. Primeiro, pode-se
argumentar sobre o entrevistador, que apesar de dever ser um profissional qualificado na área
da psicologia, é uma pessoa com concepções formadas. O modo como a entrevista é realizada
pode ser tendenciosa para o objetivo almejado pelo entrevistador, não só intencionalmente,
como pela impressão que suas reações podem causar ao entrevistado. O próprio candidato
tende a responder de acordo com as expressões do entrevistador, na tentativa de responder o
que ele procura ouvir. Esse tipo de teste, além de tendencioso pode representar um meio para
burlar o caráter impessoal do processo seletivo, uma vez que, como a comissão de
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examinadores é formada pela entidade que faz o concurso, pode haver um direcionamento no
sentido de aprovar um candidato e não aprovar um outro determinado candidato, o que afronta
profundamente a razão de ser do concurso público.
Assim, percebe-se que a objetividade do teste psicotécnico é mensurada através do
edital, pelo que é consignado nele acerca do exame. Em verdade, o caráter objetivo do exame
psicotécnico é evidenciado pela publicação detalhada de como a avaliação psicológica será
realizada. Considerando que há um leque enorme de testes psicológicos que mensuram as
mais diversas características, no edital é imprescindível estar claro o tipo de teste a que os
candidatos serão submetidos, quais as características necessárias para o desempenho das
atividades do cargo pretendido e qual o score mínimo de aprovação15.
Nesses termos, pode-se concluir que a objetividade se resume ao candidato ter
conhecimento prévio à submissão aos testes daquilo a que será avaliado, qual o perfil
profissiográfico do cargo a que pretende ocupar. Há, sem dúvida, a necessidade dessa
transparência para o candidato. Não há como defender o fato de alguém se submeter a uma
prova sem ter conhecimento do que será avaliado.
No entanto, essa transparência também tem um lado negativo: o da profissionalização
e comercialização dos testes. Como o número de concursos que exigem a aprovação no exame
psicotécnico tem aumentado significativamente, os testes psicotécnicos viraram um alvo de
comercialização, onde pessoas ensinam as técnicas para respondê-los e, muitas vezes, as
próprias questões a que os candidatos serão submetidos são respondidas nessas aulas.
Diante disso, não há como assegurar que esses testes possam efetivamente refletir o
perfil dos candidatos. Talvez, o resultado dessa comercialização seja o contrário do que é
almejado: ao invés de selecionar pessoas com o perfil mais adequado, apenas exclua aqueles
com menos recursos financeiros, que, em regra, não podem adquirir aulas com as técnicas
para aprovação nos testes. Nesse quesito, sim, estariam menos preparados.
Assim, há uma urgente necessidade de reflexão sobre essa objetividade tão falada e
aclamada nos tribunais. Talvez, na dúvida, seja menos gravoso deixar uma pessoa, em tese,
despreparada psicologicamente em relação ao perfil desejado para o cargo ser nomeado, que
eliminar um candidato capacitado do sonho do exercício do cargo público, direito esse
assegurado constitucionalmente. E não custa lembrar, que todo servidor, antes de adquirir a
estabilidade, se sujeitará ao estágio probatório de dois ou de três anos, a depender da carreira.
15

STJ - RMS: 19339 PB 2004/0176794-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/11/2009,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2009.
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IV. HÁ OUTRA FORMA DE MENSURAR A CAPACIDADE CIVIL?

Aos dezoito anos de idade qualquer pessoa, desde que não declarada relativamente
incapaz, está apta para exercer os atos da vida civil. Podem, por exemplo, casar, contratar, ser
nomeado em concurso público e etc. A maioridade aos dezoito anos foi trazida pelo código
civil de 2002, já que o código que o antecedeu, o código civil de 1916, estabelecia a idade de
21 anos para concessão da maioridade civil. Assim disciplina o código civil de 2002, no caput
do art. 5° ―A menoridade cessa aos dezoitos anos completos, quando a pessoa fica habilitada à
prática do todos os atos da vida civil‖.
Considerando o dispositivo supracitado, afere-se, como consequência lógica que, se
uma pessoa não for declarada relativamente incapaz ao atingir a maioridade, ela estará apta
para exercer os atos da vida civil, entre os quais está incluso o concurso público.
Nesta linha de raciocínio, com fundamento na exigência constitucional para aprovação
no concurso público que se dará unicamente por meio de provas ou provas e títulos, a
desclassificação de um candidato civilmente capaz, por não apresentar um perfil compatível
com o traçado pela comissão de concurso, avaliado unicamente em instantâneo teste
psicotécnico, é claramente ilegal.16
Essa exigência de capacidade específica, aferida pelo exame psicotécnico, é contrária
ao código civil. Não se justifica a aferição da capacidade de alguém que já é capaz. Nesse
sentido, o exame psicotécnico estaria relativizando a capacidade conceituada pelo Direito
Civil.
É fora de propósito argumentar que uma pessoa está apta aos atos da vida civil,
podendo contratar, contrair o poder de família, ser responsabilizado por todas as funções que
um adulto pode assumir, e não estar apta a integrar o quadro da Administração Pública
porque, apesar de ter sido aprovada na prova de conhecimentos, não o foi no teste psicológico
– que não tem por objeto mensurar e avaliar a capacidade civil de ninguém.
Pensar o teste psicológico como etapa de eliminação de candidatos em concurso
público pode representar um novo teste de capacidade civil, que não está assim regulado por
qualquer ato legislativo, menos ainda por lei. O que só pode ser regulamentado pela União,
16

No Tribunal de Justiça Sergipe, há decisões em que se afirma que o teste psicológico é apenas uma análise
momentânea, tendo um resultado também momentâneo e que não poderia, jamais, excluir alguém habilitado nas
provas do certame. Esse foi o entendimento do Desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima nos
processos 201400113044 e 201400114004.
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uma vez que compete privativamente a este ente legislar sobre direito civil.
A incapacidade civil limita os atos que podem ser exercidos pela pessoa. De acordo
com o Código Civil de 2002, dependendo do tipo de incapacidade, essa limitação pode ser
uma proibição absoluta ou relativa. As pessoas que não se enquadram nos tipos de
incapacidades referidos no Código Civil de 2002 estão aptos para exercer plenamente os atos
da vida civil, assim também o exercício do cargo público, uma vez aprovado na seleção.
Não há razão para eliminar candidatos de concurso público com base em exames
psicológicos se estes não tiverem como objeto a aferição de sua sanidade mental. Dessa
forma, seria perfeitamente plausível a submissão do candidato ao concurso a um exame
psicológico integrante do quadro de avaliação da saúde do servidor, como os demais exames
médicos solicitados.
Logo, em verdade, o exame psicológico integraria o rol dos exames médicos a que os
servidores são submetidos para investidura em cargo público após aprovação na etapa de
provas ou de provas e títulos. Afinal, a saúde é composta pela parte física e mental e essa
pode e deve ser examinada, ainda que com todo o cuidado de confirmação do resultado do
exame quando detectada alguma anormalidade.
Assim, essa seria a única maneira de aceitar o exame psicológico como requisito
integrante de avaliação para ingresso no serviço público. De outro modo, seria submeter e
exigir do candidato uma capacidade específica, a par da já regulada no direito civil, em total
desrespeito à regra de competência estabelecida na Constituição Federal.
A aceitação do exame psicotécnico como avaliação para ingresso no serviço público,
através da eliminação dos candidatos que não atendam a um perfil determinado, pode ensejar
uma segregação de tipos de pessoas com capacidades distintas para determinados atos:
pessoas plenamente capazes de exercer os atos da vida civil; pessoas aptas a alguns atos, que
não incluem o concurso público; pessoas relativamente incapazes; e pessoas absolutamente
incapazes.
Se uma pessoa é considerada plenamente capaz de exercer os atos da vida civil de uma
forma em geral, o que enseja a atribuição de tantas atividades igualmente ou de mais
complexidade e poder que o serviço público, não há lógica na criação de distinções de
capacidades de exercício de atividades na esfera pública e na esfera privada.
Considerando que a personalidade humana vive em constante mudança, uma pessoa
considerada incapaz com base em um determinado teste, realizado em um dado momento,
pode superar essa incapacidade, desconstituindo o resultado do teste tido como concreto.
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Dessa forma, anuncia Rodrigo Valgas dos Santos17:
Nunca devemos esquecer que a personalidade humana é um projeto
em permanente construção. O homem - infelizmente - não nasce
feito. Constrói-se e é construído ao longo da existência. Em
decorrência de tal assertiva, qualquer sistema de seleção que procure
enquadrar o candidato a certo perfil pré-estabelecido, sem considerar
até que ponto tal característica é efetivamente incompatível com o
desempenho do cargo ou emprego, viola a constituição e seu núcleo
de direitos fundamentais, reduz a personalidade a obscuros
percentis.

É imprescindível que o serviço público seja realizado com responsabilidade, eficiência
e presteza, mas isso deve ser avaliado através do comportamento do servidor no desempenho
do cargo, pois o acesso ao concurso deve estar disponível a todos, como assegura a
Constituição Federal.
O exame psicotécnico pode e deve ser utilizado para avaliação periódica de
desempenho realizada durante o período do estágio probatório. Nesse caso o exame se
somaria à relação de atributos já constante da avaliação a que o servidor é submetido nos dois
ou três anos iniciais no serviço público, a depender da carreira.
No estágio probatório, esse exame não teria como objetivo aferir a capacidade do
servidor. Poderia ensejar uma forma de efetuar o acompanhamento das características
apontadas pelo exame com o comportamento do desempenho no cargo público, somado a
todas as outras características que o estágio probatório tem o dever de avaliar:
responsabilidade, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa e produtividade.
V. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento
de que a legalidade do exame psicotécnico em provas de concurso público está submetida a
três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e
possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato.
A previsão legal pressupõe lei em sentido formal, editada pelo poder legislativo, que
deve legislar especificamente sobre as exigências necessárias para exercício das atribuições
do cargo, a qual vincula a Administração na edição do concurso público.

17

SANTOS, Rodrigo Valgas dos. Teste psicológicos nos concursos públicos: Direito X Psicologia. Jus
Navigandi, Teresina, ano 17, n. 3135, 31 Jan 2012. Disponível em http://jus.com.br/artigos/20984/testespsicologicos-nos-concursos-publicos/4.
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De acordo com os julgados desses tribunais, a objetividade exigida como requisito de
validade para exigência do exame é caracterizada pela discriminação dos procedimentos no
edital ao qual o candidato será submetido: a discriminação detalhada dos testes que serão
aplicados, das características exigidas nesses testes e o padrão de resposta necessário para que
o candidato seja considerado apto. Dessa forma, o edital deve trazer de forma suficientemente
clara quais aptidões serão avaliadas e o resultado esperado, como forma de ensejar o prévio
conhecimento do candidato acerca do que será avaliado.
O terceiro requisito para validade da exigência do exame é a possibilidade de
impetração de recurso do resultado obtido no teste psicotécnico, que deve estar expresso no
edital, como também o resultado deles deve estar disponível para o candidato.
As decisões do STJ reverberam, em regra, sua posição quanto à legalidade da
exigência do exame psicotécnico, desde que atendam aos requisitos já mencionados, como
previsão legal e editalícia, adoção de critérios objetivos de avaliação e possibilidade de
impetração de recurso diante de não aprovação no exame.
Em algumas decisões dessa corte verifica-se que, diante da não aprovação no exame
psicotécnico, em um concurso onde os critérios não estejam devidamente esculpidos no edital,
os julgamentos são no sentido de realização de nova aplicação do teste.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, uma vez anulada a avaliação
por afronta aos pressupostos para validade do exame, o candidato beneficiado não pode
prosseguir na disputa sem se submeter a novo exame, não sendo válida a nomeação e a posse
efetuadas sob essa hipótese, sob pena de mal ferimento aos princípios da isonomia e da
legalidade.
A Supremo Tribunal Federal publicou em 2003 a Súmula 686 com a seguinte redação:
―Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.‖
Contudo, já antes da súmula 686, o Tribunal emitia decisões que julgavam improcedente
qualquer pedido cujo objeto fosse a manutenção de validade de exigência de exame
psicotécnico com base em normas infralegais.
Assim, quando o judiciário admite a legalidade do exame psicotécnico, desde que se
expresse explicitamente no edital a possibilidade de recurso ao seu resultado, sob pena de
ilegalidade na aplicação do exame, parece que está concomitantemente afirmando que, dada a
fragilidade na exatidão do resultado do exame, o candidato tem o direito de recorrer e,
possivelmente, de refazê-lo. No entanto, não se pode admitir a aplicação desse teste com o

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 26

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
argumento de que, caso o candidato não seja considerado apto, terá a possibilidade de
impetrar recurso. Isso seria uma afronta ao princípio da segurança jurídica.
VI. CONCLUSÕES

O concurso público é instrumento para assegurar a moralidade e a impessoalidade do
serviço público. A seleção de pessoal por meio do concurso público, baseada em critérios
puramente objetivos, como a prova de conhecimentos ou essa adicionada à prova de títulos,
representa o que se entende por uma seleção meritocrática.
É equivocado o entendimento de que o texto constitucional em seu art. 37, inciso II, ao
estabelecer que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo, ou emprego na forma prevista em lei, estaria assegurando a leis municipais,
estaduais e federais a possibilidade de exigir outros tipos de avaliação de capacidade civil na
seleção do concurso público, destoando da regra da capacidade do código civil.
Cresce a passos largos o número de concursos públicos com exigência do exame
psicotécnico como etapa de avaliação para aprovação no certame. A legalidade dessa
exigência é uma das questões mais discutidas nos tribunais. O número de processos e recursos
no judiciário com pedidos de anulação ou reexame de teste psicotécnicos cresce na mesma
medida que a exigência deles.
O exame psicotécnico por si só não deve ter o poder de eliminar o candidato do
concurso púbico, a menos que seja constatada sua insanidade mental. A avaliação psicológica,
como etapa de avaliação para ingresso no serviço público, deve ser utilizada apenas para
aferição da sanidade mental do candidato, que, ainda assim, deve ter o direto a repetição do
exame.
Julgado recentes do Superior Tribunal de Justiçase coaduna com esse posicionamento,
determinando que o exame psicotécnico deve ter como objetivo apenas aferir a sanidade
mental do candidato, única justificativa para que o exame tenha caráter eliminatório.18
Um candidato não pode ser eliminado da seleção do concurso público apenas baseado
no resultado de um exame precário e facilmente falível, que retrata um perfil momentâneo,
18

(STJ - RMS 42.190/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI
PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 02/06/2014).O exame psicológico não pode
ir além de avaliar o estado mental do candidato, sob pena de frustrar a garantia constitucional da acessibilidade
aos cargos públicos; a aptidão para a função deve ser objeto de exame no estágio probatório. Recurso ordinário
provido.
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cujo resultado pode ser facilmente influenciado pelas condições físicas do ambiente onde o
teste é aplicado e pelas condições emocionais do testado.
Se o exame é o retrato do perfil psicológico do candidato no exato momento em que
responde ao teste e se já é comprovado que as condições do candidato no dia da realização do
exame têm alto poder de impactar no resultado do teste, não é razoável que esse teste o
elimine de um concurso em que fora classificado nas outras fases de avaliação, de fato,
objetivas.
Rechaça-se a exigência do exame psicotécnico com base em um momento singular de
aplicação de um teste. Não se descarta a importância do exame, mas entende-se que ele deva
ser realizado para fins de avaliação e de monitoramento da saúde mental do servidor pós
nomeação, no decorrer do estágio probatório, e mesmo depois, especialmente nas estressantes
carreiras com atribuições policiais. Assim, o candidato que apresentasse um perfil destoante
da média dos outros servidores, poderia sofrer um acompanhamento efetivo por um
determinado período, onde os profissionais psicólogos poderiam fazer uma avaliação mais
concreta, com os resultados do teste psicotécnico somado ao comportamento que esse
servidor apresentasse diante das provocações naturais no exercício das funções do cargo.
Traçar um perfil adequado de servidor para um cargo é uma atividade também
subjetiva. Hoje, a comissão vai entender um determinado perfil como sendo adequado para
desenvolver aquela função, amanhã, diante de uma nova comissão com esse encargo, pode-se
perceber que o perfil desejado é outro. Apesar de ser regulado por lei, o perfil profissiográfico
do cargo não é algo imutável e, por isso, não pode ser utilizado para tirar o direito de pessoas
aprovadas em provas e títulos serem nomeadas para o serviço público.
É perfeitamente possível que uma pessoa que não tenha realizado um bom teste
psicotécnico, seja porque não tenha dormido adequadamente na noite que precedeu o teste,
seja porque esteja demasiadamente ansiosa com sua realização, apresente, no exercício de
suas funções enquanto servidor público, um desempenho acima da média esperada pela
Administração Pública. Por essa razão, compreende-se que o período do estágio probatório,
quando algumas avaliações já são realizadas, seja o momento ideal para também ser aplicado
exames psicotécnicos para fins de monitoramento e avaliação, caso seja indispensável ao
exercício do cargo.
O estágio probatório, levado a sério pela administração pública, é o momento ideal
para se proceder a análise do perfil do candidato no exercício das funções do cargo e,
também, para aferição de seu comportamento frente à coisa pública.
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Talvez a crítica mais comum quanto a não exigência do exame psicotécnico seja em
relação aos cargos vinculados a segurança pública, nos quais os servidores detém porte de
arma em razão do exercício do cargo. O argumento de quem é favorável ao exame, sobretudo
nesse tipo de função, é que o porte de arma representa uma nocividade fatal nas mãos de
pessoas despreparadas emocionalmente. De fato, é um posicionamento bastante acertado.
Entretanto, o que deve haver é um monitoramento psicológico intenso e permanente de todas
as pessoas que oficiam portando armas.
A simples aprovação no teste psicotécnico no ingresso ao cargo público não é
suficiente para garantir o permanente equilíbrio no exercício das funções. Essas pessoas
devem passar por uma preparação e acompanhamento, que poderá ser realizado em cursos de
formação que esses cargos, em regra, demandam.
Quando o judiciário impõe como requisito de validade do exame psicotécnico a
declarada possibilidade de recurso, está, com esse posicionamento, também confirmando o
caráter incerto do resultado apresentado pelo teste.
O exame psicotécnico pode ser utilizado como ferramenta para avaliação funcional do
servidor em estágio probatório, quando esse deve ser avaliado quanto ao seu desempenho nas
atividades do cargo, e isso inclui seu perfil psicológico em relação com as características
profissiográficas do cargo. Ademais, o exame psicológico no serviço público poderá ser
utilizado, apenas, para diagnosticar a sanidade mental do avaliado.
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RESUMO: O presente trabalho se destina a demonstrar os avanços alcançados pelas escolas de governo e sua
contribuição para a profissionalização do serviço público, tomando por base a análise das três principais escolas
de governo federais: Instituto Rio Branco – IRBr, Escola Nacional de Administração Pública – ENAP e Escola
de Administração Fazendária – ESAF. O trabalho defende a importância das escolas e de seus cursos,
especialmente os de formação inicial, para o êxito das carreiras de servidores públicos. Nesse cenário, dedica-se
atenção ao indissociável desenvolvimento conjunto da ENAP e da carreira de gestores governamentais.No plano
federativo, o trabalho apresenta proposta do autor para a reestruturação da Escola de Governo do Distrito Federal
– EGOV/DF, que foi em grande parte aproveitada pela gestão daquela entidade iniciada em 2015. Em todas as
escolas analisadas, constata-se a importância da capacidade de articulação institucional para seu aprimoramento
e para o compartilhamento de saberes com os servidores públicos.
PALAVRAS-CHAVES: Administração Pública; Escolas de Governo; Servidores Públicos; Capacitação;
Políticas públicas.
ABSTRACT: The present work is aimed at demonstrating the advances made by the government schools and
their contribution to the professionalization of the public service, based on the analysis of the three main federal
government schools: Rio Branco Institute - IRBr, National School of Public Administration - ENAP and School
of Finance Administration - ESAF. The work defends the importance of schools and their courses, especially
those of initial formation, for the success of the careers of public servants. In this scenario, attention is devoted to
the inseparable joint development of ENAP and the career of governmental managers. In the federative plane,
the paper presents the author's proposal for the restructuring of the School of Government of the Federal District
- EGOV / DF, which was largely Used by the management of that entity started in 2015. In all the schools
analyzed, the importance of the capacity for institutional articulation for its improvement and for the sharing of
knowledge with public servants is verified.
KEYWORDS: Public Administration; Government Schools; Public Servers; Training; Public policy.

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 32

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca apresentar o papel das escolas de governo para a
profissionalização da função pública brasileira, por meio da formação de seus quadros,
analisando o histórico e as contribuições para a formação da alta burocracia do setor público
de seus três principais expoentes: o Instituto Rio Branco – IRBr, a Escola Nacional de
Administração Pública – ENAP e a Escola de Administração Fazendária – ESAF.
Pretende-se, para tanto, por meio de revisão bibliográfica e de pesquisa legislativa e
documental,

demonstrar

as

contribuições

dessas

instituições

de

ensino

para

a

profissionalização burocrática brasileira ao longo de sua história, analisando como sua
consolidação institucional acompanhou os avanços das próprias carreiras de servidores
públicos que a elas cumpriu formar. Além disso, o contexto constitucional de respeito às
especificidades de cada esfera federativa contribuiu para a disseminação de escolas de
governo estaduais, que também merecem a atenção deste estudo.
Em recorte específico, é abordado o exemplo da Escola de Governo do Distrito
Federal – EGOV/DF, cuja proposta de reestruturação implementada a partir de 2015, com
contribuições técnicas deste autor, tem se demonstrado de grande potencial para imprimir
nova motivação aos servidores públicos do Distrito Federal que buscam capacitar-se naquela
instituição.
Por fim, pretende-se demonstrar, em abordagem exploratória, o papel das escolas de
governo na qualificação dos servidores públicos e na assimilação de valores que se espera
sejam por eles diariamente aplicados em suas atividades cotidianas. Ao traçar o panorama da
evolução das principais escolas de governo federais, e estudar a reestruturação da escola de
governo distrital, busca-se analisar como essas instituições contribuíram para a formação de
quadros técnicos e promoveram melhoria qualitativa no serviço público brasileiro.

II. A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

O advento da Constituição Federal de 1988 foi ao encontro de anseios da sociedade
por um Estado que assegurasse a democracia e a cidadania e, especificamente quanto à
Administração Pública, deixasse para trás um período no qual a opinião política era cerceada,
para então buscar-se viver novos tempos, com participação cidadã e serviços públicos de
qualidade como meta a ser perseguida.
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A Constituição Federal estabelece a forma de acesso a cargos públicos, que apresenta
como regra o ingresso por concurso público. Tal regra foi excepcionalizada no próprio texto
constitucional, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que previu a concessão
de estabilidade àqueles servidores com mais de cinco anos de funcionalismo, mesmo que não
tivessem prestado concurso público para ingresso nos cargos.
A parte do texto constitucional dedicada aos servidores públicos instituiu o Regime
Jurídico Único e os planos de carreira para os servidores públicos, assegurou direitos
trabalhistas aos servidores públicos, previu as hipóteses de remuneração por subsídio, bem
como o regime de previdência do funcionalismo (BRASIL, 1988). A partir desse momento,
estava dado o sinal para a formação de uma burocracia permanente recrutada de forma
meritocrática em nosso País.
Um novo desafio se instalava: uma vez recrutados de forma meritocrática, como
preparar, formar e manter atualizados esses quadros da Administração Pública brasileira?
Apesar do recrutamento por mérito na realização de um concorrido exame, por diversas vezes
o governo não informa aos servidores o que espera deles em termos de resultados, qual sua
missão, seu compromisso. Não parece razoável que o servidor ingresse numa função pública
sem saber exatamente qual o papel da instituição e o seu papel dentro dela. A esse respeito,
registre-se:
―Discutir formas de complementar o recrutamento por concurso
público, conciliando a aprovação nas provas com a realização de
exames psicológicos, entrevistas profissionais e, especialmente, com
a participação em cursos de formação admissionais (que hoje são
realizados apenas nas carreiras de topo do funcionalismo) é pauta
que deve constar da agenda dos governantes quando o tema
recrutamento e seleção de servidores estiver em análise‖ (ALVES,
2015b, p. 75).

Os governantes identificaram que o movimento de profissionalização não poderia se
dar apenas no aumento da qualidade dos quadros recrutados e na realização de concursos
públicos com maior frequência, mas também deveria alcançar a qualificação profissional do
servidor ingresso e, posteriormente, a cobrança por resultados. Segundo Marizaura Reis de
Souza Camões e Diogo Ribeiro da Fonseca:
―Seguindo essa tendência internacional, a Administração Pública
Brasileira também iniciou um movimento no sentido de modernizar
e profissionalizar o serviço público tornando a gestão de pessoas
uma ferramenta estratégica. A iniciativa de adotar o modelo de
gestão por competências ocorreu nos primeiros anos do governo
Luiz Inácio Lula da Silva pela edição do Decreto nº 5.707/2006 que
instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal – PNDP
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para os órgãos do Poder Executivo. A premissa dessa política é a
profissionalização dos servidores públicos sob os pressupostos do
modelo de gestão por competências aplicado à capacitação‖
(CAMÕES; FONSECA, 2014, p. 1).

O referido decreto traz, em seu art. 4º, a definição das Escolas de Governo, seu papel
na formação dos servidores e na identificação de lacunas de capacitação na Administração
Pública Federal:
―Art. 4º Para os fins deste Decreto, são consideradas escolas de governo as
instituições destinadas, precipuamente, à formação e ao desenvolvimento de
servidores públicos, incluídas na estrutura da administração pública federal
direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo único. As escolas de governo contribuirão para a identificação das
necessidades de capacitação dos órgãos e das entidades, que deverão ser
consideradas na programação de suas atividades‖ (BRASIL, 2006).

Além disso, o normativo apresenta, entre as diretrizes da Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal, a priorização, em caso de eventos externos de aprendizagem,
dos cursos ofertados pelas Escolas de Governo, favorecendo a articulação interescolas e
visando à formação do Sistema Nacional de Escolas de Governo, a ser coordenado pela
Escola Nacional de Administração Pública – ENAP.
A Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008, estabeleceu em seu art. 154 e seguintes o
regramento do Sistema de Desenvolvimento na Carreira – SIDEC, voltado notadamente para
cargos do núcleo estratégico do Estado, pautado, entre outros aspectos, na obtenção de pontos
por meio de resultados obtidos em avaliações de desempenho, participação em atividades de
capacitação e difusão do conhecimento, produção técnica ou acadêmica e exercício de
funções de confiança. No § 2º do referido dispositivo, ressaltou-se o papel preponderante das
escolas de governo para as carreiras de gestão do Estado Brasileiro:
―Art. 154. O desenvolvimento na Carreira dos titulares dos cargos
que integram as Carreiras a seguir se dará por progressão e
promoção, em virtude do mérito de seus integrantes e do
desempenho no exercício das respectivas atribuições:
[...]
§ 2º A participação, com aproveitamento, em programas e cursos de
aperfeiçoamento ministrados por escola de governo constituirá
requisito obrigatório para a promoção nas Carreiras de que tratam os
incisos I a XV do caput. (Redação dada pela Lei nº 12.775, de
2012)‖ (BRASIL, 2008b).

Por sua vez, a Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, instituiu a Gratificação
Temporária de Atividade em Escola de Governo – GAEG, como forma de estimular o reforço
de pessoal qualificado de toda a Administração, bem como estimular a permanência dos
quadros natos das escolas de governo federais. Por sua natureza de incentivo, a GAEG não
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alcançou os titulares de cargos efetivos remunerados por subsídio, geralmente já
contemplados com remuneração em patamar elevado:
―Art. 292. Fica instituída a Gratificação Temporária de Atividade em
Escola de Governo - GAEG, devida aos titulares de cargos de
provimento efetivo, em efetivo exercício nas escolas a seguir,
enquanto permanecerem nesta condição:
I - Escola de Administração Fazendária - ESAF;
II - Escola Nacional de Administração Pública - ENAP; e
III - Instituto Rio Branco - IRBr.
§ 1º Os titulares de cargos efetivos remunerados por subsídio em
exercício nas escolas de que tratam os incisos I, II e III do caput
deste artigo não farão jus à percepção da GAEG.
[...]‖ (BRASIL, 2009).

As três escolas de governo citadas no art. 292 da Lei nº 11.907/2009 formam o que se
pode chamar de tríade das escolas de governo federais, abarcando três temas essenciais ao
Estado: a administração fazendária, a gestão pública e a diplomacia. Este estudo passa, a
partir deste momento, a se dedicar à análise do papel dessas tradicionais instituições de ensino
na formação da burocracia federal.

II. O INSTITUTO RIO BRANCO

Criado por meio do Decreto-Lei nº 7.473, de 18 de abril de 1945, o Instituto Rio
Branco desde então atua como escola de governo responsável pela formação continuada dos
diplomatas brasileiros. Inicialmente instituída como unidade de treinamento, foi em 1946 que
ganhou a atribuição de cuidar do recrutamento dos servidores da carreira diplomática.
Suas origens remontam, ao menos, a uma década antes, com a sanção do Decreto nº
24.486, de 28 de junho de 1934, por meio do qual foi instituído curso de aperfeiçoamento
para os funcionários do Itamaraty, na própria Secretaria de Estado das Relações Exteriores,
então no Rio de Janeiro. A respeito desse momento histórico, verifica-se, no Anuário do
Instituto Rio Branco de 2014:
―No contexto da inovação trazida pela dita norma, o então Secretário
Jorge Latour sugeria, em memorando de 7 de dezembro de 1934, a
criação de um órgão, no âmbito do Ministério das Relações
Exteriores, com a finalidade de ministrar dois cursos, ‗um, de
preparatórios, para a admissão de funcionários no Ministério e em
repartições internacionais; outro, de aperfeiçoamento, para os
funcionários do Ministério e para os investidos em comissões no
exterior em cargos de responsabilidade‘‖(BRASIL, 2014).
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De 1946 até hoje, é local de estudo tanto dos recém-aprovados no Concurso de
Admissão à Carreira Diplomática – CACD, em seu curso de formação, quanto ao longo de
toda a sua carreira, por meio dos cursos exigidos para sua ascensão funcional, em especial o
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas – CAD e o Curso de Altos Estudos – CAE, este
necessário para permitir o ingresso nas posições mais elevadas da carreira.
Atualmente com sede própria, localizada próxima do Itamaraty, o Instituto já formou
mais de dois mil diplomatas ao longo dos seus 71 anos de existência (BRASIL, 2014). A
formação inicial no Instituto Rio Branco, além de preparar os novos diplomatas para o
exercício de suas funções, familiarizando-os com os temas que tratarão na rotina de trabalho,
contempla o estágio em uma das unidades administrativas do Ministério das Relações
Exteriores, no qual os estudantes podem aos poucos materializar o conhecimento assimilado
no Curso de Formação.
Essa passagem inicial pelo instituto, somada aos dois cursos necessários para a plena
ascensão funcional dos diplomatas e aos diversos cursos de menor porte e palestras oferecidos
pela instituição levam a dois efeitos facilmente perceptíveis pelo observador: o primeiro, a
identificação, pelos diplomatas, da necessidade de permanente atualização profissional e
estudo aplicado às suas atividades funcionais. O segundo, a consolidação de um inegável
espírito de corpo, ingredientes que fazem da carreira diplomática uma das mais conceituadas
da Administração Pública Federal.
Em termos administrativos, o instituto é gerenciado por um Diretor-Geral, contando
com Diretoria, Coordenação-Geral de Ensino, Secretaria Acadêmica e Secretaria
Administrativa, além da Biblioteca, integrados por diplomatas, oficiais de chancelaria,
assistentes de chancelaria, técnicos de assuntos educacionais, bibliotecários e colaboradores
externos. A Biblioteca Embaixador João Guimarães Rosa, inaugurada em 1998, conta hoje
com acervo de cerca de 8 mil títulos.
Seu corpo docente é de caráter não permanente, sendo recrutado entre membros da
academia, da diplomacia e do serviço público em geral aptos a contribuir para formação de
elevado nível dos diplomatas brasileiros. A relação do corpo docente e discente é publicada
nos anuários da instituição, assim como os programas das disciplinas.
O instituto edita três publicações: a Revista Juca, publicação anual dos alunos do
Curso de Formação, destinada à veiculação de artigos sobre ciências humanas, diplomacia e
temas culturais; o Anuário do Instituto, com informações técnicas sobre sua atuação; e o
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Caderno de Ensaios, coletânea de trabalhos acadêmicos selecionados pelos professores da
instituição.
A instituição oferece ainda duas distinções: o prêmio Lafayette de Carvalho e Silva,
conferido aos melhores classificados no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática; e o
prêmio Rio Branco, aos melhores alunos do Curso de Formação.
Fruto de sua vertente de cooperação internacional, a escola recebe anualmente
diplomatas estrangeiros em seus cursos de formação, ao lado dos novos diplomatas
brasileiros. De acordo com informações disponíveis no sítio eletrônico da instituição, a escola
possui desde 2002 intercâmbio regular com sua equivalente argentina, quando dois
diplomatas recém egressos de cada uma das instituições é recebido pela outra.
Mas talvez uma de suas mais relevantes ações, para além do recrutamento e formação
de quadros em grau de excelência, seja o Programa de Ação Afirmativa, criado com vistas a
promover a inclusão e a diversidade no Itamaraty. Por meio dele, a instituição seleciona em
concurso candidatos afrodescendentes que necessitem de apoio financeiro para a realização de
estudos com vistas a prestar o exame do Instituto Rio Branco. O valor oferecido pela escola
deve ser gasto com estudos e cursos preparatórios.
Poder-se-ia afirmar que os diplomatas já ingressam preparados, por seu elevado nível
de formação previamente ao seu ingresso na carreira. No entanto, dentre os novos diplomatas,
há aqueles que jamais tiveram um emprego, ou ainda, se já possuem histórico profissional,
nunca exerceram funções de elevada expressão como a diplomacia, não possuindo as
habilidades gerenciais e conhecimento aplicado necessário.
Diante desse fato, a se tomar por referência o elevado número de diplomatas de
carreira ocupando cargos de alta direção na Administração Pública, pode-se afirmar que o
Instituto Rio Branco, tradicionalmente e nos dias atuais, atua na consolidação da
profissionalização da burocracia brasileira, como academia diplomática de grande expressão.
III. A ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ENAP
Um dos marcos da gestão pública no período que antecedeu o arcabouço
constitucional, social e político atual, foi ―[...] a criação da Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP –, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN –, e da carreira de Especialista
em Políticas Públicas‖ (PALUDO, 2013, p. 91) no Governo Sarney.
De acordo com Frederico Lustosa da Costa, o espírito que permeou a criação da
ENAP e outras figuras administrativas naquela gestão foi o de valorização da função pública e
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de renovação de quadros como metas principais da política de recursos humanos, o que não
ocorreu de forma exitosa, tendo dado lugar a estratégia tradicional de racionalização dos
meios (COSTA, 2008).
A ENAP, criada sob nítida inspiração da francesa École Nationale d’Administration –
ENA, é fundação pública vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que,
instituída pelo Decreto nº 93.277, de 19 de setembro de 1986, se utiliza da previsão da Lei nº
6.871, de 3 de dezembro de 1980, que autorizou o Poder Executivo a instituir a Fundação
Centro de Formação do Servidor Público – FUNCEP.
É dirigida por um presidente e possui, além do gabinete da presidência, diretorias de
Formação Profissional, uma de Desenvolvimento Gerencial, de Comunicação e Pesquisa, de
Gestão Interna, além de uma unidade em nível de assessoria para temas de cooperação
internacional, um órgão jurídico e uma unidade de controle interno, de acordo com
informações extraídas do sítio eletrônico da instituição.
A escola dedica-se à oferta de cursos para desenvolvimento técnico e gerencial na
Administração Pública; à formação inicial dos integrantes de carreiras de Estado, sendo
intrinsecamente associada a esse papel a formação dos aprovados ao cargo de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental; cursos de aperfeiçoamento para carreiras; e
cursos de pós-graduação voltados para servidores públicos. Além disso, a instituição se dedica
à edição de publicações no campo da gestão pública.
No que diz respeito ao desenvolvimento técnico e gerencial, são oferecidos cursos e
atividades presenciais e à distância, na modalidade aberta ou exclusiva para determinada
repartição, com aulas elaboradas por especialistas de modo a desenvolver uma série de
competências essenciais aos agentes públicos, em programas de áreas como Comunicação e
Liderança, Desenvolvimento Gerencial, Ética e Cidadania, Gestão de Processos, Logística e
Planejamento. Sobre as atividades de educação à distância, cabe destacar:
―No primeiro ano de existência da Escola Virtual ENAP, a oferta de
cursos na modalidade a distância possibilitou o aumento de quarenta
por cento na capacidade de atendimento da escola, dando
oportunidade de capacitação para servidores lotados em todas as
regiões do País, elimando os custos de locomoção e hospedagem em
Brasília. Além de ampliar o número de servidores públicos federais
atendidos, também foi possível ofertar os cursos a servidores
estaduais e municipais‖ (ENAP, 2006, p. 50).

A ENAP é encarregada de ministrar o curso de formação inicial, no âmbito dos
respectivos processos seletivos, das carreiras de Analista de Planejamento e Orçamento –
APO e de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental – EPPGG, visando
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oferecer a formação aplicada adequada ao pleno exercício das funções aos novos ocupantes de
cargos dessas relevantes carreiras da Administração Federal.
A esse respeito, registra-se, a título de ilustração, a importância dos cursos de
formação inicial para qualquer carreira pública, e o quanto o elevado nível dos ocupantes dos
cargos das referidas carreiras poderia ser compartilhado com o serviço público como um todo
caso a realização de cursos de formação fosse prática comum a todas as carreiras:
―A instituição de cursos de formação em larga escala para as
carreiras públicas permitiria enorme ganho qualitativo para o serviço
público, que passaria a contar cada vez mais com profissionais
preparados para bem desempenhar o seu papel perante a sociedade.
Mas, até o momento atual, o governo acaba por não dizer à maior
parte de sua força de trabalho, quando de sua admissão, o que espera
dela‖ (ALVES, 2015a, p. 11).

Entende-se que, por suas origens e missão institucional, a ENAP seria a instância
adequada para a formação inicial da maior parte do funcionalismo federal. À parte da
formação inicial, a escola também se dedica a ministrar cursos para o aperfeiçoamento das
carreiras, servindo à capacitação e atualização profissional de integrantes de diversas carreiras
integrantes do ciclo de gestão da Administração Pública Federal, bem como de outras
carreiras que fazem parte dos quadros do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
No campo da pós-graduação stricto sensu, a escola oferta o Mestrado Profissional em
Políticas Públicas e Desenvolvimento, realizado em parceria com o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada – IPEA. A escola oferece as vagas do curso de mestrado a servidores
públicos envolvidos nas diversas etapas da implementação de políticas públicas em nível
federal.
Quanto à pós-graduação lato sensu, a escola oferece cursos de grande procura sobre
temas ligados à Administração Pública, sendo tradicionais os cursos de especialização em
gestão de pessoas no setor público e em gestão pública sob o enfoque organizacional.
Dentre as publicações de maior destaque da instituição, estão os Cadernos ENAP,
publicações na área de pesquisa e ensaios técnicos a respeito de temas em evidência afetos a
gestão pública; bem como os Estudos ENAP, voltados à veiculação de material baseado em
análise de dados sobre os servidores públicos federais; além da tradicional Revista do Serviço
Público, periódico criado em 1937 pelo antigo Conselho Federal do Serviço Público Civil, e
que serve como um dos mais conceituados repositórios de boas práticas em gestão pública.
Há ainda os cadernos oriundos das atividades a cargo da ENAP no âmbito da Escola
Ibero-americana de Administração e Políticas Públicas – EIAPP, escola de governo vinculada
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ao Centro Latino-americano de Administração para o Desenvolvimento – CLAD, do qual o
Brasil é membro. Nesse ponto, importante mencionar o papel de cooperação internacional da
ENAP para a difusão de boas práticas na Administração Pública, integrando, além da EIAPP,
outras iniciativas internacionais relacionadas à formação de servidores públicos.
Não se pode deixar de mencionar, por sua importância, as edições dos estudos de caso
que integram a casoteca de Gestão Pública da ENAP. Somam-se a essas edições a publicação
de livros sobre gestão pública e de textos para discussão, todos de grande interesse da
comunidade nacional de servidores públicos.
Deve-se mencionar, ainda, a Biblioteca Graciliano Ramos, que reúne vasto acervo de
obras sobre gestão pública, em meio físico e eletrônico, oferecendo empréstimos para leitura
ou consulta presencial dos livros e periódicos. Seu regulamento foi aprovado pela Resolução
nº 9, de 28 de julho de 2011, mas suas origens remontam a 1993, com a inauguração do à
época Centro de Documentação, Informação e Difusão. Trata-se, portanto, de importante local
de estudo e pesquisa para o aperfeiçoamento dos servidores públicos federais.
No campo da pesquisa, a ENAP conta com a oferta de bolsas, com vistas a fomentar a
pesquisa em Administração Pública, bem assim, como fruto dos estudos realizados naquela
instituição, geralmente resultam publicações de elevado nível sobre temas afetos à gestão
pública nacional.
Cabe mencionar, ainda, o evento especial Café com Debate, que a cada uma de suas
edições promove o diálogo entre servidores com a presença de debatedores de elevado nível
sobre temas em evidência na gestão federal, em formato de café da manhã, o que promove a
interação de modo informal e sem amarras hierárquicas.
Merece destaque o Concurso Inovação na Gestão Pública Federal, promovido em
conjunto com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O concurso, realizado
desde 1996, reconhece e premia iniciativas inovadoras, qualquer que seja seu porte, tanto na
gestão pública quanto na implementação de políticas públicas, que tenham gerado incremento
qualitativo para o serviço ofertado à sociedade.
No campo da articulação interinstitucional, a ENAP participa da Rede Nacional de
Escolas de Governo, iniciativa informal de livre adesão entre escolas de governo, centros de
formação e órgãos da Administração Pública interessados, que reúne mais de 260 instituições,
das diversas esferas federativas e dos diversos Poderes. A rede promove encontros e
seminários voltados à troca de experiências e ao aperfeiçoamento das escolas de governo no
País:

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 41

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
―A Rede surgiu com o objetivo de aumentar a eficácia das
instituições que trabalham com formação e aperfeiçoamento
profissional dos servidores públicos nos três níveis de governo
(federal, estadual e municipal) e dos três poderes. Ao mesmo tempo,
busca incentivar o compartilhamento de conhecimentos,
incentivando trabalhos em parceria‖ (COMITÊ GESTOR DA REDE
NACIONAL DE ESCOLAS DE GOVERNO, 2013, p. 1).

À ENAP cabe ainda a coordenação do Sistema Nacional de Escolas de Governo,
instituído pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, conforme mencionado no início
deste estudo. O sistema, também conhecido como Sistema de Escolas de Governo da União –
SEGU, é composto por 17 instituições federais dedicadas à formação de servidores públicos.
As escolas, seus órgãos de vinculação e seus atos instituidores estão elencados no quadro
abaixo.
Quadro 1 – Instituições integrantes do Sistema de Escolas de Governo da União (SEGU)
ESCOLA DE GOVERNO
Academia Nacional de Polícia –
ANP
Centro de Altos Estudos da
Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional – CEAE
Centro
de
Formação
e
Aperfeiçoamento do INSS – CFAI
Centro de Formação, Treinamento e
Aperfeiçoamento da Câmara dos
Deputados – CEFOR/CD
Escola da Advocacia-Geral da União
– EAGU
Escola de Administração Fazendária
– ESAF
Escola de Inteligência – ESINT /
ABIN
Escola Nacional de Administração
Pública – ENAP (Coordenadora do
Sistema)
Escola Nacional de Ciências
Estatísticas – ENCE
Escola Nacional de Mediação
Escola Nacional de Saúde Pública
Sérgio Arouca – ENSP
Escola Nacional de Serviços
Penitenciários – ESPEN
Fundação Joaquim Nabuco FUNDAJ
Instituto Legislativo Brasileiro – ILB
Instituto Rio Branco – IRBr/MRE
Instituto Serzedello Corrêa – ISC

ATO DE INSTITUIÇÃO19

ÓRGÃO DE
VINCULAÇÃO
Polícia Federal
Procuradoria-Geral
Fazenda Nacional

Boletim Interno nº 216/1960
da

Portaria nº 345/2003

Instituto Nacional do Seguro
Social
Câmara dos Deputados

Decreto nº 7.556/2011

Advocacia-Geral da União

Portaria nº 1.294/2000

Ministério da Fazenda

Decreto-lei nº 7.311/1945

Agência
Brasileira
de
Inteligência
Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

Decreto nº 68.448/1971

Instituto
Brasileiro
de
Geografia e Estatística
Ministério da Justiça
Fundação Oswaldo Cruz

Decreto nº 47.997/1960

Ministério da Justiça

Portaria nº 3.123/2012

Ministério da Educação e
Cultura
Senado Federal
Ministério das Relações
Exteriores
Tribunal de Contas da União

Lei nº 770/1949

Ato da Mesa nº 69/1997

Decreto nº 93.277/1986

Portaria nº 1.920/2012
Lei nº 2.312/1954

Resolução nº 9/1997
Decreto-lei nº 7.473/1945
Resolução nº 19/1994

19

Quando as atuais instituições sucederam estruturas anteriores, foi elencado o ato constitutivo da instituição
original.
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Universidade Banco Central do Banco Central do Brasil
Portaria nº 29.971/2005
Brasil – UniBacen
Fonte: Caderno ENAP nº 40 (FONSECA et al, 2015), adaptado, e pesquisa legislativa realizada pelo autor.

Verifica-se a ausência, nesse rol, da Escola Superior de Guerra, integrante do
Ministério da Defesa. Entende-se equivocada tal ausência, já que se trata de tradicional
instituição responsável pela formação gerencial de quadros civis e militares para o exercício
de funções públicas, notadamente em temas afetos a estratégia e defesa nacional.
Por fim, cabe ressaltar que o Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006, também
atribuiu à ENAP a posição de membro do Comitê Gestor da Política Nacional de
Desenvolvimento de Pessoal, a quem compete, dentre outras atribuições, zelar pela
observância às diretrizes da política, orientar os órgãos e entidades da administração sobre a
destinação de recursos para capacitação e disseminar a PNDP.

III.I. O PAPEL DA ENAP NA FORMAÇÃO DE QUADRO DAS CARREIRAS DE
ESTADO

É notável o trabalho da ENAP na formação de quadros das carreiras de Estado no País.
A literatura já conta com diversas referências ao êxito da formação oferecida pela escola.
Exemplo desse reconhecimento está no artigo de Marcos Alonso publicado na Revista do
Serviço Público, em que analisa os custos no setor público:
―Há de se fazer um grande esforço de capacitação da administração
pública para a gestão (estratégica) de custos, pois a revolução dos
custos só será vitoriosa se os gestores abraçarem a causa. Nesta
direção, não poderíamos deixar de registrar a iniciativa pioneira da
Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), que a partir de
meados de 1998 passou a ministrar o curso ‗Gerenciamento de
custos no serviço público‘‖ (ALONSO, 1999, p. 49).

Em dissertação de mestrado no curso de Administração Pública da Escola Brasileira
de Administração Pública e de Empresas, da Fundação Getúlio Vargas, Patrícia Roberta Paes
de Andrade assinalou o protagonismo da ENAP na formação de quadros gerenciais da
Administração Pública:
―O papel capital da ENAP, dentro do plano de desenvolvimento do
governo federal, foi reafirmado após a publicação do Decreto nº
5.707/2006, que instituiu a Política Nacional de Desenvolvimento de
Pessoal, onde ficou explícito que os órgãos deverão incluir em seus
planejamentos estratégicos ações voltadas para a habilitação de seus
servidores, para que ocupem cargos de direção superior, ou seja, os
servidores deverão ser capacitados para ocupar cargos de chefia,
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objetivando o critério da eficiência no serviço público (BRASIL,
2006)‖ (ANDRADE, 2012, p. 25).

Por sua vez, em tese de doutoramento em Administração pela Universidade Federal da
Bahia, Alexandre Mendes Nicolini, ao abordar a construção de saberes necessários ao
exercício das carreiras de Estado, ressaltou a relação entre a criação da Escola Nacional de
Administração Pública, a busca pela profissionalização do Estado e a consolidação da carreira
de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (NICOLINI, 2007).
A importância da formação gerencial dos quadros da carreira de Especialista em
Políticas Públicas e Gestão Governamental na ENAP é facilmente identificada quando se
observa que aproximadamente 60% de seus integrantes exerce cargo comissionado de
atribuições técnicas, gerenciais, de assessoramento ou direção (ANESP, 2015).
Dessa forma, a evolução da escola de governo e da carreira se mostram indissociáveis
sob a perspectiva da profissionalização da função pública brasileira, tendo a escola de
governo contribuído para a formação gerencial, a consolidação e o êxito da carreira de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, ocupante de parcela considerável
dos cargos gerenciais do setor público federal.
IV. A ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA – ESAF
A Escola de Administração Fazendária – ESAF tem origem nos Cursos de
Aperfeiçoamento do Ministério da Fazenda, instituídos pelo Decreto-lei nº 7.311/1945. Os
cursos foram a base para a criação, em 1967, do Centro de Treinamento do Ministério da
Fazenda – Cetremfa, transformado na Escola de Administração Fazendária durante a década
de 1970.
A instituição conta com sede própria em Brasília e Centros Regionais de Treinamento
localizados em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio
de Janeiro, Salvador e São Paulo, além de pólos em João Pessoa e Manaus, como é possível
verificar em seu sítio eletrônico. Possui ainda biblioteca de grande acervo em temas
fazendários.
À escola cabe a coordenação do Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF,
programa que visa estimular a participação e a capacitação cidadã para o controle fiscal,
instituído por meio da Portaria MF/MEC nº 413, de 31 de dezembro de 2002, como uma
evolução do Programa Fiscal de Educação Tributária, criado em 1996.
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O programa realiza importante trabalho por meio da cooperação entre a ESAF,
Ministério da Educação e órgãos fazendários e de educação dos Estados e Municípios, com
vistas à educação fiscal e à criação da cultura de cidadania fiscal da população.
A ESAF se destaca não somente na realização de cursos de formação inicial,
notadamente para os servidores ingressos nas carreiras de Estado do Ministério da Fazenda,
como no caso dos Analistas de Finanças e Controle, mas também como uma respeitada banca
examinadora de concursos públicos para o recrutamento de talentos para o setor público
brasileiro.
Ademais, oferece cursos de aperfeiçoamento para os servidores públicos federais,
notadamente nas áreas financeira, orçamentária e tributária; cursos de pós-graduação lato
sensu e stricto sensu; desenvolve estudos sobre temas de administração e finanças públicas, e
organiza concursos de prêmios para fomentar pesquisas e elaboração de trabalhos acadêmicos
sobre esses temas.
No campo da articulação interinstitucional, além de integrar o Sistema de Escolas de
Governo da União, a ESAF possui relevante atividade de cooperação nacional, com demais
órgãos de governo das diversas esferas, e internacional, por meio de Memorandos de
Entendimento com instituições congêneres de diversos países.
V. AS ESCOLAS DE GOVERNO ESTADUAIS: O CASO DA REESTRUTURAÇÃO
DA ESCOLA DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – EGOV/DF
A Constituição Federal, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, reconheceu em
seu texto a importância das escolas de governo, não apenas na esfera federal, mas também no
âmbito dos Estados e do Distrito Federal. Assim assinala o §2º do art. 39 do texto
constitucional:
―Art. 39 (...)
§ 2º A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas
de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos
servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos
um dos requisitos para a promoção na carreira, facultada, para
isso, a celebração de convênios ou contratos entre os entes
federados. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19,
de 1998)
[...] (BRASIL, 1988).

Esse texto, além de reconhecer a relevância das importantes escolas de governo
federais existentes, legitimou a presença cada vez mais constante de instituições de ensino
governamental na esfera federal e, especialmente, no plano estadual e do Distrito Federal.
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As escolas de governo já são instituições consolidadas em boa parte das unidades da
Federação, não obstante algumas ainda careçam de fortalecimento institucional e
aprimoramentos sob o ponto de vista organizacional. Para o presente trabalho, como forma de
exemplificar uma implantação dessa necessária mudança de paradigma, apresenta-se estudo
sobre a Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV/DF.
O estudo é baseado em policy paper elaborado e encaminhado por este autor em 10 de
dezembro de 2014 à equipe da gestão eleita para o governo do Distrito Federal no período de
2015 a 2018, e aproveitado em grande medida pela direção da EGOV/DF na reestruturação
que promoveu na instituição.
V.I. HISTÓRICO

A Escola de Governo do Distrito Federal (EGOV) tem origem no Serviço de Seleção e
Aperfeiçoamento – SSA, criado pelo Decreto nº 43, de 28 de março de 1961. Cinco anos mais
tarde, passou a se chamar Centro de Seleção e Treinamento - CEST.
Por sua vez, com a edição do Decreto nº 3.121, de 31 de dezembro de 1975, o CEST
foi transformado no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos – IDR, vinculado à
Secretaria de Administração do Distrito Federal.
Em 2000, a Secretaria de Gestão Administrativa – SGA, com a estrutura dada pelo
Decreto nº 21.599, de 5 de outubro de 2000, passou a contemplar a Escola de Governo do
Distrito Federal – EGDF. Em 2004, a EGDF passou a se chamar Escola de Gestão Pública –
EGEP, por meio do Decreto nº 24.392, de 27 de janeiro de 2004.
Por meio do Decreto nº 27.591, de 1º de janeiro de 2007, foram criadas a Secretaria de
Planejamento e Gestão – SEPLAG e a atual Escola de Governo do Distrito Federal – EGOV.
A EGOV hoje se encontra na estrutura da Secretaria de Administração Pública do Distrito
Federal – SEAP.

V.II. RESULTADOS RELEVANTES DAS GESTÕES ANTERIORES

As gestões anteriores mantiveram tratativas com o Instituto Legislativo Brasileiro ILB (Senado Federal), bem como atuaram no intuito de transformar a Escola em
Universidade, em torna-la polo central da Rede de Escolas do GDF e também em implantar o
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ensino a distância na capacitação dos servidores públicos distritais, tendo participado de
eventos da Rede Nacional das Escolas de Governo.
Dentre as atividades de relevo, destacam-se o curso para servidores das carreiras de
Auditoria de Atividades Urbanas e de Fiscalização e Inspeção de Atividades Urbanas, que
contou com três meses de duração, 19 turmas e cerca de 800 alunos-servidores; e o projeto
―Formação com devolutivas‖, no qual a Escola trabalha no sentido de promover e devolver à
Administração Pública conhecimento e reflexões sobre os processos de gestão pesquisados
pelos servidores participantes dos cursos.
Como contrapartidas, os servidores do GDF que participam dos cursos de
especialização podem publicar os trabalhos acadêmicos no banco de publicações disponível
no sítio eletrônico da escola; apresentar ao público os trabalhos e pesquisas desenvolvidos
durante o curso e/ou passar a integrar a equipe de instrutores da EGOV/DF.
Merece destaque ainda o início da elaboração do projeto político-pedagógico da
escola, construído de forma participativa com os servidores.

VI.III. NECESSIDADES DE APRIMORAMENTO IDENTIFICADAS PARA A NOVA
GESTÃO E RAZÕES PARA MUDANÇAS

Em análise do material disponibilizado no sítio eletrônico da instituição até dezembro
de 2014, não foi constatado êxito em demonstrar resultados das tratativas para firmar
protocolos de cooperação. Não foi identificada, ainda quantificação, de forma ostensiva e
detalhada, de resultados capazes de demonstrar êxito das políticas de capacitação dos
servidores do GDF.
Ademais, a própria página eletrônica, apesar de amigável, parecia não se comunicar
adequadamente com o público externo – cidadãos e servidores do GDF, estando mais voltado
ao público interno ou a usuários que já possuem familiaridade com as rotinas da instituição.
No policy paper, foi ressaltada a necessidade de escolha de dirigentes tecnicamente
capazes, para entregar mais resultados com equipes reduzidas. Mas somente a escolha
adequada dos dirigentes não seria suficiente para o alcance, pelo governo, dos resultados
almejados pela população: todo o corpo técnico do serviço público distrital necessitaria estar
qualificado e motivado para desempenhar suas atribuições:
―É necessário, portanto, voltar a contar com o Estado como
disseminador de ideais de coletividade e boa convivência em
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sociedade, para que sejam retomados os bons valores do trabalho, do
empreendedorismo, da eficiência, da qualidade no serviço público,
da responsabilidade social da iniciativa privada, da capacitação
constante dos empregados, da cortesia no atendimento e nas relações
interpessoais, da humanização e da busca do desenvolvimento
pessoal e coletivo. A Administração Pública e seus servidores
podem atuar como vetores fundamentais à concretização das
mudanças almejadas‖ (ALVES, 2014, p. 4).

Nesse sentido, fica evidenciada a importância da EGOV/DF, que tem por missão
institucional capacitar os quadros da Administração Pública Distrital no exercício de suas
funções, de modo a permitir que estejam atualizados em seus conhecimentos profissionais e
aptos a prestar serviço público de excelência, alinhado com as diretrizes governamentais e,
principalmente, com as necessidades dos cidadãos.
Mais do que isso, a EGOV terá o papel, nesse contexto de mudança, de internalizar
nova cultura e motivar uma equipe de servidores que terá pela frente um horizonte de grande
cobrança por resultados e pouco orçamento para incentivos salariais.
Diante do protagonismo da qualidade da gestão no Plano de Governo apresentado à
sociedade, a EGOV/DF se encaixaria em momento ímpar que a permitiria ter destaque, dentro
da Administração Distrital, quanto à adoção de boas práticas, cumprindo papel importante de
divulgação, conscientização e motivação dos quadros do serviço público do DF.
Para implementar as propostas do Plano de Governo quanto à capacitação de
servidores, notadamente quanto à elaboração de um plano global de desenvolvimento de
pessoas e à implantação em larga escala da gestão por competências, recomendou-se realizar
as adequações na EGOV detalhadas a seguir.

VI.IV. RECOMENDAÇÕES DO POLICY PAPER

VI.IV.I. RECOMENDAÇÕES NO PLANO POLÍTICO-INSTITUCIONAL
No plano político-institucional, propôs-se a formação de rede de consultores internos
do GDF, desenvolvendo orientações para a pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços
públicos; para a elaboração de planejamento estratégico; para o gerenciamento de projetos e a
análise de processos; para o desenvolvimento da gestão por competências; para o alcance de
resultados; e para a desburocratização e simplificação administrativa, sugerindo que fossem
essas as linhas-mestras das capacitações a serem ministradas aos servidores dos diversos
órgãos e entidades do Distrito Federal.
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Para tanto, recomendou-se que, antes de tudo, fosse a própria EGOV/DF o exemplo.
Remodelações de pequeno valor financeiro, mas de grande valor como exemplo, poderiam ser
adotadas desde o balcão do atendimento, com a instalação de caixa para críticas e sugestões, a
divulgação de canal direto de atendimento pelo Diretor-Executivo, e a instalação de painel de
avaliação do atendimento.
Sugeriu-se ainda que a EGOV assumisse papel de destaque no âmbito da
Administração

Pública

Distrital

com

relação

à

simplificação

administrativa

e

desburocratização. A principal ação nesse sentido seria a realização de iniciativa para
consultar cidadãos e servidores públicos sobre quais procedimentos administrativos
consideram contar com excesso de burocracia e trâmites desnecessários, colhendo sugestões
para sua redução.
Diversos países da União Europeia e, na América Latina, o Governo do Equador, já
implantaram programas dessa natureza. Em palestra realizada no Congresso do CLAD em
novembro de 2014, representantes do Governo Equatoriano afirmaram ter recebido mais de 6
mil contribuições da sociedade, levando à revisão de uma série de regulamentos. Foi criado
um personagem para a campanha, chamado, em tradução livre, de ―Tramitão‖ (uma espécie
de monstro de papel que assombrava os cidadãos).
A iniciativa adaptada ao nosso contexto contemplaria também a premiação das
melhores ideias, por meio de placa simples a ser entregue em evento, e culminaria com a
elaboração de proposta legislativa ao GDF para eliminação dos trâmites desnecessários. A
EGOV/DF também poderia ser responsável por acompanhar a implementação da medida.
Ademais, a EGOV incentivaria e participaria ativamente da realização de cursos de
formação para ingresso e atualização dos servidores nas diversas carreiras do serviço público
do Distrito Federal, a exemplo da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. Isso
porque o Governo, na condição de empregador, deve comunicar aos seus servidores o que
espera deles, qual sua missão, seu compromisso. O servidor necessita conhecer o papel do seu
órgão e o seu papel dentro dele.
O curso de formação, para a vida profissional do servidor naquele órgão público, é a
primeira etapa de um processo continuado de formação e aprendizagem que deve acompanhálo durante toda a carreira. Para tanto, registrou-se a importância fundamental de reconhecer o
importante papel da EGOV/DF na formação dos quadros do Distrito Federal, tanto no seu
ingresso, quanto no seu aperfeiçoamento ao longo da carreira.
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VI.IV.II. RECOMENDAÇÕES NO PLANO ADMINISTRATIVO E DE RECURSOS
HUMANOS
No policy paper, com vistas à racionalização da máquina administrativa, foi sugerida a
incorporação da Coordenação de Educação a Distância e sua Gerência de Desenvolvimento
de Ambientes Virtuais à Coordenação de Desenvolvimento e Formação. A medida foi adotada
pela gestão, que extinguiu a Coordenação de Educação à Distância, deslocando a Gerência de
Desenvolvimento de Ambientes virtuais para a Coordenação de Desenvolvimento e
Formação.
Também foi sugerida a incorporação da Coordenação de Tecnologia, sua assessoria
técnica e sua Gerência de Acompanhamento e Manutenção de Rede à Coordenação
Administrativa, transferindo a Gerência de Produção de Materiais Didáticos para a
Coordenação de Desenvolvimento e Formação. A proposta foi acatada na reestruturação, à
exceção da transferência da área de Produção de Materiais Didáticos, que foi extinta.
Mas a sugestão de maior relevo foi a criação da Coordenação de Projetos Especiais e
Cooperação Institucional, dedicada a elaborar e conduzir projetos relevantes e acompanhar
parcerias com entidades congêneres em nível local, nacional e internacional, proposição
plenamente acatada e implementada pela gestão da EGOV/DF que analisou o policy paper.
A criação dessa Coordenação foi proposta em razão de a EGOV/DF ter como
atribuição capacitar todo o quadro de servidores do DF, de seus diversos órgãos e autarquias,
o que implica duas vertentes: 1) ter amplo conhecimento e manter interação positiva com os
órgãos da Administração Distrital, com vistas a levantar as necessidades de capacitação e
receber apoio institucional para sua realização; e 2) estar atualizada com as melhores práticas
e tecnologias das Escolas de Governo em nível local, nacional e internacional, de modo a
obter cooperação para sanar nossas lacunas de capacitação e ter interlocução apta a expor as
práticas exitosas que venham a ser desenvolvidas no âmbito do GDF.
A respeito da articulação interinstitucional, cabe destacar a pesquisa de Diego Ribeiro
da Fonseca, Marizaura Reis de Souza Camões, Marcelo Douglas de Figueiredo Torres e
Joselene Pereira Lemos, no Caderno ENAP nº 40, intitulado ―Sistema de Escolas de Governo
da União: perfil, identidade e desafios para institucionalização‖.
Em seção específica do documento, os pesquisadores elencam as formas de
cooperação e estabelecimento de parcerias previstos pelas escolas de governo do Sistema de
Escolas de Governo da União, identificando que elas podem se dar com escolas de governo,
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órgãos públicos, instituições educacionais, outras organizações nacionais e instituições
estrangeiras. Ao identificar essa classificação, assinalam:
―[...] a realização de parcerias se afigura como um dos mais
importantes quesitos para a atuação eficaz das escolas de governo.
Tal atribuição possui um caráter técnico, mas também político, na
medida em que proporciona a coesão entre as escolas de governo e a
sua legitimação junto a outras organizações‖ (FONSECA et al,
2015, p. 68).

A atuação institucional articulada, como no caso do Sistema de Escolas de Governo da
União e da Rede de Escolas de Governo, mas também a articulação com a sociedade para o
atendimento às suas incontáveis demandas, são imperativos da gestão pública atual. Nesse
sentido, Goldsmith e Eggers, na obra ―Governar em rede: o novo formato do setor público‖,
afirmam:
―O modelo tradicional e hierárquico de governo simplesmente não
atende as demandas desses tempos complexos e em rápida
transformação. Sistemas burocráticos rígidos, que operam com
procedimentos de comando e controle, restrições de trabalho
rigorosas, bem como culturas e modelos operacionais introvertidos
são inadequados para abordar problemas que, muitas vezes,
transcendem os limites organizacionais‖ (GOLDSMITH; EGGERS,
2006, p. 22).

A criação da Coordenação de Projetos Especiais e Cooperação Institucional, com
estrutura simples mas com foco na capacidade de articulação, veio a atender essa lacuna da
EGOV/DF, de modo similar ao modelo de cooperação já consolidado das grandes escolas de
governo federais, que possuem numeroso número de parcerias com outras escolas, outros
órgãos de governo e entes internacionais.
Diante do exposto, a proposta do policy paper previa, em lugar das quatro existentes à
época, a reestruturação da escola para contemplar três coordenações: Coordenação
Administrativa, Coordenação de Desenvolvimento e Formação, e Coordenação de Projetos
Especiais e Cooperação Institucional, desenho que foi consolidado pelo Decreto nº
36.304/2015.
Além disso, houve a proposição de se reduzir o número de cargos da Assessoria
Especial, montando um grupo multidisciplinar apto a contribuir para esses três temas. Na
configuração proposta, em lugar dos quatro existentes, haveria três assessores com perfis para
atuar nas seguintes questões: temas jurídico-administrativos; temas técnico-pedagógicos;
temas de comunicação e articulação institucional. Ao menos em termos numéricos, a sugestão
foi incorporada.
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O organograma anterior, bem como o organograma proposto no policy paper e o
organograma implementado na EGOV/DF a partir da edição do Decreto nº 36.304/2015
podem ser verificados, respectivamente, nos Anexos I, II e III deste trabalho.
No plano da gestão organizacional, foi sugerida a apresentação da proposta de gestão
da instituição, demonstrando a necessidade de envolvimento da equipe para o alcance dos
resultados. Isso porque, para motivar os servidores da EGOV/DF a aderir às novas diretrizes,
seriam desenvolvidas ações sob o lema ―Melhorar a EGOV para melhorar a qualidade de vida
do DF‖, demonstrando o impacto que a capacitação exerce sobre os servidores da
Administração Distrital e sobre o serviço por eles prestado aos cidadãos. Não foi possível
identificar se a sugestão foi implementada.
Por fim, foram apresentadas propostas no sentido de aprimorar a comunicação
bidirecional com os gestores, por meio da realização de reuniões de gestão semanais da
manutenção do Gabinete do Diretor-Executivo de portas abertas para interação; estabelecer
processos seletivos internos para o recrutamento de gerentes e coordenadores; e promover
palestras ao público interno com expositores de alto nível, em temas técnicos, de
Administração Pública e motivacionais, que possam realiza-las sem custo, ou a custos
mínimos, para a Administração. Também não foi possível identificar se tais medidas foram
implementadas pela gestão.
VII. CONCLUSÕES

Com o presente estudo, restou evidenciada a importância das escolas de governo para a
profissionalização dos servidores públicos brasileiros. Essas instituições, responsáveis pela
formação inicial e/ou continuada da burocracia estatal, desempenham papel que a cada dia
mais ganha o merecido reconhecimento de governantes, legisladores, dos próprios servidores
públicos e da sociedade civil.
Demonstrou-se o papel das três mais tradicionais escolas de governo da esfera federal,
integrantes do Sistema de Escolas de Governo da União, a começar pelo Instituto Rio Branco
– IRBr, criado em 1945, que cuida de formar os diplomatas para a adequada representação
dos interesses internacionais do Brasil. Ao promover a interação com profissionais
experientes e o convívio com os novos colegas de carreira, a instituição contribui para a
formação do espírito da carreira e capacita esses servidores para o exercício de suas funções.
A Escola Nacional de Administração Pública – ENAP, com sua tradição de excelência
na formação dos servidores, notadamente em temas afetos à gestão pública propriamente dita,
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também tem suas atividades descritas neste estudo, que aponta o amplo leque de sua atuação e
suas contribuições à formação dos quadros do serviço público nacional.
O trabalho apontou ainda o papel de relevo e o desenvolvimento conjunto da instituição
ENAP com a carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, cuja formação inicial e continuada se dá
preponderantemente nessa escola de governo.
A Escola de Administração Fazendária – ESAF, instituição prestigiada na formação de
servidores públicos, notadamente em temas financeiros e tributários, também contou com
capítulo específico do presente estudo, o qual destacou sua importância na formação para
temas fazendários e seu caráter de referência no recrutamento de servidores públicos, sendo
uma das principais bancas realizadoras de concursos públicos do País.
Ponto comum a todas as integrantes desse rol de escolas de governo de elevado nível na
esfera federal, a articulação interinstitucional tem promovido avanços na percepção de
dirigentes públicos e da sociedade civil sobre o papel das escolas de governo, aumentando sua
capilaridade e permitindo sua atuação em rede para o compartilhamento de saberes e a
cooperação.
Com o reconhecimento constitucional, a partir da Emenda Constitucional nº 19/1998, da
importância das escolas de governo para a formação dos servidores públicos em nível federal,
dos Estados e do Distrito Federal, sua disseminação nos governos estaduais foi consolidada.
Para análise do presente trabalho, realizou-se recorte sobre a Escola de Governo do Distrito
Federal – EGOV/DF, a qual foi objeto de policy paper com proposta de reestruturação
elaborado por este autor.
A reestruturação, implementada pela gestão da EGOV/DF a partir de janeiro de 2015,
teve como maior avanço a criação da Coordenação de Projetos Especiais e Cooperação
Institucional, reconhecendo naquela instituição a importância da cooperação e da atuação em
rede para seu fortalecimento institucional e para a oferta cada vez melhor de capacitações aos
servidores públicos, visando o melhor atendimento às demandas da sociedade.
Espera-se que, com essa nova dinâmica, EGOV/DF possa exercer cada vez mais papel
preponderante, seja no ingresso e formação dos servidores públicos do Distrito Federal, seja
no seu aperfeiçoamento ao longo da carreira, contribuindo para a cultura de planejamento e
governança no setor público distrital.
* As ideias externadas neste artigo são de responsabilidade de seu autor e não representam
necessariamente o ponto de vista das instituições às quais esteja vinculado.
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ANEXO I – ORGANOGRAMA ANTERIOR DA EGOV/DF

Fonte: sítio eletrônico da Escola de Governo. Acesso em 8 dez. 2014.
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ANEXO II – PROPOSTA DE REESTRUTURAÇÃO
EGOV/DF (POLICY PAPER dez. 2014)
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ANEXO III – ORGANOGRAMA EGOV/DF APÓS
REESTRUTURAÇÃO (DECRETO nº 36.304/2015)
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DISCRICIONARIEDADE E CONTROLE NA TUTELA DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E CULTURAL: RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO NA ESCOLHA
ENTRE INTERESSES PÚBLICOS CONCORRENTES E OS LIMITES DA
INTERVENÇÃO DOS PODERES JUDICIÁRIO E LEGISLATIVO

ADMINISTRATIVE DISCRETION AND JUDICIAL REVIEW REGARDING
THE PROTECTION OF NATIONAL HERITAGE: THE PUBLIC
ADMINISTRATION PRIMARY ROLE TO CHOOSE AMONG SEVERAL
COMPETING PUBLIC INTEREST AND THE LIMITS OF JUDICIAL AND
LEGISLATIVE INTERVENTION ON THIS SUBJECT

PATRÍCIA BAPTISTA FERREIRA
Professora Adjunto da Graduação e da Pós-Graduação
stricto sensu em Direito Público da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doutora em Direito
do Estado pela Universidade de São Paulo (USP).
Procuradora do Estado do Rio de Janeiro.
RESUMO: A proteção constitucional do patrimônio histórico e cultural como interesse difuso incrementou o
contencioso sobre o tema. A decisão de preservar, ou não, um bem e a escolha do instrumento adequado para
isso situam-se, porém, na esfera de discricionariedade do Executivo. O Judiciário, portanto, deve adotar postura
deferente aos juízos de mérito da Administração, competindo-lhe zelar pela observância do devido processo
legal. O Legislativo, por sua vez, tem papel restrito ao exercício da competência normativa.
PALAVRAS-CHAVES: Discricionariedade administrativa, patrimônio histórico, controle judicial, controle
legislativo, tombamento, reserva da administração, devido processo legal, interesse público, responsabilidade.
ABSTRACT: Brazil´s 1988 Constitution qualifies national historic and artistic heritage as a diffuse interest
worthy of protection of Public Administration. Since then, judicial disputes regarding this subject have
significantly increased. The decisions about whether and how to protect a historical site belong to the
administrative sphere of discretion. Thus, judicial review should defer to administrative decisions, unless the due
process clause rests violated. Legislative role on the subject is limited on rulemaking.
KEYWORDS: Administrative discretion, national historical and artistic heritage, protection of historical and
artistic sites, judicial review, legislative review, due process, public interest, public and private accountability.
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I.

INTRODUÇÃO

A

PROTEÇÃO

CONSTITUCIONAL

DO

PATRIMÔNIO

HISTÓRICO E CULTURAL

O patrimônio histórico, artístico e cultural foi contemplado, no texto constitucional de
1988, como um dos interesses difusos merecedores da tutela do Estado. Sua proteção é
passível de ser postulada por meio de ação civil pública (art. 129, II, c/c art. 1º, III, da Lei
7.347/85) ou pela via da ação popular (art. 5º, LXXIII, CF/88). A Constituição definiu ainda a
competência concorrente da União e dos Estados para legislarem sobre a matéria (art. 24,
VII), bem como a competência material comum dos três níveis da federação para a proteção
efetiva deste patrimônio (art. 23, III, e art. 30, IX).
Na seção destinada à cultura (no Título VIII, Da Ordem Social), o art. 216 traçou
diretrizes para a identificação do patrimônio cultural20. Seu parágrafo primeiro, por sua vez,
incumbiu ao Poder Público, com a colaboração da comunidade, a tarefa de promover e
proteger tal patrimônio, enumerando os instrumentos jurídicos de que pode se valer
(inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de
acautelamento e preservação).
Esse status constitucional, aliado ainda à atuação do Ministério Público e à maior
consciência social quanto à relevância da proteção dos bens históricos e culturais, deram azo a
um crescente contencioso judicial acerca da matéria. Com frequência, a queixa decorre da
omissão do Poder Público em promover uma adequada tutela deste patrimônio. Noutros
casos, porém, controverte-se sobre os excessos da Administração no exercício da tutela.
O presente trabalho dedica-se a examinar algumas das questões jurídicas mais
comumente enfrentadas quando o assunto é o controle dos atos de tutela do patrimônio
histórico e cultural, com destaque para o tombamento, modalidade mais corriqueira de tutela.

20

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:
I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
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II. POSSIBILIDADES E LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS DE
TUTELA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

II.I. CONTROLE DO MÉRITO: A RESERVA DA ADMINISTRAÇÃO (NA
ESCOLHA ENTRE INTERESSES PÚBLICOS CONCORRENTES)

Como visto acima, a Constituição atribui ao Poder Público a competência para
promover a tutela do patrimônio histórico e cultural. Trata-se de competência típica do Poder
Executivo21.
O problema que surge amiúde diz respeito à omissão do Poder Público no exercício de
tal competência. Nessa circunstância, é possível controlar judicialmente a decisão de tutelar
ou não um bem como integrante do patrimônio histórico e cultural? A quem cabe definir se o
bem integra ou não tal patrimônio? Pode o tombamento de um bem ser determinado em juízo?
Pois bem, em primeiro lugar, penso que determinar se um bem integra ou não o
patrimônio histórico e cultural brasileiro é decisão que se insere na esfera do que a doutrina,
em direito administrativo, tem convencionado chamar de discricionariedade técnica22.
Avaliar se um prédio ou obra de arte reúne as condições que determinam, ou não, a
necessidade de sua preservação, por razões históricas ou culturais, envolve o emprego de
conhecimentos históricos e artísticos por técnicos com formação especializada. Por exemplo,
determinar se um imóvel demanda proteção por sua relevância histórica ou arquitetônica há
de depender necessariamente um exame prévio pela expertise de historiador e arquiteto.
A decisão quanto à tutela ou não de determinado bem não constitui, portanto, uma
zona de discricionariedade política pura do Executivo — de simples juízo político de
conveniência e oportunidade —, nem menos ainda há espaço para voluntarismos do
Executivo nesta matéria.
Assim, se o ente federado contar com serviço específico para a tutela do patrimônio
histórico e cultural, o parecer prévio dos técnicos que integram este serviço deve ser
considerado peça indispensável no processo de avaliação quanto à necessidade da preservação
do bem. Se este serviço não existir, o Poder Executivo deve buscar instruir o processo com
pareceres de profissionais e acadêmicos reconhecidos na área.

21

A questão será mais bem examinada no item 3, adiante.
A designação discricionariedade técnica desperta alguma polêmica que desborda dos limites deste trabalho
enfrentar. Remete-se, porém, o leitor ao conhecido trabalho de Eros GRAU, O Direito Posto e o Direito
Pressuposto. 3.ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
22
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Fica, porém, o Executivo vinculado às conclusões dos pareceres técnicos apresentados
em um ou outro sentido? À míngua de previsão legal específica23, deve ser empregado o
entendimento geral existente no sentido da não vinculação. O Poder Executivo pode decidir
em sentido diverso dos pareceres técnicos apresentados, tanto pela tutela, como em sentido
contrário, desde que sua decisão seja adequadamente fundamentada. Há, de fato, uma
discricionariedade remanescente, mas que não prescinde do parecer técnico instrutório.
A possibilidade de divergência, por parte do Executivo, da indicação técnica decorre
da constatação de que a decisão quanto à preservação de um bem não envolve apenas — ou
não deve envolver — o exame de suas características intrínsecas. Ao lado deste juízo, cabe ao
Poder Executivo (1) verificar se há outros interesses públicos concorrentes que mereçam ser
igualmente promovidos pelo Poder Público e que conflitem com a preservação do bem; e, (2)
se for o caso, escolher qual o melhor instrumento de tutela a ser adotado.
O espaço decisório concedido ao Executivo acerca da tutela decorre, portanto, do
reconhecimento de que, ao lado do interesse histórico e cultural do bem, podem coexistir
outros interesses públicos (primários) tão ou mais relevantes em sentido oposto. Assim, por
exemplo, interesses sanitários, de segurança, mobilidade e desenvolvimento urbanos etc. O
interesse público na preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural não é o único
interesse público dependente de tutela pelo Poder Público. Por isso, ele pode decidir, desde
que fundamentadamente, por não proteger determinado bem, mesmo que este reúna elementos
técnicos que justificassem sua preservação. Há aqui, repita-se, um juízo decisório, de segunda
ordem — posterior ao juízo técnico —, típico da decisão política democraticamente
legitimada.
Além disso, dentre as formas previstas no art. 216, § 1º, da Constituição Federal, cabe
igualmente ao Poder Executivo o exame e a decisão acerca da modalidade de tutela a ser
adotada.
É de se ter em conta, ainda, que a avaliação das características que determinam se um
bem integra ou não o patrimônio cultural envolve, muitas vezes, juízos estéticos com
frequência contraditórios e sujeitos a variações no tempo. Por exemplo, hoje, demanda-se a
preservação de imóveis com elementos arquitetônicos que, em passado não muito remoto, não

23

O Decreto-lei nº. 02/69 e a Lei estadual nº. 509/81, ambas do Estado do Rio de Janeiro contêm previsão
específica, em matéria de tombamento, no sentido de que o parecer negativo do Conselho Estadual de
Tombamento vincula o Poder Executivo. Art. 9º, § 2º - O Conselho Estadual de Tombamento emitirá parecer
prévio sobre os atos do tombamento e de destombamento, tendo esse parecer efeito vinculativo para a
Administração, se num caso e noutro, concluir contrariamente à providência.
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eram considerados merecedores de tutela e que, possivelmente, daqui a vinte anos, podem não
mais justificar tal proteção.
A inclusão de um bem no rol daqueles tutelados pelo Estado, pois, envolve juízos
decisórios de pelo menos três ordens distintas deixados pelo legislador — inclusive,
constituinte — a cargo do Poder Executivo. É passível, ainda, de revisão no tempo, uma vez
alteradas as condições que justificavam a proteção.
Por isso, à vista de tantas variáveis, apenas o Poder Executivo detém a competência
para sopesar adequadamente os diversos interesses públicos concorrentes que está
encarregado de promover e, ao final, para decidir pela tutela ou não de um bem. E, nesse
contexto, é legítimo, inclusive, que possa decidir por não protegê-lo, mesmo que existam
pareceres técnicos apontando em sentido diverso.
O processo judicial, assim, não se apresenta como instância adequada para substituir a
decisão administrativa no que toca a preservação do bem. As limitações do processo judicial
não permitem que o Juiz disponha do mesmo panorama do gestor público quanto aos
interesses diversos a tutelar. Não existe um direito subjetivo ao tombamento ou à tutela de um
bem no patrimônio histórico e cultural (salvo vício de legalidade no processo administrativo,
como abaixo se verá). Por isso, não há como se cogitar que tal medida possa ser judicialmente
imposta sem ofensa à reserva da Administração na matéria.
Confiram-se, nesse sentido, as seguintes passagens da doutrina de Sônia Rabello de
Castro, em conhecida tese sobre a tutela do patrimônio cultural no direito brasileiro:
―O Decreto-lei 25/37 não escolheu o sistema de proteção ex vi legis,
isto é, decorrente automaticamente da lei. Poderia a lei federal ter
escolhido fórmula vigente em alguns países pela qual coisas com
certo tempo de existência ficam imediatamente protegidas.
Entretanto o Decreto-lei 25/37 previu processo administrativo pelo
qual cabe ao órgão do Executivo avaliar quais os bens que merecem
proteção federal. Com esta previsão legal abriu-se ao Executivo o
espaço legal necessário ao exercício de poder de polícia nesta área,
já que lhe caberá determinar os bens passíveis de proteção.
Outrossim, os bens apontados, após o processo administrativo
competente, passarão a estar sob a tutela especial do Estado,
integrando seu domínio eminente.
(...)
O Decreto-lei 25/37 previu a causa que determinará a proteção do
bem, o órgão do Executivo que terá competência para escolher e
julgar o valor de determinado bem, alguns aspectos do processo
administrativo e os efeitos que irão operar a partir da determinação
da tutela especial do Estado, efeitos estes que criam obrigações tanto
para o titular de domínio do bem, quanto para os cidadãos em geral.
Trata-se, portanto, de ato do Executivo: ato administrativo
decorrente do seu poder de polícia administrativa, já que, por ele, a
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administração pública restringirá direitos de particulares, com o fim
de resguardar o interesse público geral de preservação.‖
(O Estado na Preservação de Bens Culturais, Rio de Janeiro:
Renovar, 1991, pp. 34-5, grifou-se)

Da mesma forma, manifesta-se o conhecido administrativista José dos Santos
Carvalho Filho:
―O tombamento é ato tipicamente administrativo, através do qual o
Poder Público, depois de concluir formalmente no sentido de que o
bem integra o patrimônio público nacional, intervém na propriedade
para protege-lo de mutilações e destruições. Trata-se de atividade
administrativa, e não legislativa.
Desse modo, parece-nos que a instituição do tombamento deve ser
formalizada por ato administrativo típico praticado pelo Poder
Executivo (tem o mesmo entendimento Hely Lopes Meirelles). O
STF já teve a oportunidade de enfrentar o tema, tendo a maioria
votado no sentido de que o tombamento é da competência do
Executivo e, por isso, há de ser materializado por ato administrativo
(Representação nº 1.312, Pleno, Rel. Min. Celio Borja).
(Manual de Direito Administrativo. 20. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2008, p. 746)

O Judiciário deve, portanto, adotar postura deferente aos juízos da Administração
quanto à inclusão ou não de um bem no rol daqueles integrantes do patrimônio histórico e
cultural24. Da mesma forma, não lhe compete decidir, dentre os instrumentos elencados no
texto constitucional, aquele que deva ser adotado pelo Poder Público. O exame da matéria
pelo Judiciário há de se ater, via de regra, à observância do devido processo legal do
tombamento, como se verá adiante no item 2.
A questão não é inédita nos Tribunais. Vejam-se alguns casos em que se controverteu
acerca da possibilidade de se determinar, ou não, uma condenação judicial ao tombamento ou
ao destombamento de um bem por razões de mérito.

ADMINISTRATIVO. TOMBAMENTO. IRREGULARIDADES
PROCEDIMENTAIS. INEXISTÊNCIA.
24

No mesmo sentido, manifestando o entendimento de que o tombamento determinado por sentença judicial é
inconstitucional por ferir o princípio da separação de poderes, cf. MAGALHÃES, Gustavo Alexandre: ―É que
eventual provimento do Poder Judiciário favorável ao órgão ministerial, ao interferir na administração pública
municipal, não só fere o princípio da separação dos Poderes, basilar do Estado Democrático de Direito
brasileiro (art. 2º, CR/88), mas também traz severos malefícios à gestão orçamentária dos governos locais‖. Da
inconstitucionalidade do tombamento determinado por ação civil pública. Revista da Procuradoria Geral do
Município de Belo Horizonte RPGMBH, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, jan./jun. 2008. Disponível em:
<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=62395>,.Acesso em: 14 ago. 2014.
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– O procedimento do tombamento dispensa o formalismo do
processo judicial. Se neste, a citação inicial é superada com o
comparecimento do réu, com mais razão no processo administrativo,
no qual a parte apresentou defesa.
– O tombamento não constitui violência ao direito de propriedade
mas apenas uma limitação ao seu exercício, com base na própria
Constituição.
– Compete à Autoridade Administrativa valorar a conveniência e a
oportunidade para do tombamento, e não ao Poder Judiciário, cujo
exame limita-se aos aspectos jurídicos do ato administrativo.
– Os embargos de declaração não podem ser utilizados para reexame
do mérito da decisão. Relator Des. Federal Clelio Erthal.
Observações Unanimidade, desprovimento.
(Origem: TRF-2; Classe: EDAC - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CIVEL – 0; Processo:
89.02.10905-4 UF : RJ Orgão Julgador: PRIMEIRA TURMA; Data
Decisão: 17/04/1991 Documento: TRF-200002303; Fonte DJU Data::06/06/1991, grifou-se)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DE IPTU. IMÓVEL
TOMBADO PELO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
ISENÇÃO
CONDICIONAL.
NECESSIDADE
DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. Do instituto jurídico do
Tombamento não decorre necessariamente a isenção fiscal, sendo
necessário o preenchimento dos requisitos previstos na lei
concessiva. Laudo pericial conclusivo no sentido de que o imóvel
tombado não mantém suas características originais, possuindo
descaracterizações em sua fachada, telhado e volumetria.
Despiciendo serem as alterações anteriores ao tombamento.
Impossibilidade revogação do Tombamento. Poder discricionário da
Administração. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.
(TJRJ, AC nº 0070715-26.2004.8.19.0001, Terceira Câmara Cível,
Des. Rel. Sebastião Bolelli, Data de Julgamento: 05/12/2012)
ADMINISTRATIVO. IMÓVEL. TOMBAMENTO. CANECÃO.
ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. LEI ESTADUAL Nº
3.267/99. ARTIGO 216 DA CF. - O Supremo Tribunal Federal, em
sede de Representação nº 1.312-0/RS, se pronunciou no sentido de
que o tombamento de imóvel é ato tipicamente administrativo,
devendo ser realizado por intermédio do Poder Executivo, mediante
procedimento administrativo que culmine em ato devidamente
motivado, alicerçado em manifestações de órgãos técnico-jurídicos,
no qual seja assegurada ampla possibilidade de defesa do bem pelo
proprietário, e não por lei. - Inválido é o ato de tombamento do
imóvel onde funciona o estabelecimento comercial denominado
CANECÃO, e amplas adjacências inclusas, perpetrado pela Lei
3.267/99, porque atentatório às formalidades prescritas, tanto pelo
Decreto-lei 25, de 30 de novembro de 1937 no âmbito do
regramento geral (artigo 24, §1o), como pela Lei do Estado do Rio
de Janeiro n° 509, de 03 de dezembro de 1981. - O simples fato de a
referida Casa de Espetáculos ter servido de palco para apresentação
de grandes e valorosos nomes da música popular brasileira não tem
o condão de torná-la, de plano, patrimônio cultural. O bem, tomado
em si, é que deve ser portador de algum valor cultural, nunca as
atividades que possivelmente foram, estejam e venham a ser nele
desenvolvidas. - Recurso não provido. Sentença confirmada.
(Origem: TRF-2; Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL – 319217;
Processo: 1999.51.01.062105-7 UF : RJ Órgão Julgador:
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SEGUNDA TURMA; Data Decisão: 27/04/2004 Documento: TRF200122946 Fonte DJU - Data::15/06/2004 - Página::97)
ADMINISTRATIVO.
TOMBAMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
IRREGULARIDADES PROCEDIMENTAIS. INDENIZAÇÃO A
TITULO DE COMPENSAÇÃO. (...). - O PODER JUDICIÁRIO
NÃO PODE SUBSTITUIR-SE A AUTORIDADE COMPETENTE
PARA DIZER DA IMPORTÂNCIA HISTORICA OU ARTISTICA
DE BENS TOMBADOS. - AO APRECIAR PEDIDO DE
ANULAÇÃO DE TOMBAMENTO, O JUIZ NÃO PODE
SUBSTITUÍ-LO PELA DESAPROPRIAÇÃO, CONDENANDO A
ENTIDADE PÚBLICA A DESAPROPRIAR O IMÓVEL OU
CONDICIONAR A EFICÁACIA DO ATO A INDENIZAÇÃO
REPARATORIA DO ÔNUS.
(AC 8902109054, Desembargador Federal CLELIO ERTHAL,
TRF2 - PRIMEIRA TURMA, Julgamento em 19/11/1990.)25

II.II. CONTROLE DA LEGALIDADE: VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO
LEGAL

Ao contrário dos obstáculos apontados ao controle do mérito, verificam-se, na esfera
do controle da legalidade, os mais amplos domínios de ação do Poder Judiciário na matéria.
Como os atos de tutela do patrimônio histórico e cultural recaem com mais frequência
sobre a propriedade privada, faz-se indispensável que o proprietário seja adequadamente
intimado e possa participar do processo de imposição da restrição sobre o seu bem. O
proprietário tem direito a um devido processo legal, instruído com o parecer técnico que
fundou o juízo de preservabilidade da coisa. A formação do convencimento do Poder Público
deve comportar o necessário contraditório. Sem esses elementos, o processo que determinou a
preservação do bem sujeita-se à invalidação, por violação às garantias constitucionais.
Note-se que, segundo as concepções vigentes de legalidade, a validade do processo
depende não apenas do cumprimento de formas, mas também da fundamentação suficiente da
decisão, amparada em elementos demonstráveis. Se o laudo que embasar a decisão ou os
motivos elencados para não adotá-lo não estiverem amparados em elementos verificáveis e
concretos do processo, a decisão administrativa pode ser contestada (sendo certo, porém, que
o Judiciário não poderá proferir outra no lugar daquela).
25

Em sentido contrário, do mesmo TRF2, veja-se a decisão proferida pelo Plenário, em 26/03/1992, da relatoria
do Des. Sergio D´Andrea Ferreira, nos embargos infringentes em apelação cível nº 8902109054, afirmando que
o tombamento é um ato vinculado quanto à existência fática e jurídica. Segundo o julgado, ―cabe ao Poder
Judiciário a aferição do respeito aos limites do poder discricionário. Na lição de Victor Nunes Leal, dizer-se se
um bem a foi acertada ou erradamente qualificado como de valor histórico ou artístico não é exame de
conveniência ou oportunidade, mas indagação sobre se foi devida ou indevidamente aplicada a lei.‖ Não é este,
porém, o entendimento expressado neste trabalho.
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TOMBAMENTO DE IMOVEL. LIMITAÇÃO. DIREITO DE
PROPRIEDADE. MOTIVAÇÃO. ABUSO DE PODER DO
MUNICIPIO. LAUDO PERICIAL. Direito Administrativo. Ato de
tombamento de imóvel. Ação ordinária de anulação. Decreto de
tombamento com motivação inconsistente. Direito de propriedade
versus poder discricionário do poder publico. Laudo pericial
desautorizando as razões do tombamento. Arbitrariedade a
consubstanciar abuso de poder. Ausência de metodologia cientifica a
fundamentar pretensão municipal. Necessidade de vinculação do ato
a fatos memoráveis da historia, ao excepcional valor arqueológico,
etnográfico, bibliográfico ou artístico. Improvimento do apelo. E'
inconsistente decreto de tombamento que se mostra ausente de
metodologia cientifica a fundamentar o ato, de acordo com a prova
técnica realizada, demonstrando que as pequenas casas que formam
a vila tombada, sobre serem de ínfimo valor pecuniário, não
apresentam qualquer linhagem histórica ou arquitetônica que
justifique a limitação imposta ao direito de propriedade, consistindo
o tombamento, na verdade, em arbitrariedade a consubstanciar abuso
de poder, impondo-se sua anulação. (...) Assim, o poder
discricionário, para justificar a edição de ato administrativo do
tombamento, está, evidentemente, delimitado pela possibilidade de
que fira ou ameace de lesão o direito do particular, por isso, uma das
condições substanciais para a validade do ato administrativo, do qual
o tombamento é espécie, é a motivação valida e legal, sem o que o
ato se apresentará arbitrário e, por isso mesmo, tingido de abuso de
poder, que o torna nulo e sujeito ao controle de legalidade pelo
Poder Judiciário. (TJRJ, AC nº 1998.001.00779, Décima

Quarta Câmara Cível, Des. Rel.: Jose Affonso Rondeau
Julgamento em 02/06/1998)
No Município do Rio de Janeiro, no curso dos anos 2000, o Prefeito de então instituiu,
por decreto, diversas Áreas de Proteção do Ambiente Cultural — as APACs — pela cidade.
Nestes decretos, com a finalidade explícita de preservação dos imóveis lá apontados, os bens
alcançados foram classificados em três categorias de proteção: bens preservados, bens
tutelados e bens tombados26.
Insatisfeitos com os atos da Prefeitura, dos quais não foram previamente notificados,
diversos proprietários conseguiram, em juízo, o desfazimento da inclusão dos seus imóveis
nos decretos das APACS, por violação ao devido processo legal.
Eis algumas das decisões proferidas neste sentido pelo Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro:

26

Segundo o texto dos decretos de instituição das APACs, os bens preservados não podem ser demolidos,
podendo sofrer, intervenções para adaptação ou reciclagem, desde que sejam previamente aprovadas pelos
órgãos de tutela e obedecidos determinados critérios. Já os bens tutelados podem ser modificados ou demolidos,
desde que as alterações, ou as novas construções sejam compatíveis com o conjunto urbanístico preservado e
previamente aprovadas pelos órgãos de tutela, observadas determinadas características do conjunto de bens
preservados. Os bens tombados, por sua vez, seguem o regime próprio desta modalidade de tutela do patrimônio
histórico e cultural.
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―ADMINISTRATIVO. DECRETO MUNICIPAL QUE INSTITUIU
A ÁREA DE PROTEÇÃO DO AMBIENTE CULTURAL (APAC)
DO BAIRRO DO CATETE E PARTE DO BAIRRO DA GLÓRIA,
NA IV REGIÃO ADMINISTRATIVA, IMPONDO AO IMÓVEL
DA AUTORA A LIMITAÇÃO DA PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO
E AMPLA DEFESA. APELADA QUE NÃO FOI CHAMADA A
SE MANIFESTAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE
CULMINOU NA EDIÇÃO DO DECRETO MUNICIPAL N.
25693/05. ATO QUE LIMITA DIREITOS, CUJOS MOTIVOS
DEVEM
ESTAR
EXPRESSOS,
POSSIBILITANDO
O
QUESTIONAMENTO PELO MUNÍCIPE E A VALORAÇÃO
PELO PODER JUIDICIÁRIO. NULIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO
QUE
CORRETAMENTE
FOI
DECLARADA.
INDENIZAÇÃO
DEVIDA,
PORQUE
COMPROVADOS OS LUCROS CESSANTES. RECURSO
DESPROVIDO.‖
(TJRJ, AC 2009.001.47738, 17° Câmara Civel, Des. Rel. Luisa
Cristina Bottrel Souza, DJ 18.11.09)
―INTERVENÇÃO DO MUNICÍPIO NA PROPRIEDADE
PRIVADA. CRIAÇÃO DA APAC DE IPANEMA. DECRETO
QUE DETERMINOU A PRESERVAÇÃO DO IMÓVEL DOS
APELANTES. ATO LIMITADOR CUJOS MOTIVOS DEVEM
SER EXPRESSOS. VINCULAÇÃO DO ADMINISTRADOR AOS
MOTIVOS ALEGADOS, O QUE PODE SER OBJETO DE
ANÁLISE PELO JUDICIÁRIO. DEFEITO NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA
PARTE
PREJUDICADA.
INEXISTÊNCIA
DE
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO.‖
(TJRJ, AC 2005.001.12498, 2° Câmara Cível, Des. Rel. Leila
Mariano, DJ 28.09.2005)
“AÇÃO POPULAR OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DOS
DECRETOS QUE CRIARAM AS ÁREAS DE PROTEÇÃO AO
AMBIENTE CULTURAL DOS BAIRROS DO LEBLON E
IPANEMA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE EM
PARTE O PEDIDO, DECLARANDO A INVALIDADE DOS
ANEXOS, CONSTANTES DOS DIPLOMAS, MANTIDO, NO
MAIS, A VALIDADE DOS MESMOS. RECURSO DE
APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE AGRAVO RETIDO. NO MAIS,
MANUTENÇÃO, POIS OS DECRETOS QUE DETERMINARAM
A PRESERVAÇÃO DOS IMÓVEIS, TODOS DESTACADOS
NOS ANEXOS, DEVERIAM SER PRECEDIDOS DO DEVIDO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM A NOTIFICAÇÃO
DA PARTE PREJUDICADA PELA LIMITAÇÃO, DE FORMA A
PERMITIR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
NULIDADE
BEM
DESTACADA
NA
SENTENÇA.
DESCABIMENTOS DOS RECURSOS DOS AUTORES, POIS NA
INICIAL NADA FOI PEDIDO A TÍTULO DE RESSARCIMENTO
MATERIAL. PARECER DO MP NESSA DIREÇÃO.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.‖
(TJRJ, AC 2006.001.43739, 11° Câmara Cível, Des. Rel. Otavio
Rodrigues, DJ 13.11.2006)
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III. OS LIMITES DA INTERVENÇÃO DO PODER LEGISLATIVO

O papel do Poder Legislativo na tutela do patrimônio histórico e cultural deve ficar
restrito ao exercício da competência normativa de que trata o art. 24, VII, da Constituição
Federal, na edição de normas abstratas, gerais ou suplementares, sobre a matéria. A
necessidade de observância do devido processo legal e a presença de um juízo de
discricionariedade instruído por avaliações técnicas afastam a possibilidade de tutela do
patrimônio histórico e cultural pelo juízo unilateral e meramente político do legislador.
A competência concorrente para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico,
cultural, artístico e paisagístico, atribuída aos entes da federação pelos artigos 24, VII e 30,
IX, da CF/88, não se confunde com a competência para, concretamente, determinar, por
exemplo, o tombamento de um dado bem.
A par de ferir a reserva da administração para este juízo, o ato do Legislativo que
promover, por lei, a tutela do patrimônio histórico e cultural atenta contra a garantia do devido
processo legal. Como visto acima, o particular proprietário de um bem tutelado tem direito ao
devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, além da devida instrução do
processo com os laudos técnicos. As peculiaridades do processo legislativo não se ajustam a
essas necessidades. Além disso, caberá ao Poder Executivo adotar, em concreto, as medidas
de tutela e sobre ele recairão os ônus destas medidas.
A inconstitucionalidade de lei de tombamento — prática corriqueira nos Poderes
Legislativos estaduais e municipais país afora — já foi afirmada pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento da ADI 1.706/DF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
DISTRITAL N. 1.713, DE 3 DE SETEMBRO DE 1.997.
QUADRAS RESIDENCIAIS DO PLANO PILOTO DA ASA
NORTE E DA ASA SUL. ADMINISTRAÇÃO POR
PREFEITURAS OU ASSOCIAÇÕES DE MORADORES. TAXA
DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO. SUBDIVISÃO DO
DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE OBSTÁCULOS QUE
DIFICULTEM O TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PESSOAS. BEM
DE USO COMUM. TOMBAMENTO. COMPETÊNCIA DO
PODER EXECUTIVO PARA ESTABELECER AS RESTRIÇÕES
DO DIREITO DE PROPRIEDADE. VIOLAÇÃO DO DISPOSTO
NOS ARTIGOS 2º, 32 E 37, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO
DO BRASIL. (...). 5. O tombamento é constituído mediante ato do
Poder Executivo que estabelece o alcance da limitação ao direito de
propriedade. Incompetência do Poder Legislativo no que toca a essas
restrições, pena de violação ao disposto no artigo 2º da Constituição
do Brasil. (...). 7. Ação direta julgada procedente para declarar a
inconstitucionalidade da Lei n. 1.713/97 do Distrito Federal.
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(ADI 1706, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado
em 09/04/2008, DJe-172 DIVULG 11-09-2008 PUBLIC 12-09-2008
EMENT VOL-02332-01 PP-00007)

Extrai-se do voto do Relator, Ministro Eros Grau, a seguinte passagem, eloquente no
sentido da opinião aqui expressada:
―De outra banda, o tombamento é constituído mediante ato do Poder
Executivo que, observada a legislação pertinente, estabelece o
alcance da limitação do direito de propriedade, ato emanado do
Poder Legislativo não podendo alterar essas restrições.
(...)
Assim, o ato do Poder Legislativo que efetive o tombamento, e de
igual modo, aquele que pretenda alterar as condições de tombamento
regularmente instituído pelo Poder Executivo, é inconstitucional,
dada a sua incompatibilidade com o princípio da harmonia entre os
poderes." (grifos nossos)

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de
Janeiro que, em sede de controle concentrado estadual, tem reiteradamente pronunciado a
inconstitucionalidade de leis editadas pelos Legislativos estadual e municipal promovendo o
tombamento de bens:
Representação por Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro, art. 462, parágrafo único, que admite o
tombamento de bens particulares, também via ato do Poder
Legislativo. Proposição da ação pelo Sr. Prefeito do Município.
Desrespeito ao disposto nos arts. 7º e 324, da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro. O Poder Legislativo Municipal ao tomar a
iniciativa de legislar sobre determinado tombamento, regulando-o e
definindo o modo de sua execução, invade a esfera da competência
que a Constituição define para o Poder Executivo, rompendo com o
princípio da separação e harmonia dos poderes. O tombamento é ato
administrativo por meio do qual a Administração Pública manifesta
sua vontade de preservar determinado bem. E como interfere no
direito de propriedade do particular, deve ter início através de
processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa ao
proprietário do bem, sob pena de nulidade e não por norma legal,
que, no caso, estaria desvestida do atributo de generalidade. Assim,
cabe a declaração de inconstitucionalidade dos termos tidos por
impróprios constantes da norma jurídica impugnada. Agravo Interno
prejudicado por perda da oportunidade de sua apreciação isolada.
Representação de Inconstitucionalidade julgada procedente. Decisão
a que se empresta, extraordinariamente, efeito ex nunc.
(AÇÂO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 003184019.2006.8.19.0000. DES. RONALD VALLADARES - Julgamento:
23/07/2007 - ORGAO ESPECIAL)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOMBAMENTO
DO COLÉGIO MARISTA SÃO JOSÉ. DEMOLIÇÃO DE PRÉDIOS SECUNDÁRIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA,
QUE BEM APRECIOU AS PECULIARIDADES DO TOMBAMENTO, MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Tombamento declarado por ato legislativo estadual. Vício formal de
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iniciativa, uma vez que o tombamento, por interferir na propriedade,
exige a observância da ampla defesa, sendo, portanto, ato
administrativo da autoridade competente, e não função abstrata da
lei. Logo, como o ato legislativo é via inadequada para o ato de
tombamento, correta a sentença ao concluir que as citadas leis
estaduais não poderiam produzir efeito. Decretos municipais de
tombamento. Processo administrativo que traz estudo histórico e
embasa o decreto que tombou o aludido colégio, a indicar que
apenas ao prédio principal foi reconhecida importância para a
história da arquitetura. Prova pericial em igual sentido. Segundo
decreto que tão-somente especificou o objeto do tombamento,
adequando-o ao teor do processo administrativo, e não praticou
destombamento algum. Correta a sentença ao concluir que ele não
está eivado de vício algum, eis que apenas supriu omissão contida no
decreto de tombamento originário. (...). DESPROVIMENTO DO
RECURSO
(TJRJ, AC nº 0014363-82.2003.8.19.0001, Décima Oitava Câmara
Cível, Des. Rel. Celia Meliga Pessoa, Julgamento em 05/08/2008)
Representação por Inconstitucionalidade. Lei Orgânica do
Município do Rio de Janeiro, art. 462, parágrafo único, que admite o
tombamento de bens particulares, também via ato do Poder
Legislativo. Proposição da ação pelo Sr. Prefeito do Município.
Desrespeito ao disposto nos arts. 7º e 324, da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro. O Poder Legislativo Municipal ao tomar a
iniciativa de legislar sobre determinado tombamento, regulando-o e
definindo o modo de sua execução, invade a esfera da competência
que a Constituição define para o Poder Executivo, rompendo com o
princípio da separação e harmonia dos poderes. O tombamento é ato
administrativo por meio do qual a Administração Pública manifesta
sua vontade de preservar determinado bem. E como interfere no
direito de propriedade do particular, deve ter início através de
processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa ao
proprietário do bem, sob pena de nulidade e não por norma legal,
que, no caso, estaria desvestida do atributo de generalidade. Assim,
cabe a declaração de inconstitucionalidade dos termos tidos por
impróprios constantes da norma jurídica impugnada. Agravo Interno
prejudicado por perda da oportunidade de sua apreciação isolada.
Representação de Inconstitucionalidade julgada procedente. Decisão
a que se empresta, extraordinariamente, efeito ex nunc.
(TJRJ, RI nº 0031840-19.2006.8.19.0000, Órgão Especial, Des. Rel.
Ronald Valladares, Julgamento em 23/07/2007)

Veja-se que o ato do Legislativo editado para promover uma modalidade de tutela do
patrimônio histórico e cultural será lei apenas em sentido formal, materializando um autêntico
ato administrativo. Por isso, há julgados que admitem, inclusive, que seja alvejado por meio
de mandado de segurança:
Reexame necessário. Mandado de segurança. Área situada no
município de São João da Barra declarada de utilidade pública para
fins de desapropriação. Necessária à instalação do Distrito Industrial
de São João da Barra. Parte de tais áreas também foi objeto de
tombamento por interesse social e ecológico pelo Poder Legislativo
Local, no ano de 2010, através da Lei n 166. Mandamus que tem
como escopo anular o tombamento efetuado pela lei 166/2010 do
Município de São João da Barra. Via adequada. Lei apenas em seu
aspecto formal, eis que despida de generalidade e abstração.
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Interferência em atividade típica do Executivo, violando o princípio
da separação e harmonia dos poderes. Tombamento eivado de
vícios, posto que também não observou procedimentos fundamentais
para sua validade. Sentença que deve ser mantida em reexame
necessário.
(TJRJ, REEX nº 0001596-69.2011.8.19.0053, Quinta Câmara Cível,
Des. Rel. Claudia Telles de Menezes, Julgamento em 12/06/2012)
Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança.
Tombamento. Projeto de lei em tramitação na Assembleia
Legislativa do Estado. Sustação. O tombamento, por interferir no
direito de propriedade, só pode ser efetivado através de ato
administrativo, em que seja assegurada ampla e irrestrita defesa ao
proprietário do bem, com todos os recursos a ela inerentes; inclusive
o contraditório, sob pena de nulidade e não por norma legal, que
estaria desvestida dos atributos de generalidade e abstração e
somente seria lei, no aspecto formal. Aplicação do disposto nos
artigos 5°, incisos LIV e LV e 216, § 1°, todos da Constituição
Federal. Agravo improvido.
(TJRJ, MS nº 0031741-83.2005.8.19.0000, Órgão Especial, Des.
Rel. Salim Jose Chalub, Julgamento em 08/05/2006)

IV. A RESPONSABILIDADE PELOS BENS TUTELADOS

Um último ponto que parece oportuno abordar neste breve estudo diz respeito à
responsabilidade pela preservação dos bens tutelados, uma vez reconhecido pelo Poder
Público que integram o patrimônio histórico e cultural brasileiro. Tutelado, inventariado ou,
mais ainda, tombado o bem, deve o Poder Executivo exercer as competências fiscalizatórias
que lhe são próprias. Constatado o risco à preservação da coisa, será preciso adotar medidas
concretas para salvaguardá-lo.
Lógico que, à luz da legislação vigente, compete primariamente ao proprietário o ônus
da conservação da coisa tombada27. Todavia, o Poder Público que houve por bem tutelar o
bem também poderá vir a ser chamado a suportar esse ônus, ainda que subsidiariamente.
Particularmente no que toca ao tombamento, há que se levar em conta que o Decretolei nº. 25/37 é ato normativo anterior à Constituição de 1988, editado em contexto de maior
autoritarismo estatal. Por isso, uma leitura que conclua pela obrigação isolada e inarredável do
proprietário de promover a conservação do bem deve suscitar alguma cautela. Se a sociedade,
por meio do Estado, reputa relevante a preservação de um bem, pode-se cogitar, dentro do
ordenamento vigente, que seja chamada ao menos para concorrer com essa preservação. Em

27

Nesse sentido expresso, encontramos dois julgados, embora não recentes, do Superior Tribunal de Justiça: o
Recurso Especial nº. 97.852/PR, de relatoria do Min. Garcia Vieira, julgado em 07/04/1998; e o Recurso
Especial n.º 25.371, de relatoria do Min. Demócrito Reinaldo, julgado em 19/04/1993.
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qualquer caso, no mínimo, há que se exigir do proprietário o ônus de expor consistentemente
as suas dificuldades na preservação e de reclamar o auxílio do Poder Público.
Note-se que, na hipótese de resistência do proprietário à conservação do imóvel,
sempre resta ao Poder Público a hipótese de desapropriá-lo — uma das modalidades de tutela
previstas no art. 216, § 1º, da Constituição — para que, ao realizar as obras com recursos
públicos, não acabe investindo em propriedade privada. Tanto como não parece razoável
impor todo o ônus da preservação ao proprietário, igualmente deve-se ter cautela no emprego
de recursos públicos que resulte na valorização de propriedade privada.
De todo modo, a admissão da responsabilidade, ainda que subsidiária, do Poder
Público com a conservação da coisa tutelada ou tombada possui igualmente a virtude de
tornar mais responsável e consequente a decisão da Administração Pública de tutelar ou de
tombar um bem. O juízo público quanto à necessidade de preservação e tombamento de um
determinado bem deve ser feito levando em conta os ônus que esses atos gerarão para a
sociedade, por meio do Estado. Não basta inventariar ou tombar um bem, o Estado deve ter
consciência dos ônus que tais medidas geram e, assim, adotar uma postura mais parcimoniosa
ao avaliar os bens que integram o patrimônio cultural nacional.
Aliás, nessa direção, não se deve ignorar que o Decreto-lei nº. 25/37 admite o
destombamento do bem caso o ente público que o tombou não adote medidas para a sua
preservação, hipótese em que se poderia cogitar de verdadeiro direito subjetivo do
proprietário neste sentido.
Finalmente, os orçamentos destinados à tutela do patrimônio histórico e cultural estão
quase sempre dentre as primeiras vítimas das crônicas dificuldades orçamentárias do Estado
brasileiro. Sabedoras desta realidade — e das centenas de bens tombados em ruínas país afora
—, as Administrações Públicas têm procurado modelos alternativos para o financiamento de
projetos de preservação dos bens integrantes do patrimônio histórico e cultural. A saída, ao
que parece, é efetivamente buscar instrumentos de financiamento que não demandem o
emprego dos escassos recursos públicos, na associação com recursos e interesses privados,
capitalistas ou filantrópicos.

V. SÍNTERES CONCLUSIVAS
A título de conclusão do presente trabalho, podem ser enunciadas as seguintes
proposições:
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(a)

a qualificação do patrimônio histórico e cultural nacional como

interesse difuso constitucionalmente tutelado incrementou o contencioso em torno do
tema;
(b)

a decisão de proteger, ou não, um bem e a escolha do instrumento

jurídico para essa tutela situam-se, porém, na esfera de discricionariedade, técnica e
política, do Poder Executivo;
(c)

a decisão administrativa deve ser informada por parecer técnico de

profissionais e acadêmicos com formação e expertise próprias para avaliar as
características históricas, arquitetônicas, artísticas e culturais do bem;
(d)

salvo disposição legal em contrário, porém, este parecer não é

vinculativo para a Administração, admitindo-se que o Executivo possa decidir
fundamentadamente em contrário considerados outros interesses públicos concorrentes
com a preservação do patrimônio histórico e cultural;
(e)

o juízo quanto à necessidade de preservação de determinado bem é

passível ainda de sofrer revisões ao longo do tempo;
(f)

o processo judicial, portanto, não se apresenta como instância adequada

para substituir o juízo próprio da Administração a respeito da decisão de preservar ou
não determinado bem, cabendo ao Judiciário adotar uma postura deferente às decisões
administrativas na matéria;
(g)

cabe ao Judiciário, todavia, zelar pela observância do devido processo

legal administrativo nos atos de proteção ao patrimônio histórico e cultural, com a
garantia efetiva ao proprietário do contraditório e da ampla defesa e a adequada
instrução do processo próprio;
(h)

O papel do Poder Legislativo, por sua vez, é restrito à competência

normativa, geral e abstrata, afigurando-se inconstitucionais as `leis de tombamento´ de
bens;
(i)

a

Administração

Pública

e

o

proprietário

compartilham

a

responsabilidade pela preservação dos bens protegidos;
(j)

por isso, os ônus desta preservação devem ser sopesados pelo Poder

Público quando da decisão de tutelar, cabendo-lhe buscar instrumentos alternativos
para seu financiamento.

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 75

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
REFERÊNCIAS

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 20. ed. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2008.

CASTRO, Sônia Rabello de. O Estado na Preservação de Bens Culturais, Rio de Janeiro:
Renovar, 1991.

GRAU, Eros Roberto. O Direito Posto e o Direito Pressuposto. 3.ed. São Paulo: Malheiros,
2000.

MAGALHÃES, Gustavo Alexandre. Da inconstitucionalidade do tombamento determinado
por ação civil pública. Revista da Procuradoria Geral do Município de Belo Horizonte
RPGMBH,

Belo

Horizonte,

ano.

1,

n.

1,

jan./jun.

2008.

Disponível

em

<http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=62395>. Acesso em: 14 ago.
2014.
REALE, Miguel. Tombamento e preservação do patrimônio artístico e cultural. RDA –
Revista de Direito Administrativo, Belo Horizonte, v. 261, set./dez. 2012. Parecer. Disponível
em: <http://www.bidforum.com.br/bid/PDI0006.aspx?pdiCntd=83487>. Acesso em: 14 ago.
2014.

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 76

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA POR INSTITUIÇÃO DE ÁREAS AMBIENTAIS:
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RESUMO: Esta pesquisa pretende uma abordagem crítica a respeito da desapropriação indireta por instituição
de áreas ambientais. Para tanto, tecerá, ab initio, considerações a respeito do direito de propriedade e de sua
função social. A seguir, expõe, em linhas gerais, o tratamento dispensado à desapropriação na ordem jurídica
brasileira. Após, reduz o campo de abordagem à questão da desapropriação indireta e adentra ao problema da
desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais. Rememora, de modo sucinto, a tese dos direitos de
Ronald Dworkin (2000, 2002), e analisa sua pertinência para o enfrentamento do problema da desapropriação.
Visa ensaiar uma proposta consistente de tratamento da matéria da desapropriação indireta por instituição de
áreas ambientais. Possui como atitude epistemológica a fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger
(2012). Em sentido estrito, partilha do pluralismo metódico, que se unifica no seio da fenomenologia da
percepção de Merleau-Ponty, tal como observa Maman (2003). Assume, como orientação filosófica básica, a
pesquisa crítica e, como técnica, a pesquisa bibliográfica e documental.
PALAVRAS-CHAVES: expropriação ilegítima; meio ambiente; jurisprudência; trunfos; utilitarismo.
ABSTRACT: This research aims a critical approach regarding indirect expropriation by establishing
environmental areas. To do so, will weave, ab initio, considerations concerning the right of ownership and its
social function. The following sets out, in general, the treatment of the expropriation in the Brazilian legal
system. After reduces the field approach to the issue of indirect expropriation and enters the problem of indirect
expropriation by establishing environmental areas. Recalls, succinctly, the thesis of Ronald Dworkin rights
(2000, 2002), and analyzes its relevance to address the problem of dispossession. Visa rehearse a consistent
proposal for treatment of the subject of indirect expropriation by establishing environmental areas. It has as an
epistemological attitude hermeneutic phenomenology of Martin Heidegger (2012). Strictly speaking, sharing of
methodical pluralism which unifies within the phenomenology of perception Merleau-Ponty, as notes Maman
(2003). Takes as a basic philosophical orientation, critical research and, as a technique, bibliographic and
documentary research.
KEYWORDS: illegitimate expropriation; environment; jurisprudence; assets; utilitarianism.
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I. INTRODUÇÃO
―Um sabiá
Uma palmeira, longe.
Estas aves cantam
Um outro canto.‖
Carlos Drummond de Andrade.

Essa investigação visa ensaiar uma proposta de tratamento consistente ao problema da
desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais. Para tanto, no Capítulo 2
(Desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais: um estudo oportuno), em seu
subitem 2.1 (Considerações gerais acerca do direito de propriedade) tece-se considerações à
respeito da propriedade e da evolução de sua carga semântica no decorrer dos processos
históricos.
A seguir, no subitem 2.2 (Breve análise da desapropriação à luz da ordem jurídica
brasileira), expõe-se de que modo a desapropriação recebe guarida na ordem jurídica
brasileira, a partir da harmonização da propriedade com a exigência de sua função social.
Expropria-se com o pagamento efetivo de indenização justa e prévia.
Após, no subitem 2.3 (Desapropriação indireta: uma prática a ser combatida),
aborda-se de que modo essa prática ilegítima se efetiva ao arrepio dos princípios
constitucionais, da moralidade administrativa e da legislação.
No subitem 2.4 (Desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais),
adentra-se ao cerne da celeuma existente entre o efetivo exercício do direito de propriedade e
a necessidade de conservação e preservação do meio ambiente, descrita no art. 225 da
CRFB/88, e que se instrumentaliza, no nível infraconstitucional, no Código Florestal e na
possibilidade de instituição de áreas de preservação ambiental.
No Capítulo 3 (A tese dos direitos de Ronald Dworkin), visita-se a tese dos direitos de
Dworkin (2000, 2002), de modo a se potencializar a instrumentalização do combate à prática
da desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais. No Capítulo 4 (Um olhar sobre
a desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais a partir da tese dos direitos de
Dworkin), finalmente, analisa-se a pertinência da teoria de Dworkin para o enfrentamento da
questão, além de se tentar dar fundamentação não utilitarista ao instituto da desapropriação
direta, que se efetiva com o pagamento de indenização justa e prévia.
A relevância teórica do presente trabalho reside na necessidade de se emprestar
cobertura à matéria da desapropriação indireta pela instituição de áreas ambientais, questão
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que se reveste de novidade e ineditismo na vida do Direito e que, portanto, merece tratamento
doutrinário.
Segue-se, nessa investigação, a sempre atual necessidade de chamamento da
comunidade jurídica ao despertamento do sono de seu ―senso comum teórico‖
a sua ―pobreza-de-pensamentos‖

29

28

que assinala

. Advogamos, desde já, ser necessário que a comunidade

jurídica reveja seu ―projeto compreensivo‖ 30, o qual, defasado desde sua origem, persiste em
posturas reducionistas e monológicas, na tentativa de preservar o fenômeno jurídico de
abordagens dialógicas que comuniquem outros pontos de partida e ampliem o acesso ao
direito mesmo. É necessário projetar, no Direito, o claro que emana de sua
compreensibilidade, a partir da abertura que somos para o que ele mesmo é.
A relevância prática e pertinência social do tema decorrem do movimento teórico aqui
pretendido, já que, para nós, o caráter teórico de uma tese não se opõe, e não se abstrai, ao seu
caráter político. Este é, inclusive, o pensamento de Humberto Eco (1996)31. Pensamos com
ele. Além disso, é nítido que o presente estudo se reveste de notada importância prática, já que
pode servir de base para tomadas de posição frente ao fenômeno da desapropriação indireta
pela instituição de áreas ambientais.
Partilhamos, em sentido estrito, do método (em sua acepção de ―caminho‖)
fenomenológico exposto por Merleau-Ponty (1999). Por essa atitude nos parece possível
traçar uma análise fenomenológica mundana, que, em vez de se orientar pela busca de
essências em si, busque sempre o significado da experiência vivida (CHAUÍ, 2002). Assim,
concordamos com o filósofo (MERLEAU-PONTY, 1999) quando este induz que não existe
veracidade irrestrita e absoluta. Logo, não parece coerente uma investigação que vise
28

Sobre o ―senso comum teórico dos juristas‖ nos desobrigamos de rememorar o que com muito afinco
predispõe Warat (1988), em seu Manifesto do surrealismo jurídico.
29
A expressão ―pobreza-de-pensamentos‖ é retirada do texto Serenidade do filósofo alemão Martin Heidegger
(1955). Nesse texto, o filósofo destaca a diferença entre um pensamento meditativo e um pensamento calculista.
Segundo ele, o homem está em fuga de si, de sua condição de nulidade, e essa fuga o torna pobre de
pensamentos essenciais, alienando-o na técnica. Acreditamos que na mesma situação de fuga se encontra o
jurista de hoje, o qual tem no positivismo jurídico, que é tecnicismo e, portanto, favorece o cálculo, a expressão
mais inautêntica de sua existência.
30
A expressão ―projeto compreensivo‖ tomamos emprestada à Gadamer (2003), de sua hermenêutica filosófica,
que tem em Verdade e método I seus traços mais essenciais. Por projeto compreensivo entendemos a précompreensão sempre presente em toda investigação sobre o fenômeno jurídico na compreensão dos juristas
como aquilo que se antecipa. Assim, advogamos que a tese do positivismo como pré-compreensão se afigura
inadequada por eivar de precariedade e reducionismo o acesso aos fenômenos que se mostram. Acreditamos que
um projeto compreensivo adequado deve acumular leituras distintas sobre o mesmo fenômeno, abrindo-se ao
diálogo e à pluralidade de vozes.
31
―Não há oposição entre tese [sentido lato] científica e tese política. Por um lado, pode dizer-se que todo o
trabalho científico, na medida em que contribui para o desenvolvimento do conhecimento alheio, tem sempre um
valor político-positivo [...] mas, por outro, deve dizer-se com toda segurança que qualquer empreendimento
político com possibilidade de sucesso deve ter uma base de seriedade científica.‖ (ECO, 1996, p. 56).
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encontrar verdades absolutas e petrificadas. A experiência vivida se dá numa multiplicidade
de significados que têm, por sua vez, abundantes e variados contornos (CHAUÍ, 2002).
Nesse sentido, é imprescindível nos distanciarmos da atitude comum à tradição
jurídica prometeica que prega a utilização de um método único e exclusivo. Tal atitude
pretende dar conta da totalidade dos entes, e normalmente se funda no pensamento dualista
que cinde o mundo em sujeito/objeto, o que nos leva à precariedade de um conhecimento
limitado. Superamos essa posição ao assumirmos a tese do ser-no-mundo, segundo a qual o
ser é sempre ser em um mundo e dele não se pode separar. Destituímos, no Direito, o primado
do sujeito ou qualquer tentativa infundada de estabelecer um primado para o objeto32.
Optamos, nessa esteira, pelo pluralismo metódico que, no ver de Maman (2003), unifica-se no
seio da fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty.
Elegemos

para

essa

investigação,

em

sentido

epistemológico,

a

atitude

fenomenológico-hermenêutica, decorrente dos aportes teóricos desenvolvidos por Martin
Heidegger (2012) em sua obra Ser e Tempo. Trata-se, portanto, de uma investigação
hermenêutico-fenomenológica, que parte dos fundamentos da filosofia heideggeriana para
situar sempre o fenômeno jurídico nos horizontes da fenomenologia da existência, tal como
de algum modo já o faz Maman (2003), em sua Fenomenologia existencial do direito. Essa
postura se percebe na busca pelo direito autêntico, mas não apenas. Assumimos como tese
hermenêutica aquela segundo a qual não é possível se avizinhar de sentidos em si das fontes
consultadas. Tampouco acreditamos que os resultados aqui obtidos possam conduzir à
verdade, como petrificação e acabamento. Guia-mo-nos pelo fenômeno para que nos
avizinhemos do ser. Isso nos retira da acomodação que as certezas forjadas nos pressupostos
da ciência moderna nos fornecem e nos coloca na disposição à pesquisa, sempre em devir,
pelo direito justo33.

II. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA POR INSTITUIÇÃO DE ÁREAS AMBIENTAIS:
UM ESTUDO OPORTUNO
O presente item abordará inicialmente alguns aspectos do direito de propriedade e de
sua função social. Em seguida, passa à consideração doutrinária acerca da desapropriação na
ordem jurídica brasileira. Reduz, após, o campo de abordagem ao tema da desapropriação
indireta e adentra à questão da desapropriação indireta pela instituição de áreas ambientais.
32
33

Na mesma linha Maman (2003).
Maman (2003) define o direito como a pesquisa pelo justo.
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II.I. CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO DIREITO DE PROPRIEDADE

Ao seguir no estudo acerca da propriedade, um primeiro movimento se impõe, qual
seja o de delimitar a noção a ser utilizada, já que o termo propriedade comporta certa
equivocidade. Num primeiro sentido, pode-se entender propriedade como aquilo que é próprio
de um objeto ou de uma classe de objetos, por definição. É aquilo que serve para caracterizar
um objeto ou para distingui-lo dos outros (ABBAGNANO, 2007). Esse primeiro sentido é o
ontológico. Não é a esse que essa pesquisa irá se apegar. Um segundo sentido pode ser
ensaiado. Esse levaria em conta sua distinção da posse, já que considerada essa última como
situação fática. A propriedade, ao contrário, traduzir-se-ia como direito (JAPIASSÚ;
MARCONDES, 2001). Trata-se, nesse último caso, do sentido jurídico do termo propriedade,
o qual se terá por base no desenvolvimento dessa pesquisa.
A história ajuda a lembrar quanto à propriedade que, num primeiro momento, essa se
imbuí de uma concepção coletiva, em que era tida como bem de todos; mais tarde, assume
carga individualista e, portanto, é encarada como direito absoluto; na atualidade se reveste de
indissociável função social. Conforme Tavares (2008), a propriedade se desloca, no palco
hodierno, do ramo privatista do Direito para o público. Veja-se.
Na Antiguidade, a propriedade era regulamentada pelo Código de Hamurábi (2.300 a.
C.), além de os hebreus dispensarem, também, certo tratamento ao instituto, como se pode
extrair do livro do Pentateuco, Êxodo. Na civilização greco-romana é possível entender a
propriedade enquanto bem comum que, mais tarde, surgirá como inerente à instituição
familiar, dada a evolução da ideia de sociedade gentílica que vigia.
Já no Período Medieval, apenas indivíduos de determinada classe poderiam gozar do
status de proprietários, razão pela qual se era patente falar em classe proprietária (TAVARES,
2008). É que imperou, como se pode notar, o modo de produção feudal. Acrescente-se que, na
Magna Charta Libertatum também se encontram disposições acerca da propriedade.
A Modernidade, contudo, é o solo temporal sobre o qual a propriedade adquirirá
maiores contornos. Isso se deve às grandes navegações e descobertas, à Revolução Industrial,
bem como ao império do modo de produção capitalista, no qual se sobrelevam a propriedade
privada e a liberdade de iniciativa.
Na atualidade, a propriedade se revestirá de conotação social ao passo que a carga
excessivamente individualista que possuía parece ser deixada de lado. Isso se percebe,
inclusive, a partir da análise atenta das Declarações dos Direitos do Homem e do Cidadão de
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1.789 e 1.793, que passam a autorizar a privação ou restrição desse direito, desde que presente
necessidade pública evidente e sob condição de uma indenização justa e prévia.
A feição absolutista da propriedade não parece mais traduzir as exigências da
atualidade. Percebe-se o imperativo de colocá-la numa situação de sociabilidade em que ela
possa se justificar. Nisso, o movimento socialista, encabeçado por Léon Duguit, tem notada
contribuição. Para ele, a propriedade deixa de ser direito para se constituir apenas como
função social.
É claro que essa concepção não é a que se verifica no Brasil de hoje. A teoria que
concebe a propriedade exclusivamente como função e não como direito só se justificaria na
teoria socialista de Duguit. Até porque, caso a propriedade se traduzisse apenas como função
se quer se cogitaria de indenização nas hipóteses fáticas de desapropriação.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 passa a assegurar, dentro do
rol dos direitos individuais, o direito à propriedade, no seu inciso XXVII que se harmoniza
com o inciso XVIII. Outras normas constitucionais também a ela se referem, como arts. 5º,
XXIII, XXIV a XXX; 170, II e III; 176; 177; 178; 182 a 186; 191 e 222.
A função social da propriedade apresenta caráter dúplice (TAVARES, 2008). Em
parte, serve ao individualismo e aos interesses privados; em parte, deve servir às necessidades
sociais. Exige-se, desse modo, a compatibilização de conteúdos distintos presentes em
diversos mandamentos constitucionais. Assim, apesar de o Direito Civil ter como conteúdo do
direito de propriedade os direitos de usar, gozar e dispor do bem, não se pode fugir de uma
interpretação conforme os vetores políticos da Constituição vigente, principalmente, da
exigência que se impõe de cumprimento efetivo da função social que atine à propriedade.
Observa-se que, até a promulgação da CRFB/88, apenas a propriedade rural
interessava à disciplina constitucional expressa. Na Carta vigente, a seu turno, a propriedade
urbana recebe e merece o tratamento devido. Positivou-se na linguagem constitucional que a
propriedade urbana cumprirá sua função social satisfeitas as exigências fundamentais de
ordenação da cidade, expressas no plano diretor, como se depreende de seu artigo 182, § 2º.
A propriedade rural, todavia, terá atendida sua função social quando aproveitar os
recursos naturais de modo adequado, com a preservação do meio ambiente e observadas as
disposições que regulamentam o trabalho, bem como desde que sua exploração permita e
potencialize o bem estar tanto dos proprietários quanto dos trabalhadores, sendo suscetível de
desapropriação pela União para fins de reforma agrária, por interesse social, tal como se
depreende do artigo 184 do texto constitucional de 1988.
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Como se vê, a propriedade não se traduz apenas como uma instituição una. Pode-se
falar, além de propriedade urbana e rural, em propriedade pública, propriedade privada e
propriedade coletiva; propriedade intelectual, que envolve a propriedade industrial e os
direitos autorais; propriedade dos recursos minerais, e propriedade de empresa jornalística e
de radiofusão sonora e de sons e imagens, etc.
Do mesmo modo que a propriedade recebe guarida constitucional e proteção de
relevo, também é passível de limitações, o que denuncia seu caráter não mais estritamente
absoluto, mas passível de restrição. É, portanto, oportuno se falar em servidão, desapropriação
por parte do ente público, esse escudado na supremacia do interesse público, além de outras
formas de restrição.
Souza (2010), a respeito de França, destaca que a propriedade passa, no cenário
jurídico da atualidade, de direito absoluto, natural e imprescritível a outro regime jurídico, o
qual compreende normas não apenas civis, como também administrativas, ambientais,
urbanísticas, empresariais, todas de fundo constitucional.
A alteração, a que se refere Souza, quanto ao perfil jurídico do direito de propriedade,
vincula-se à teoria do Estado Social de Direito e à consequente emergência de direitos de
natureza diversa dos direitos individuais, que se reúnem sob a rubrica de direitos difusos e
coletivos.
Conforme se verá, ―A consciência da função social da propriedade e a sua
institucionalização têm reflexos diretos no estudo da desapropriação.‖ (SOUZA, 2010, p. 18).
Essa afirmação justifica, de todo, a abordagem sobre os aspectos gerais da propriedade que
fora construída nesse subitem. Agora, passar-se-á ao estudo geral acerca da desapropriação,
de modo a se fornecer os matizes essenciais para que a desapropriação indireta resulte como
criação jurídica inautêntica.

II.II. BREVE ANÁLISE DA DESAPROPRIAÇÃO À LUZ DA ORDEM JURÍDICA
BRASILEIRA

Deixando de lado a querela segundo a qual a desapropriação se traduziria por
procedimento administrativo ou por ato (administrativo ou judicial), já que resulta infrutífero
a essa pesquisa refazer a referida discussão, a posição que aqui se adota é a de que a
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desapropriação é ato administrativo34. Acrescente-se, junto com Justen Filho (2014), que se
trata de ato unilateral, já que dispensa em sua fase primeira a vontade do expropriado, embora
esse deva aquiescer quanto à indenização, na fase administrativa. É gênero no qual se
predicam as espécies: desapropriação ordinária (ou comum), sancionatória e judicial.
A desapropriação, portanto, é aqui entendida como ato unilateral pelo qual se extingue
a propriedade de um bem ou direito titularizado por determinada pessoa, operando-se a
aquisição de domínio pelo expropriante, tendo no pagamento devido de indenização justa e
prévia condição sine qua non. Contudo, embora não se entenda a desapropriação aqui por
procedimento, como entendem José dos Santos Carvalho Filho (2014)

35

e Maria Sylvia

Zanella Di Pietro (2003) 36, mas por ato, não significa dizer que fica dispensado procedimento
administrativo prévio. Pelo contrário, a desapropriação se afigura como ato que se verifica ao
fim de um procedimento37.
Pode se operar como ato administrativo ou judicial, a depender das circunstâncias. Se
o particular não manifestar desconformidade com a indenização, será acertadamente ato
administrativo em sua forma pura. Mas, caso o dissenso seja institucionalizado mediante
recurso ao direito de petição, vez que discordante o particular com os pressupostos ou com a
validade dos atos administrativos praticados, poderá ter lugar a desapropriação como ato
judicial. Nesse último caso, a competência do Judiciário ficará adstrita à análise de critérios
formais e objetivos, não podendo esse palpitar quanto ao mérito, sob o qual se reúnem
critérios técnicos de conveniência e oportunidade (JUSTEN FILHO, 2014). Pelo menos, é
isso que irá sustentar a ideia clássica de discricionariedade técnica (CARVALHO FILHO,
2014), na qual estão embebidos os atos administrativos. É claro que essa fundamentação
ultrapassada da discricionariedade, que se funda num regime de legalidade vazia e na
construção clássica do princípio da separação dos poderes estruturais do Estado, é passível de
ser discutida. Mas esse debate não será assumido na presente investigação, já que isso
renderia estudo apartado.

34

No mesmo sentido Justen Filho (2014) e Souza (2010).
Segundo José dos Santos Carvalho Filho, ―Desapropriação é o procedimento de direito público pelo qual o
Poder Público transfere para si a propriedade de terceiro, por razões de utilidade pública ou de interesse social,
normalmente mediante o pagamento de indenização.‖ (2014, p. 830).
36
Para Di Pietro (2003, p.153): A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou
seus delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, impõe
ao proprietário a perda de um bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização.
37
No mesmo sentido, Justen Filho (2014) ―[...] a desapropriação não é um procedimento, mas um ato. Mas esse
ato pressupõe, de modo inafastável, um procedimento prévio. A desapropriação é ato final desse procedimento‖
(p. 630).
35
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Cumpre ainda mencionar que a desapropriação enseja aquisição originária de domínio,
razão pela qual entende Justen Filho (2014) se tratar de ato de duplo efeito. De um lado, opera
a extinção do direito para o expropriado; de outro, a transferência de propriedade para o ente
expropriante, que a adquire em caráter originário. Isso implica dizer que, ao ente expropriante,
não passam as características ou eventuais defeitos que se verifiquem na relação jurídica
anterior.
Como já se mencionou, a expropriação se fará mediante a satisfação de condição
substancial que é o pagamento de indenização justa e prévia ao expropriado. O ato
expropriatório, dessa forma, não se constitui ou autoriza o confisco. Pelo confisco, fulmina-se
o domínio sobre o certo bem, sem que haja no patrimônio do confiscado a substituição desse
bem por quantia, ou, caso haja, essa é paga a título irrisório. Por não se tratar de confisco, a
indenização paga deve ser adequada ao bem expropriado, no que se cumpre o requisito
justiça.
Já quanto ao requisito previedade é oportuno mencionar que esse se constitui regra, e
deverá ser pago, também de regra, em dinheiro. A CRFB/88, traz algumas exceções, as quais
se fundam no atendimento da função social da propriedade, sobre o que já se teceu
considerações no subitem anterior (2.1. Considerações gerais acerca do direito de
propriedade). Está-se a falar das hipóteses dos arts. 182, § 4º, III (frustração da função social
da propriedade urbana), e art. 184 (reforma agrária). Em nosso ver, o regime de exceções deve
ser interpretado restritivamente.
São modalidades de desapropriação, conforme predispõe a Carta Política de 1988, em
seu art. 5º, XXIV, a saber: a) a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, e b) por
interesse social, disciplinadas, respectivamente, pelo Decreto-Lei 3.365/41 (que pode ser
utilizada em todos os níveis da federação), e Leis 4. 132/62 e 8. 629/93, bem como Lei
Complementar 76/93 (que tratam de hipóteses de desapropriação como instrumento da
promoção da reforma agrária, que encerra competência privativa da União).
Deve-se ainda ter em conta que os diferentes regimes expropriatórios tem sede legal
em diferentes textos, alguns de edição obsoleta, razão pelo que resultam incompatíveis com o
cenário constitucional vigente. É o caso da desapropriação indireta, que tem guarida no art. 35
do Decreto-Lei 3.365/41. Entender de modo diverso é ferir claramente a garantia fundamental
à propriedade (que compromete, como consequência, a segurança jurídica), e esvaziar de
força normativa os princípios que, inclusive, disciplinam a atuação da Administração Pública,
em todas as suas esferas.
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A desapropriação é, em linhas gerais, como entenderá Justen Filho (2014) uma
manifestação ―[...] do império estatal, autorizada constitucionalmente a produzir o sacrifício
de direitos individuais para o bem comum. Mas daí não segue que a desapropriação seja um
instrumento de espezinhamento dos direitos individuais (p. 635)‖.
Tem como sujeito ativo um ente federativo, que poderá delegar a competência a
determinado ente a quem tenha sido atribuído o desempenho de funções administrativas, salvo
a de produzir o decreto expropriatório. Assim, o Decreto-Lei 3.365/41 autoriza que seja
atribuída a concessionários de serviços públicos a promoção da desapropriação (art. 3º),
observado que a declaração de utilidade pública, para fins expropriatórios, será privativa do
Executivo (ressalvada a possibilidade de o legislativo tomar essa providência, consoante o art.
8º). O sujeito passivo, contudo, ―[...] é, em princípio, um particular, titular do domínio de um
bem ou direito necessário à satisfação de uma necessidade coletiva‖ (JUSTEN FILHO, 2014,
p. 636). Esse último possui como prerrogativas o direito à ampla defesa e contraditório, em
procedimento administrativo prévio; a possibilidade de opor ao expropriante argumentos de
invalidade e de inconveniência da desapropriação e valor proposto para indenização;
recebimento de indenização justa e prévia, ressalvadas as hipóteses dos arts. 182, § 4º, III e
184 da CRFB/88; preferir na aquisição do domínio do bem imóvel em se tratando de
tredestinação ilícita (retrocessão). Em vista se deve ter sempre o devido processo legal, no que
se falará num devido procedimento expropriatório. O objeto da desapropriação, finalmente,
serão quaisquer bens e direitos de potencial econômico, incluindo-se as participações
societárias. Não se cogita, portanto, de desapropriação de direitos personalíssimos.
Conclui-se, desse modo, que a desapropriação só deverá ter sede se cumpridos os
requisitos de lei38. E mais. Tais requisitos devem ainda ser submetidos a uma filtragem
constitucional para que se possam aplicar. Quando essa exigência é posta de lado, tem lugar a
ilegalidade, a ilegitimidade e a inconstitucionalidade. É o que ocorre com a desapropriação
indireta, sobre o que se passará a discorrer no subitem a seguir.

38

―Sendo um instrumento excepcional, a desapropriação somente pode ser aplicada se estiverem presentes os
pressupostos legais que a autorizam. Ausente qualquer deles, defrontar-se-á com ilegitimidade.‖ (SOUZA, 2010,
p. 19).
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II.III. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA: UMA PRÁTICA A SER COMBATIDA

Toda vez que os dados linguísticos (programa normativo) de um texto normativo
discrepam dos dados reais (âmbito normativo), no processo de concretização das normas 39,
deve-se optar pelo debate, ao invés de assumir uma postura silente. É o que pretendemos
nesse subitem (2.3. Desapropriação indireta: um debate necessário). Até porque, a indagação
sobre a efetividade dos textos deve se nortear por direções de antecipação que indagam sobre
o que é constitucional, o que é legal e o que é justo.
Ao tratar acerca da desapropriação indireta, assim, deve-se ter em pauta, desde logo,
que se trata de ―[...] uma prática ilícita, abusiva e inconcebível num Estado de Direito‖
(JUSTEN FILHO, 2014, p. 664). Ela se verifica como o apossamento fático pelo expropriante
público de bem privado, ausentes autorizações constitucional, legal ou judicial. Trata-se de
prática de nítida feição inconstitucional que deveria, conforme Justen Filho (2014), ter
punição draconiana do responsável e ter por solução a restituição do bem ao particular, ao que
se somará a devida indenização por perdas e danos.
Funda-se no art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41, como já se mencionou em subitem
anterior (2.2. Breve análise da desapropriação à luz da ordem jurídica brasileira), segundo o
qual a desapropriação do bem por parte do ente estatal acarreta sua integração no domínio
público. Os requisitos de justeza e previedade da indenização não se afiguram presentes nessa
modalidade, desse modo.
Constitui-se ato nitidamente arbitrário, divorciado dos princípios da legalidade estrita,
da proporcionalidade, da razoabilidade, do due process of law e de seus corolários (ampla
defesa e contraditório) que orientam a Administração Pública. É, sem dúvida, um gravame de
elevados contornos que não pode ser suportado pelo particular. Aceitar essa prática implica
institucionalizar o autoritarismo e a arbitrariedade.
No ver de Lopes (2013) a prática da expropriação injusta tende à banalização.
Configura-se como ato abusivo e ilícito, já que viola o direito à propriedade, sediado na
Constituição vigente. É, portanto, uma prática que não se pode admitir num Estado
Democrático de Direito.
39

Essa formulação teórica ―dados linguísticos‖ x ―dados reais‖ se atribui à Müller, tal como observa Neves
(1994), ―De acordo com a concepcão de Müller, a norma jurídica compõe-se do programa normativo (dados
lingüísticos) e do âmbito normativo (dados reais). A estrutura normativa resulta da conexáo desses dois
componentes da norma jurídica. Portanto, a concretizacdo da norma jurídica, sobretudo da norma constitucional,
náo pode ser reduzida à "interpretacão aplicadora" do texto normativo, o qual oferece diversas possibilidades de
compreensáo e constitui apenas um aspecto parcial do programa normativo.‖ (p. 77).
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Contudo, apesar de flagrantemente inconstitucional, ilegítima e ilícita, a prática da
desapropriação indireta não é combatida da forma que deveria, já que não gera a punição
devida aos responsáveis. Ademais, intui-se que sua tendência à banalização resulta da
simplicidade e praticidade, já que, normalmente se dispensa a obrigação de pagar indenização
prévia e justa, bem como a realização de procedimento prévio com as garantias que decorrem
do devido processo asseguradas. Comumente, posterga-se, ainda, aos futuros governantes, o
adimplemento da obrigação de ressarcir.
Coibir essa prática é, portanto, uma exigência do Estado Democrático e Social de
Direito. Admiti-la implica renunciar a essa bandeira, posto o esvaziamento do conteúdo da
legalidade. Ainda que ocorra, os agentes públicos responsáveis devem ser devidamente
responsabilizados, alcançando-lhes a responsabilidade civil e penal pelos atos praticados ao
arrepio da justiça e da moralidade administrativa. Para que se seja seguida uma conduta ética
por parte da Administração se faz premente uma melhor gestão e planejamento da coisa
pública, com a responsabilidade delegada aos agentes que cometerem esse ato ilícito e
antiético.
Inclusive, além dos danos causados à pessoa privada também o erário público é
lesionado, já que a indenização nesses casos é mais alta que nos casos de desapropriação
ordinária e justa. É, portanto, contraproducente ao Estado, em seus níveis primários e
secundários de interesse público.
A Ação compensatória segue o procedimento ordinário. A indenização, como aponta
Justen Filho (2014) deverá ser fixada compreendendo o valor do imóvel e de suas benfeitorias
(como dano emergente), ao que se deverá acrescentar juros compensatórios ―[...] a partir da
data da efetiva ocupação, incidente sobre o valor contemporâneo e atualizado do bem –
orientação firmada pela jurisprudência. Sobre o montante total incidem os juros moratórios a
partir do trânsito em julgado da decisão, de modo semelhante ao que se passa na
desapropriação direta‖ (JUSTEN FILHO, 2014, p. 665).
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II.IV.

DESAPROPRIAÇÃO

INDIRETA

POR

INSTITUIÇÃO

DE

ÁREAS

AMBIENTAIS

Cuida-se, nesse subitem, da suposta desarmonia entre a necessidade de conservação do
meio ambiente40 e os interesses do titular do direito de propriedade. A necessidade de
preservação e conservação de áreas de interesse ambiental tem se tornado cada vez mais
premente, principalmente, a partir da segunda metade do século XX. Conforme expõe Borges
(1998), a respeito de Benjamim, a proteção legal do meio ambiente no Brasil surge em
resposta às pressões externas de outros países e organismos internacionais. A inserção da
referida proteção na América-Latina parece obedecer, primeiro, à exigência das nações
industrializadas; segundamente, a partir das críticas ao ―Direito Tradicional‖; por último,
como real necessidade para se alcançar objetivos sociais determinados, ainda não atingidos no
ordenamento jurídico vigente.
Não fugiu o constituinte de 88 a essa necessidade, já que fixou no art. 225, caput, da
Constituição de 88, como premissa, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado41, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se
ao poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
Inclusive, como advoga Leite (1998), apesar de a disposição constitucional a respeito do meio
ambiente não estar constante do capítulo atinente aos direitos e garantias individuais, não se
pode negar o conteúdo de direito fundamental42 que nela está presente.
Seguindo Fiorillo (2013), entende-se que o termo ―todos‖ cobre apenas brasileiros e
estrangeiros residentes no País, isto é, quem se identifica como povo brasileiro. O conceito de
40

Embora, tal como adverte Leite (1998), os termos ―meio‖ e ―ambiente‖ sejam equivalentes, razão pelo que
resulta a expressão ―meio ambiente‖ um pleonasmo, opta, aqui, pela sua utilização, já que é a adotada pela
Constituição Federal de 1988, além de outras legislações esparsas. Estamos de acordo com o referido autor,
quando esse aponta que ―[...] o legislador brasileiro optou por uma conceituação que realça a interação e a
interdependência entre o homem e a natureza.‖ (p. 57). Isso se diz da Lei 6.938/81 (Plano Nacional de Meio
Ambiente), que, nada obstante ter sido promulgada em regime autoritário e ditatorial, traz um conceito amplo de
meio ambiente. Arremata Leite (1998) que ―Entende-se que o legislador brasileiro teve que optar em sua
conceituação e o fez de maneira correta, pois adotou uma conceituação mais atual, abarcando vários elementos
culturais do ser humano, os quais não podiam ser excluídos da definição.‖ (p. 58). Assim, ―[...] o legislador
considerou o meio ambiente como macrobem, isto é, em uma visão globalizada unitária e integrada.‖ (LEITE,
1998, p. 59).
41
Quanto ao meio ecologicamente equilibrado, Leite (1988) lembra que ―Este princípio significou, do ponto de
vista internacional, um reconhecimento do direito do ser humano a um bem jurídico fundamental, o meio
ambiente ecologicamente equilibrado e a qualidade de vida. Além disso, afirmou um comprometimento de todos
a preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, para as gerações presentes e futuras.‖ (p. 64).
42
―Se o meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, o que significa para todos esta
qualificação? Significa que, para efetividade deste direito, há necessidade de participação do Estado e da
coletividade, em consonância com o preceito constitucional.‖ (LEITE, 1998, p. 66).
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bem ambiental, como bem de uso comum, a seu turno, supera a dicotomia entre bens públicos
e privados, configurando-se como um ―terceiro gênero de bem‖, que não tem mais como
titular o ente público, muito menos o particular43, mas caracteriza-se como bem difuso.
Conforme lembra Borges (1998) ―O direito ao meio ambiente traz dificuldades para a
teoria jurídica porque não é um direito individual, como os tradicionais, nem um direito
social, corresponde à segunda geração do direito.‖ (p. 19). É que a consideração do meio
ambiente como sendo um direito difuso promove uma notada dificuldade na delimitação nos
seus contornos. Arremata Borges (1998) que ―[...] o direito difuso ao meio ambiente consiste
direito-dever, na medida em que a pessoa, ao mesmo tempo em que é titular do direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, também tem a obrigação de defendê-lo e
preservá-lo.‖ (p. 19). É, portanto, o direito ao meio ambiente um direito erga omnes, em duas
vias direcionais (BORGES, 1988). Já que todos têm direito ao meio ambiente equilibrado, não
há que se falar num status de que lhe atribua a titularidade a determinada pessoa. As
obrigações no tocante à manutenção do referido equilíbrio, a seu turno, incumbem a todos.
―Sendo um direito-dever erga omnes, existe uma situação de solidariedade ética em que os
sujeitos encontram-se em pólos difusos.‖ (BORGES, 1998, p. 21).
Conforme adverte Leite (1998), ―Não se deve aceitar [...] a qualificação do bem
ambiental como patrimônio público, considerando ser o mesmo essencial à sadia qualidade de
vida.‖ (p. 61), mas como ―[...] um bem de interesse público, afeto à coletividade, entretanto, a
título autônomo e com disciplina autônoma [...]‖ (p. 61).
A sadia qualidade de vida, nesse passo, constitui-se como estrutura finalística do
Direito Ambiental, e objetiva a tutela do ser humano, bem como de outros valores. A
imposição do dever de defesa e preservação do meio ambiente instaura um vínculo
intergeracional de solidariedade, que exige a preocupação com o outro em seus níveis
presentes e futuros. Essa preocupação se instrumentaliza, ainda, no inciso III, § 1º, do art. 225
que determina que o Poder Público, em todas as unidades da federação, deverá definir os
espaços territoriais a serem protegidos. Preserva, ainda, o referido dispositivo,

como

patrimônios nacionais, a Serra do Mar, a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, o
Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira. Quanto à competência dos entes federados para

43

―[...] não resta dúvida que o bem ambiental de interesse público deve ser separado da definição de bens
públicos e privados do Código Civil Brasileiro. Outrossim, a concepção da lei civil é destoante do estipulado na
Constituição Federal, que trata o meio ambiente como bem da coletividade, e não como res nullius.‖ (LEITE,
1998, p. 62).
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proteger o meio ambiente e preservar florestas, a fauna e a flora, a Carta Magna estabelece no
art. 23, incisos VI e VII que se trata de competência concorrente.
No nível infraconstitucional, tem-se o Código Florestal, Lei 4771/65, que em seu
artigo 5º, faculta ao Poder Público criar parques ecológicos nacionais, estaduais e federais. A
celeuma exsurge desse dispositivo. A criação pelo ente público, mediante decreto, de tais
parques em propriedades privadas é algo a se refletir.
Um primeiro percurso dessa reflexão passa pela consideração da função social da
propriedade. Nos desobrigamos de tecer novamente considerações a esse respeito, pois
acreditamos ter sido suficiente a explanação feita no subitem 2.1 (Considerações gerais
acerca do direito de propriedade), para o qual remetemos o leitor. Cumpre apenas mencionar
que o art. 186, II da CRFB/8844 estabelece como requisitos para o devido atendimento da
função social da propriedade rural a preservação do meio ambiente e a utilização adequada
dos recursos naturais. Assim, é nítido que o exercício da propriedade rural é limitado pela
exigência constitucional de cumprimento de sua função social, que se dá, principalmente, pela
preservação do meio ambiente e a utilização devida dos recursos naturais. Direito de
propriedade e função socioambiental da propriedade parecem se opor, num primeiro
momento.
A partir da instituição de áreas de proteção ambiental, por força de lei, em áreas
privadas, a oposição entre a propriedade e o dever de cumprimento de sua função
socioambiental fica mais evidente. É que impende saber se, com a referida instituição, o ente
público desapropria parte da propriedade do particular, no que, por força dos dispositivos
constitucionais, caberia indenização justa e prévia, ou se apenas limita a utilização da
propriedade por parte do particular, razão pela qual não haveria porque se falar em
indenização. Como se vê, a polêmica supera o que seria apenas uma discussão acerca de qual
seria o nomem juris adequado, e se inscreve no âmbito prático de sopesamento de interesses
existenciais. Em nosso ver, a tese que considera haver apenas mera limitação, de modo que
não caberia indenização ao particular, favorece a manutenção da desapropriação indireta no
direito brasileiro, nos moldes expostos no subitem anterior (2.3. Desapropriação indireta:
uma prática a ser combatida).

44

É o teor do art. 186 da CF ―A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente,
segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: I – aproveitamento racional e
adequado; II – utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III –
observância das disposições que regulam as relações de trabalho; IV – exploração que favoreça o bem-estar dos
proprietários e dos trabalhadores.‖.
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Como lembra Antunes (2010) ―[...] o limite entre a 'limitação administrativa' do direito
de propriedade e o esvaziamento deste mesmo direito é extremamente tênue [...].‖ (p. 553).
Assim, a consideração do caso concreto deve ser determinante na formação da convicção. Em
todo caso, não se pode afastar a ideia de que o particular suportar, por si só, o ônus necessário
pelos benefícios sociais é um injusto. A reparação é, acertadamente, a medida que deve ser
adotada quando se tratar de desapropriação por instituição de áreas ambientais. Em nosso ver,
havendo reparação com o pagamento adequado e prévio da devida indenização, não há que se
falar em desapropriação indireta, ficando prejudicadas quaisquer tentativas de manutenção de
arbitrariedades do ente público, nesse tocante.
Deve-se, de todo modo, ter em conta o momento de valorização de bens naturais que
se está a vivenciar. Como adverte Antunes (2010), atualmente, está-se a desenvolver uma
indústria turística e de pesquisas científicas poderosa que, a depender do pé em que anda a
conservação de determinada região, pode livremente ser praticada. É que poderá ocorrer de o
estabelecimento de áreas de preservação atuar na valorização econômica do bem, razão pela
qual o argumento pró-indenização deverá ser pensado a partir das novas formas de atividade
econômica que se estão a surgir.
Não ignoramos, ainda, a possibilidade de expropriação amigável por parte do ente
público. Além disso, outras tentativas de diálogo devem ser estimuladas, de modo a
promoverem o atendimento e a coexiência das expectativas em dissenso. A criação de
reservas particulares de patrimônio natural (RPPNs) parece ser uma iniciativa nesse sentido.
A Lei 9.985/2000, que regulamenta as reservas referidas, permite que particulares titulares de
propriedades de potencial ambiental possam requerer a preservação das áreas. Os
proprietários ficam isentos do imposto territorial rural (ITR), bem como passam a gozar de
prioridade, junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, na análise de projetos que visem a
concessão de créditos agrícolas, além de poderem dispor livremente de sua propriedade.
É, portanto, oportuna a discussão acerca da desapropriação indireta por instituição de
áreas ambientais. Como ja se mencionou, nossa tese é a de que, já que um caso típico de
desapropriação indireta, essa prática deve ser expurgada da ordem jurídica brasileira. Trata-se,
todavia, de um modo legal de desapropriação indireta, já que, tem respaldo na lei a contenção
do direito de propriedade do particular. A alteração do nomem juris de limitação
administrativa para desapropriação faz notável diferença no universo que se quer cobrir. É
que, a consideração dos casos como hipóteses de limitação administrativa, que fundamenta a
negativa de indenização ao particular, serve, apenas, para maquiar casos de desapropriação
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indireta. A instituição de áreas ambientais nos moldes desenvolvidos pelo presente subitem
deve ser vista como um caso de desapropriação, desde que presentes os seus elementos.
Assim, o cumprimento do dever de indenizar a que se incumbe constitucionalmente o ente
público não pode ser afastado. Se se trata de desapropriação deve haver pagamento de
indenização prévia e justa ao particular.

III. A TESE DOS DIREITOS DE RONALD DWORKIN

Antes de qualquer inferência que se faça acerca do pensamento de Dworkin, faz-se
necessário, primeiro, ter em pauta o caráter político de sua teoria. Sua construção teórica
traduz uma teoria liberal do direito que se forma a partir de sua posição liberal específica
(DWORKIN, 2002). Diz-se específica, pois, para o teórico, a posição liberal clássica, a que
chama de teoria dominante do direito, afigura-se inconsistente. Portanto, em Levando os
direitos a sério, sobreleva-se como objetivo principal a exposição e justificação de uma teoria
política liberal do fenômeno jurídico.
A teoria liberal do direito de que trata Dworkin deverá fazer jus aos ideais mesmos do
liberalismo. Ademais disso, deverá ser encarada como uma teoria alternativa às ideias
positivistas e utilitaristas, de consignada influência de Jeremy Benthan, que se constituem
como teoria dominante do direito. O positivismo dominante, em sua época, que é o de Hart,
pretende identificar nas regras o direito, de modo que só seriam direitos os expressos
naquelas. O utilitarismo, a seu turno, traduzir-se-ia como o esforço legislativo que prima pela
coletividade em detrimento das individualidades. No cerne da teoria dominante, portanto,
identificar-se-iam pelo menos duas estratégias principais, a saber: a) estratégia utilitarista,
que residiria em considerar as questões jurídicas a partir da maximização do bem para a
coletividade, escudando-se no bom e no justo. Esta formação teórica pretende abordar o bom
e o justo do ponto de vista quantitativo, maximizador e generalista; b) estratégia positivista,
que se traduziria como a pretensão de pensar exclusivamente o que seria juridicamente válido,
a partir das regras expressamente descritas, em desprezo de qualquer preocupação substantiva.
O positivismo, enquanto teoria do que o direito é, expressa uma teoria antiliberal e
restritiva de direitos, já que pretende abranger a totalidade de tais a partir das regras. O
utilitarismo, enquanto teoria do que o direito deve-ser, de modo semelhante, afigura-se como
inconsistente por não ser capaz de sustentar a ideia de direitos, posto o caráter antiutilitarista
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de tais. O raciocínio utilitarista, como observará Dworkin, sequer servirá para a
fundamentação da ideia de direitos relativos. Mas, como indicará o autor, se a teoria jurídica
atual assenta-se na teoria dominante, ela apresenta defeitos do ponto de vista liberal. Por tudo
isto, concluirá ser a teoria dominante uma má teoria liberal do direito. Seu pensamento se
traduz não como uma refutação epistemológica ao positivismo-utilitarismo da teoria
dominante, mas como uma refutação política.
Dworkin rejeita o projeto naturalista, que assinala a existência de direitos naturais,
embora, do mesmo modo, sustente a ideia de direitos anteriores à decisão legislativa. A estes
denomina direitos morais, os quais possuem fundamento distinto dos direitos naturais, posto
que fundados na comunidade política, que se rege pela máxima ―tratar todos com igual
consideração e respeito‖. Tais direitos são permeados por sua crença liberalista e devem
auxiliar no julgamento das leis postas como boas ou ruins, justas ou injustas, isto é, afiguramse como uma base de apreciação moral das leis. Em sua própria dicção, tais direitos se
traduzem como verdadeiros trunfos contra as estratégias antiliberais do Estado.
No capítulo 2 de Levando os direitos a sério, intitulado de Modelo de regras I,
Dworkin fará uma primeira distinção entre princípios e regras, apontando para o fato de o
positivismo não contemplar o papel dos princípios. É claro que, as principais críticas de
Dworkin ao positivismo devem recair sobre a sua expressão mais sofisticada que atribui à
Hart. Conforme Hart, partidário das ideias da Escola Analítica da Filosofia, se há acordo
quanto à prática e divergência quanto ao conceito, então se nota que o conceito não reflete
critérios comuns à prática. Uma teoria do direito, desse modo, deveria ser descritivo-analítica,
em seu ver. Para Dworkin, a seu turno, as divergências não se traduzem como erros a serem
corrigidos, posto que as posições rivais se apoiam em conceitos do tipo interpretativo. Tais
conceitos expressam linguagem, não se negue, mas agregam também aspectos políticos e
éticos do indivíduo. Assim, para Dworkin, a tarefa da filosofia do direito não é a de eliminar a
divergência, mas, muito pelo contrário, deve ser a de abraçá-la. Os conceitos interpretativos
devem ser compreendidos a partir das concepções morais e políticas, de modo a se chegar ao
conceito de direitos e obrigações. A concepção política que mais se justifica é a liberal. Ora,
se os indivíduos divergem por possuírem concepções morais e políticas distintas, resta acolher
a posição que melhor se sustente politicamente. Esta deverá ser a posição liberal.
O positivismo de Hart possui pelo menos três teses, a partir das quais é possível tratar
o tema dos direitos e obrigações, a saber: a) os indivíduos têm apenas direitos e obrigações
jurídicos, intencionais e regrados; b) as regras são apenas aquelas que são produzidas por uma
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fonte autorizada, adquirindo validade a partir da consideração da origem de onde emanam e
não do conteúdo; c) os juízes devem decidir os casos a partir de tais regras validadas, de modo
a levarem a cabo uma aplicação mecânico-dedutiva das regras. Se ocorrer de o caso, contudo,
recair no campo de indeterminação, será dado ao juiz decidir discricionariamente, a partir das
alternativas disponíveis. Consoante Dworkin, essas três teses ofendem a tese dos direitos,
visto que normas que não se produzam pelas fontes autorizadas, isto é, as normas morais,
seriam insuscetíveis de apreciação teórica. A discricionariedade que permitiria ao juiz
escolher, quando da indeterminação da resposta correta e válida, livremente a alternativa de
decisão, terminaria por fulminar o direito preexistente. Desta forma, quando as regras
negassem respostas precisas ao caso, isto é, negassem direitos, os indivíduos não os teriam
propriamente.
Para Dworkin, o juiz recorre, quando da apreciação dos hard cases, a outros padrões
normativos, quais sejam, os princípios. Os princípios se traduzem como normas morais e se
afiguram como resposta correta preexistente. Sob essas bases, Dworkin irá edificar a sua
teoria da única resposta correta. Se há um engajamento do julgador em decidir determinado
caso de direito, tal engajamento só faz sentido se houver uma resposta preexistente dotada de
correção. A opção escolhida quando do julgamento terá, de certo, algo de superior diante das
outras, que é seu critério jurídico de decisão. Mas, para uma distinção convincente entre
princípios e regras deverá Dworkin apreciar a história institucional e nela perceber a presença
oculta dos padrões morais de decisão.
Primeiro, analisará o caso Riggs versus Palmer. Neste caso, de 1989, um tribunal de
Nova Iorque se deparou com um caso em que um herdeiro nomeado por disposição
testamentária de seu avô, após tê-lo assassinado com o fito de obter a herança, teria ou não
direito a herdar. Apesar da inexistência de regra proibindo o assassino do testador de herdar, o
tribunal termina por reconhecer que se impõe o princípio de que nenhum criminoso pode se
beneficiar por seus crimes. Embora as regras, por omissão, autorizarem o recebimento da
herança em favor do assassino, os juízes entenderam ser moralmente inaceitável que isto
ocorresse.
Segundo, passa à análise do caso Henningsen versus Bloomfield Motors, Inc., em que
um tribunal em New Jersey se depara com a questão de ser ou não possível um fabricante de
automóveis limitar sua responsabilidade, em se tratando de automóveis defeituosos, mediante
contrato. Embora ausentes regras que impedissem tal escusa de responsabilidade por parte do
fabricante, o tribunal entendeu pela responsabilidade do fabricante em indenizar, apesar da
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consideração do princípio geral da liberdade de contratar, vista a obrigação especial que tem o
fabricante quanto à fabricação, promoção e venda de seus carros. Mais uma vez, o que se
verifica neste caso é uma decisão com base em um padrão normativo moral.
Feita a análise dos Hard Cases, Dworkin expõe sua distinção, que é de natureza
lógica, entre princípios e regras. A distinção se baseia em pelo menos três aspectos, a saber: a)
quanto ao modo de aplicação: as regras são aplicáveis ao modo tudo ou nada, ao passo que os
princípios não, já que apontam numa direção de decidir, sendo aplicáveis no modo mais ou
menos, pela lógica do âmbito de incidência, tendo seu peso determinado. Os princípios
oferecem razões para decidir, mas não se constituem razões conclusivas, como as regras; b)
quanto ao conflito normativo: o conflito entre regras se resolve mediante a exclusão da não
selecionada do ordenamento jurídico, ou por exceção à regra. Já o conflito entre princípios é
de natureza aparente, pois o que se deve considerar é a dimensão de peso, mediante uma
lógica de ponderação; c) quanto à legitimidade: as regras são consideradas legítimas a partir
da consideração de sua fonte de produção. Os princípios, a seu turno, mediante seu conteúdo
moral é que são legitimados, embora possam se originar de regras preexistentes ou de normas
morais.
No capítulo 4 (Casos difíceis) de Levando os direitos a sério, Dworkin discute a
diferenciação entre princípios e políticas, Conforme sua exposição, é possível afirmar que,
quando da tomada da decisão, pode-se falar em dois tipos de objetivos, a saber: a) objetivos
individuados; b) objetivos não-individuados. Os objetivos individuados são aqueles típicos da
tese dos direitos, por se traduzirem como argumentos antiutilitaristas que infirmam a decisão
política. Os objetivos não-individuados, a seu turno, não seriam direitos, propriamente, mas
atinem às metas, isto é, às políticas. Como observa Dworkin, em razão de as políticas se
traduzirem como estratégias utilitaristas, advoga que a tese dos direitos deve preferir os
princípios para a tomada da decisão.
Ainda no capítulo 4 de Levando os direitos a sério, Dworkin fará sua definição de
direitos. Para o autor, os direitos se traduzem como trunfos, ou proteção, dos indivíduos frente
ao raciocínio utilitarista, isto é, o interesse geral da comunidade. Os princípios, desta forma,
estão intimamente vinculados ao caráter dos direitos, caracterizando-se pelo seu conteúdo,
modo de aplicação e modo de resolução de conflito. Contudo, apesar de fixado que os direitos
resistem aos argumentos de política, deve ser desprezada a tese de que estes seriam absolutos.
Mesmo os direitos podem ceder diante de metas de relevante importância social. É, aliás, uma
consequência da dimensão de peso dos princípios, já que se deve considerar que ter peso
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significa ter capacidade de resistir às metas coletivas. O conflito entre princípios, inclusive,
resolve-se pela dimensão de peso, levando-se em consideração que se deve primar pelo
princípio mais resistente.
Cumpre também consignar o que entende Dworkin por liberalismo. Esta tarefa deve
necessariamente passar pelas suas colocações em Uma questão de princípio. Nesta obra,
Dworkin (2000) observa que, nada obstante a análise da palavra liberalismo e e de sua
memória, o valor principal do liberalismo não é a liberdade, mas a igualdade. Liberdade não é
direito, se genericamente considerada, já que pode ceder diante de uma meta nem tanto
relevante, isto é, pode ser tolhida pela maioria das decisões legislativas. A igualdade o é,
entretanto. O indivíduo, a seu turno, tem liberdades e estas, no plural, são direitos. A
igualdade, entretanto, traduz-se como o único direito geral e se manifesta precisamente de
duas formas, a saber: a) como igual respeito, que impõe um tratamento igual a ser dispensado
a todos os indivíduos, considerados com o mesmo valor; b) como igual consideração, no
sentido de que a igualdade deve ser sensível à diferença. Este é o como da igualdade, pois visa
o fornecimento de condições diferenciadas até para que os indivíduos estejam em paridade.
De tal exposição decorre que se fossemos exatamente iguais não seriam necessários
direitos. Os direitos existem para realizar a igualdade e promovê-la. Ademais, o mercado
capitalista, como observa, atua como uma estratégia para implementação da igualdade, a
partir da distribuição de recursos. As leis devem ser neutras. Sua criação deve permitir que
todos desenvolvam seu projeto de vida de modo igual. A democracia representativa também
serve aos fins da igualdade e deve ser encarada como meio para o seu atingimento. Entretanto,
tanto o mercado quanto a democracia produzem distorções as quais têm como consequência a
desigualdade. Pelo fato de a democracia se nortear por uma regra de maioria para a tomada
das decisões, as minorias, muitas vezes, não são consideradas. As maiorias, portanto, dispõem
de maiores condições para que façam valer a sua vontade política. O mesmo problema atine
ao mercado, já que este também contempla muito mais as preferências de maioria, tal como a
democracia. Inclusive, o mercado tem uma lógica utilitarista de funcionamento. A democracia
também assume uma feição utilitarista, já que, apesar de ouvir todos, irá priorizar uma
parcela, isto é, irá se orientar quantitativamente. Tanto a democracia quanto o mercado devem
ser contidos. Neste ponto, assumem os direitos o caráter de meio principal para esta
contenção, já que os outros meios que deveriam promover a igualdade, a democracia e o
mercado, na verdade, ameaçam-na. Por isto seu aspecto de trunfos.
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Por tudo isto, a tese dos direitos se traduz como fundamental para a promoção da
igualdade. Resistem os direitos às estratégias utilitaristas democráticas e mercantis.
Sobrelevam-se diante dos argumentos de política que, na pretensão de realizar o bem da
coletividade, desprezam a individualidade, em nome de uma pretensa ordem comum. São
verdadeiros trunfos de que se munem os indivíduos e extrapolam as prescrições normativas
das regras, fundados na moralidade. Não por outras razões, mas pelas já assinaladas, devem
tais serem levados a sério.

IV. UM OLHAR SOBRE A DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA POR INSTITUIÇÃO DE
ÁREAS AMBIENTAIS A PARTIR DA TESE DOS DIREITOS DE DWORKIN

Numa tentativa de aproximação teórica podemos conceber a desapropriação, enquanto
gênero, como estratégia utilitarista. Nessa perspectiva, a teoria da desapropriação, mesmo a
que recebe guarida na ordem jurídica brasileira, deve ser desconsiderada. É que o direito de
propriedade, tido como trunfo contra o Estado, a ele deve se opor em todas as suas
potencialidades. De diferente modo não poderia ser já que a tese dos direitos de Dworkin é
uma tese liberal. Numa interpretação mais demorada, contudo, podemos invocar a
fundamentação igualitária em que se funda a tese liberal de Dworkin. Como já se mencionou
nesse trabalho, o autor abandona a tese clássica do liberalismo que se funda na liberdade e
opta, assim, por um liberalismo fundado na igualdade. É esse, portanto, o projeto prévio
compreensivo que se nos deve servir de base em nossa investigação.
Podemos denominar, junto com Barroso (2015), a tese de Dworkin de liberalista
igualitária. Conforme Barroso, no plano político, essa posição não destitui a importância das
liberdades, mas, pelo contrário, potencializa ―[...] a autonomia individual, a autodeterminação
das pessoas e sua capacidade de fazer escolhas existenciais e morais [...]‖ (p. 120) além de
salvaguardar o direito à propriedade individual. Entretanto, e esse é seu ponto de sensível
contraste com o liberalismo clássico, o liberalismo igualitário enfatiza a ideia de igualdade, já
que assume como premissa maior a necessidade de ―tratar a todos com igual consideração e
respeito‖. Conforme Barroso (2015, p. 120) ―Essa expressão [...] significa que cada pessoa
tem o mesmo valor e merece que seus interesses e opiniões sejam levados em conta com
seriedade.‖ Num viés econômico-social, essa postura ainda autoriza a intervenção estatal
quando necessária para atender a igualdade, a partir da distribuição igualitária de recursos e
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oportunidades. Conforme noticia Barroso (2015, p. 120-1) ―[...] a dimensão igualitária de tal
concepção reconhece o direito básico a um mínimo social ou mínimo existencial.‖. E arremata
que ―Para serem livres, iguais e capazes de exercer uma cidadania responsável, os indivíduos
precisam estar além de limiares mínimos de bem-estar, sob pena de a autonomia se tornar
uma mera ficção.‖ (BARROSO, 2015, p. 121). Finalmente, no plano institucional, surge para
o Estado o papel ―[...] de assegurar um ambiente de segurança e de respeito mútuo no qual
cada um possa viver as suas crenças e as suas opções.‖ (BARROSO, 2015, p. 121).
Na esteira de ideias apresentada, pode-se conceber a desapropriação numa nova
perspectiva. Se a deslocarmos para um nível ontológico percebemos que o pano de fundo
utilitarista que a assedia pode ser deixado de lado em nome da realização da igualdade e de
seus corolários. É que, com a relativização do direito individual de propriedade a partir da
intervenção estatal, pode-se favorecer a igualdade em âmbitos outros. Divorcia-se, assim, a
desapropriação do utilitarismo do interesse público puro e simples, pensando-a como
estratégia de correção das desigualdades geradas pelo capitalismo. A construção teórica do
princípio da função social da propriedade não parece arrepiar essa concepção. É que a
propriedade deve favorecer os indivíduos para além de seus interesses estritamente
individuais. A propriedade deve, portanto, servir à igualdade.
Desse modo, numa concepção mais elaborada, a desapropriação enquanto estratégia
estatal de realização da igualdade e de seus corolários, de modo que potencialize o igual
respeito e consideração, bem como as possibilidades individuais de se fazer escolhas morais e
existenciais, harmoniza-se com a tese dos direitos de Dworkin. É que o referido instituto deve
ser pensado para além do utilitarismo imperante, o que exige do ente público uma postura
responsável e consciente quanto à necessidade de realização da igualdade. Contudo, não se
entenda que o que aqui se pretende é anular as liberdades. As liberdades estão para a
igualdade, i. é., a igualdade é o solo em que as liberdades fundam suas raízes.
Num sentido oposto, a desapropriação indireta emerge destituída de qualquer
fundamentação igualitária ou libertária. A prática da referida ilegalidade se opõe frontalmente
à ideia de direito que se extrai da tese de Dworkin. É, portanto, uma estratégia utilitarista e,
pior, uma prática antijurídica. A concepção de direitos como trunfos serve, portanto, nesse
cenário de arbitrariedades, para a devida instrumentalização do combate a essa prática. Munese, a resistência, de trunfos oponíveis contra o próprio Estado, posto o utilitarismo que assume
a pior de suas manifestações. A desapropriação indireta figura como uma das piores formas de
manifestação unilateral que pode o utilitarismo assumir, senão a pior. É, portanto, uma prática
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que não mais pode ser admitida no ordenamento jurídico brasileiro atual sob pena de se
esvaziar de qualquer potencial os direitos individuais, inclusive, a própria igualdade. O que se
pensa é que, uma vez expropriado o bem, sem a satisfação de indenização adequada e prévia,
exsurge para o particular o direito de reaver o bem expropriado, acrescido de indenização
pelos danos existenciais que lhe foram causados, além dos patrimoniais, se houver. Afasta-se
a afetação do bem ao patrimônio público e sua lógica utilitarista, em nome da ideia de direito
que, conforme Dworkin, não se confunde com o direito positivado.
Num outro prisma, analisa-se o caso da desapropriação indireta por instituição legal de
áreas ambientais. Verifica-se que, uma vez afastada a ideia de limitação administrativa, não se
pode admitir a hipótese de não pagamento de indenização, desde que prejudicado o particular.
Pensar de modo diferente é emprestar carga utilitária à fundamentação teórica ambientalista,
já que se faria com que o particular suportasse sozinho os ônus necessários à causação de
benefícios à coletividade. Uma vez admitido que se trata de desapropriação e, desse modo,
satisfeita a obrigação de pagar a indenização justa e prévia, não há porque se afastar a sua
utilização. É que, advogamos, a desapropriação para o atendimento de interesses difusos, tal
como o do meio ambiente, favorece as liberdades e a igualdade, em outras dimensões.
Para o exercício efetivo de liberdades faz-se imperioso que o titular tenha condições
de vida sadias e vivencie sua existência num meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não
se cogita, portanto, do exercício pleno das liberdades para além da existência vivida, vez que
à emancipação se deve preceder uma vida sadia para que o indivíduo possa se desenvolver em
todos os seus níveis.
No que tange à igualdade, cumpre mencionar que essa se relaciona diretamente com a
solidariedade intergeracional. As gerações futuras devem ter iguais condições de vida e gozar
das mesmas possibilidades existenciais fruídas pelas gerações presentes. o princípio da
solidariedade intergeracional é, antes de tudo, um princípio de alteridade. Ser solidário com o
outro em sua dimensão atual e em sua dimensão potencial se traduz como o conteúdo desse
princípio. A igualdade é onde a alteridade ganha voz. O outro e o mesmo devem coexistir
num meio apropriado para que possam ser si mesmos, de modo a encontrarem o seu poder ser
mais próprio.
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V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa pretendeu uma abordagem crítica a respeito da desapropriação indireta
por instituição de áreas ambientais. Percebeu-se que a a opção pelo nomen juris
―desapropriação‖ ao invés de ―limitação administrativa‖ é a que melhor se coaduna com o
direito de propriedade e com sua necessidade de garantimento.
Para tanto, teceu-se, ab initio, considerações a respeito do direito de propriedade e de
sua função social. Demonstrou-se como a noção de propriedade foi modificou-se no
transcurso dos processos históricos, até sua positivação no rol de direitos individuais da Carta
Magna de 1988, seguido da exigência do cumprimento de sua função social.
Em seguida, abordou-se, em linhas gerais, o tratamento dispensado à desapropriação
na ordem jurídica brasileira. Enfatizou-se como requisito fundamental de sua admissão o
adimplemento com a obrigação constitucional de pagar indenização, em caráter justo e prévio.
Após, reduziu-se o campo de abordagem à questão da desapropriação indireta, em que
se demonstrou o seu vazio ontológico, já que padece destituída de quaisquer fundamentos
constitucionais, legais e morais. O afastamento da obrigação de pagar indenização justa e
prévia acomete tal prática de total

ilegitimidade, na ordem jurídica brasileira, além de

embebê-la numa lógica que serve às arbitrariedades, em detrimento das expectativas
individuais.
Adentrou-se ao problema que intitula essa investigação, qual seja o problema da
desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais. Nesse ponto, rememorou-se a
necessidade de atendimento do art. 225 da Constituição de 88, que exige a manutenção de um
meio ambiente ecologicamente equilibrado, de forma a se potencializar a sadia qualidade de
vida de todos, já que essencial a esse fito. Mostrou-se a celeuma existente o exercício do
direito de propriedade e a instituição de áreas ambientais que parece esvaziá-lo de efetividade.
Apontou-se a necessidade de se chamar a instituição de áreas ambientais em propriedades
particulares de ―desapropriação‖, já que o termo ―limitação administrativa‖ fundamenta a
negativa de indenização a ser paga ao particular, que não pode suportar sozinho o ônus
necessário ao bem estar da coletividade. Elucidou-se que, em se tratando de desapropriação
por instituição de áreas ambientais, portanto, exige-se o pagamento de indenização prévia e
justa, sob pena de se configurar desapropriação indireta, prática que deve ser combatida e
expurgada da ordem jurídica brasileira.
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Rememorou-se, de modo sucinto, a tese dos direitos de Ronald Dworkin (2000, 2002).
Segundo Dworkin, os direitos devem ser tidos como verdadeiros trunfos contra o Estado e
suas estratégias utilitárias. Observou-se que sua tese dos direitos é de natureza político-liberal,
mas que extrapola o liberalismo clássico, já que fundada não na liberdade, mas na igualdade,
que se traduz na máxima exigência de ―tratar todos com igual consideração e respeito‖. A tese
dos direitos tenta combater, como se viu, a teoria dominante que se configura como uma má
teoria liberal do direito. Consignou-se que o positivismo e o utilitarismo padecem de material
teórico suficiente para lidar com argumentos de princípio. Visitou-se a distinção entre
princípios e regras.
Analisou-se a pertinência da tese dos direitos para o enfrentamento da questão da
desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais. Entendeu-se que é possível pensar
a desapropriação direta para além de uma perspectiva utilitária, i. é, numa perspectiva que
favoreça a igualdade. No que tange à desapropriação indireta, entendeu-se que essa prática
deve ser combatida a partir da ideia de direitos como trunfos. Num Estado Democrático de
Direito posturas de arbitrariedade como essa devem ser expurgadas. Advogou-se que,
verificada a sua ocorrência, deve ser afastado o princípio da afetação, em nome dos direitos,
já que esses últimos não se confundem com o direito positivo. Finalmente, no tocante à
desapropriação indireta por instituição de áreas ambientais, percebeu-se, do mesmo modo a
necessidade de seu combate a partir da tese dos direitos como trunfos. Entendeu-se, contudo,
que é possível dar fundamentação igualitária e libertária à desapropriação por instituição de
áreas ambientais, de modo a se afastar a carga utilitarista que a assedia. Nesse passo,
favorecer-se-ia a igualdade e a liberdade em dimensões outras que as clássicas, visto que a
proteção do meio ambiente numa ótica de solidariedade intergeracional se traduz como
alteridade.
Possuiu-se, como atitude epistemológica, a fenomenologia hermenêutica de Martin
Heidegger (2012). Esse modo de investigação parte dos fundamentos da filosofia
heideggeriana para situar sempre o fenômeno jurídico nos horizontes da fenomenologia da
existência, tal como de algum modo já o faz Maman (2003), em sua Fenomenologia
existencial do direito. Essa postura se percebe na busca pelo direito autêntico, mas não
apenas. Assumimos como tese hermenêutica aquela segundo a qual não é possível se
avizinhar de sentidos em si das fontes consultadas. Tampouco acreditamos que os resultados
aqui obtidos possam conduzir à verdade, como petrificação e acabamento. Guiamo-nos pelo
fenômeno para que nos avizinhemos do ser.
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Em sentido estrito, partilhou-se do pluralismo metódico, que se unifica no seio da
fenomenologia da percepção de Merleau-Ponty, tal como observa Maman (2003). Por essa
atitude parece possível traçar uma análise fenomenológica mundana, que, em vez de se
orientar pela busca de essências em si, busque sempre o significado da experiência vivida
(CHAUÍ, 2002). Assim, concorda-se com o filósofo (MERLEAU-PONTY, 1999) quando este
induz que não existe veracidade irrestrita e absoluta. Logo, não parece coerente uma
investigação que vise encontrar verdades absolutas e petrificadas. A experiência vivida se dá
numa multiplicidade de significados que têm, por sua vez, abundantes e variados contornos
(CHAUÍ, 2002). Assumiu-se, como orientação filosófica básica, a pesquisa crítica e, como
técnica, a pesquisa bibliográfica e documental, na consulta de literatura.
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RESUMO: Com base na técnica de repartição vertical de competência, a Constituição Federal, no art. 22,
XXVII, preconiza que caberá à União definir as normas gerais sobre licitação e contratos administrativos,
permitindo, por outro lado, aos demais entes federativos legislar sobre normas específicas de acordo com as suas
particularidades. Atualmente, é a Lei nº 8.666, de 1993, editada pela União, que cumpre o papel de definir as
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Contudo, com esteio na diferenciação entre ―lei
nacional‖ e ―lei federal‖, tem-se que a Lei nº 8.666/93, apresenta não só ―normas gerais‖ – que ostentam âmbito
nacional – como também normas de cunho ―específico‖. A despeito da inexistência de um critério preciso para a
caracterização de ―norma geral‖ e ―norma específica‖, é possível depreender, a partir da análise jurisprudencial e
doutrinária, que enquadrarem-se como ―normas gerais‖ os princípios, os fundamentos e as diretrizes
conformadoras do regime licitatório no Brasil. Com efeito, a regulamentação das condições de participação no
certame e demais nuances relativas ao procedimento licitatório poderão constituir objeto de normatização pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que respeitadas as normas gerais fixadas por lei da União e o
limites traçados quanto ao núcleo essencial dos princípios inerentes à atividade licitatória.
PALAVRAS-CHAVE: Licitação; competência; federação; normas gerais
ABSTRACT: Based on the technique of vertical allocation of competence, the Federal Constitution, in art. 22,
XXVII, recommends that it be up to the Union to define the general rules on bidding and administrative
contracts, allowing, on the other hand, other federal entities to legislate on specific rules according to their
particularities. Currently, it is Law No. 8,666 of 1993, published by the Union, which has the role of defining the
general rules on bids and administrative contracts. However, with the distinction between "national law" and
"federal law", Law No. 8.666 / 93 presents not only "general rules" - which have a national scope - but also
"specific" rules. In spite of the lack of a precise criterion for the characterization of "general rule" and "specific
rule", it is possible to deduce, from the jurisprudential and doctrinal analysis, that the principles, fundamentals
and Guidelines for the bidding regime in Brazil. In fact, the regulation of the conditions for participation in the
contest and other nuances related to the bidding procedure may be subject to regulation by the States, Federal
District and Municipalities, provided that the general rules established by the law of the Union are respected and
the limits established for the essential nucleus Of the principles inherent to the bidding activity.
KEYWORDS: Bidding; competence; federation; General rules
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1. INTRODUÇÃO

Em razão do imbricado sistema de distribuição de competências legislativas entres os
entes federados instituído pela Constituição Federal de 1988, desponta a necessidade de uma
análise da problemática atinente à delimitação da atuação da cada ente nas matérias de
competência normativa concorrente.
O critério de distribuição de competência do tipo vertical pressupõe a existência de um
critério para a conciliação de interesses entre os entes, sendo conferida à União a prerrogativa
de editar normas gerais em relação às matérias especificamente indicadas pela Constituição.
Tais normas gerais deverão ser observadas pelos demais entes federativos quando da
edição de suas respectivas leis tendentes à complementar as disposições gerais advindas da
União.
Diante de tal realidade e considerando a previsão do art. 22, XXVII, da CF, que
confere à União a competência de editar normas gerais sobre licitações e contratos
administrativos, é necessária a realização de acurado estudo para se identificar, a partir da
atual lei nacional que dispõe sobre o assunto (Lei nº 8.666/93), as normas de cunho geral, de
modo que, dessa forma, sejam delimitados os espaços normativos passíveis de serem
preenchidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios.

II. O SISTEMA DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ESTABELECIDO PELA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A forma federativa de Estado prescinde da concatenação de diversos requisitos que lhe
possibilitam a existência.
O Estado Federal apresenta uma complexa estrutura organizacional, tanto no aspecto
jurídico, quanto no aspecto político.
Diante da autonomia dos entes que compõem a Federação e, consequentemente, da
pluralidade de ordenamentos jurídicos coexistente, mostra-se necessária a organização e
estruturação do Poder Central e Regional de modo a evitar eventuais conflitos e sobreposições
de competências.
Federação implica igualdade jurídica entre a União e os Estados,
traduzida num documento (constitucional) rígido, cuja principal
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função é discriminar competência de cada qual, de modo a não
ensejar violação da autonomia recíproca por qualquer das partes 45.

Em sede de conclusão preliminar, assenta-se ser a repartição de competência requisito
essencial para a manutenção da forma federativa de Estado.
Não há dúvida de que a manutenção da autonomia dos entes federados perpassa,
necessariamente, pela adequada estruturação de um sistema de repartição de competências,
com vistas a garantir o equilíbrio e a harmonia.
Cabe à Constituição Federal o papel de assegurar a coexistência entre os múltiplos
ordenamentos jurídicos existentes: o da própria Federação, que é central, e dos EstadosMembros, que são parciais.
Com efeito, é assente que a existência da Federação pressupõe um sistema
constitucional de repartição das competências atribuídas aos entes autônomos, cabendo à
Constituição disciplinar os critérios de distribuição.
Tem-se que competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, órgão
ou agente do Poder Público para emitir decisões. Competências são, assim, as diversas
modalidades de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas
funções.
Consoante JOSÉ AFONSO DA SILVA, in verbis:

Competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade
ou a um órgão ou agente do Poder Público para emitir decisões.
Competências são as diversas modalidades de poder de que se
servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções 46.

A necessidade de manutenção de um sistema de equilíbrio e harmonia entre os entes
federativos traduz a enorme relevância do sistema de repartição de competências para a
existência do Estado Federado.
Nas palavras de UADI LAMMÊGO BULOS

Competências federativas são parcelas de poder atribuídas, pela
soberania do Estado Federal, aos entes políticos, permitindo-lhes
tomar decisões, no exercício regular de suas atividades, dentro do
círculo pré-traçado pela Constituição da República [...] O exercício
harmônico dessas atribuições é responsável pela manutenção do

45

ATALIBA, Geraldo. Princípio Federal, Rigidez Constitucional e Poder Judiciário. In: Estudos de Direito
Tributário, São Paulo, 3, p. 9 e 10, 1980, p. 9.
46
In Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 477.
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pacto federativo, pois uma entidade não pode adentrar o campo
reservado à outra, praticando invasão de competências 47.

Com base, primordialmente, na experiência federalista norte-americana, ao longo do
tempo, foram sendo desenvolvidas diversas ―técnicas‖ de distribuição de competência entre
os entes que compõem a Federação48.
Mostra-se como técnica mais utilizada pelos países ocidentais a repartição vertical,
por meio da qual é permitida a coordenação e a complementação de atribuições por parte dos
entes constitucionais. Abrange a competência comum, em que todas as pessoas da Federação
podem atuar em determinadas esferas ao mesmo tempo, preferencialmente de maneira
coordenada, além da competência concorrente, em que as normas de caráter geral são
definidas pela União, podendo os demais entes federativos, dentro do mesmo campo material,
dispor sobre as regras pertinentes aos interesses regionais ou locais.
A aplicação da técnica da repartição vertical funda-se no critério da predominância do
interesse, segundo o qual as matérias de interesse nacional são normatizadas pela União, as
de interesse regional pelos Estados, ficando os Municípios encarregados dos assuntos de
interesse local.
Por sua vez, é notória a ausência de consenso jurisprudencial ou doutrinário a respeito
do entendimento do termo ―normas gerais‖ utilizado no texto constitucional, conforme anota
JOSÉ ADÉRCIO LEITE SAMPAIO, in verbis:

A formulação de um conceito de normas gerais, como salientamos,
não é tarefa das mais fáceis. A doutrina se tem debatido com esse
tema e os resultados não são muito úteis. Podemos reunir
sucintamente a construção jurídica do conceito de normas gerais a
partir das qualidades que uma norma jurídica deve apresentar para
ser considerada como tal: sua natureza principiológica ou diretiva
(normas-diretrizes), a ―fundamentalidade‖ ou ―essencialidade‖ do
objeto de sua disciplina para o sistema jurídico-constitucional, seu
amplo alcance subjetivo, de modo a contemplar todos os entes
públicos (norma de caráter nacional), e também objetivo, a
disciplinar todas as situações ou institutos jurídicos de mesma
espécie (norma uniforme) e, enfim, sua eficácia indireta para os
cidadãos ou imediatamente vinculante apenas ao legislador estadual
(norma de norma).
Segundo o Ministro Carlos Velloso, fundado em Alice Borges, tais
normas seriam identificadas como normas nacionais, de caráter mais
genérico e abstrato do que apresentam as normas jurídicas em geral
e, notadamente, aquelas normas locais. Todavia esse índice mais
47
48

In Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 764.
Cf. BULOS, ob. cit., p. 765-768. SILVA, José Afonso da., ob cit., p. 477-480.
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elevado de generalidade só pode ser avaliado caso a caso, de acordo
com as suas peculiaridades e a uma certa dose de discricionariedade
judicial, exigindo, da mesma forma, uma apresentação casuísta de
um conceito que se vai perfilhando de maneira negativa. Assim, por
exemplo, a União recebeu competência privativa para legislar sobre
normas gerais de licitação em todas as modalidades para as
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais dela
própria, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (art. 22,
XXVII). Pois bem, no exercício dessa competência, ela terminou
cometendo excessos. Os dispositivos da Lei n. 8.666/1993 que
proibiam a doação de imóvel e a permuta de bem móvel, que não
fossem para outro órgão da Administração Pública, bem como a
imposição obrigatória de condição resolutiva às doações de imóveis
– permitida a inalienabilidade, pelos donatários, dos bens doados –
que, por entrarem em detalhamento na disciplina do assunto, fugiam
do conceito de norma geral49.

É preciso reconhecer que, em várias situações, o interesse municipal pode prevalecer
sobre o nacional, ou sobre o estadual, ou, então, o estadual sobre o nacional.
Tal avaliação perpassa pela concepção de ―interesse público‖, que nos dizeres de
TOSHIO MUKAI:
Não pode ser medido apenas quantitativamente, visto que se trata de
um conceito indeterminado e não matemático. E é de Georges
Vedel o conceito mais preciso de interesse público, para quem ele
não é nem a soma dos interesses particulares, nem é alheio aos
indivíduos que compõem a Nação: „é a composição entre
diversos interesses particulares, sendo, quantitativamente, o
interesse do maior número de pessoas, e, qualitativamente,
podendo ser o de uma minoria cujo interesse, pelo seu valor
humano, se considera superior aos interesses da maioria‟.
É também a linha de ensinamento de Celso Bastos, lembrada por
Edgard Silveira Bueno Filho: ‗A verdade é que o interesse da
coletividade local deve prevalecer sobre o geral, desde que dentro
do parâmetro lembrado por Celso Bastos. Ou seja, se o bem afetado
tem maior repercussão na necessidade local e menor na necessidade
geral, deve prevalecer a proteção da primeira‘ 50. [grifou-se]

De todo modo, tem-se que o parâmetro mais consentâneo com a lógica federativa
para analisar eventual conflito de competência entre União e os demais entes da Federação é,
de fato, o critério da preponderância de interesses, sendo, inadmissível que haja uma
presunção absoluta de supremacia do interesse federal sobre os demais entes que compõem a
federação brasileira.
Ora, a lógica da presunção acima criticada, ao determinar a preferência do interesse
federal diante de um caso de colisão com qualquer que seja o interesse envolvido,
49

SAMPAIO, José Adércio Leite. A Constituição reinventada pela jurisdição constitucional. Belo Horizonte:
Del Rey, 2005, p. 639-640.
50
MUKAI, Toshio. Direito urbano-ambiental brasileiro. São Paulo: Dialética, 2002, p. 93.
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independentemente das variações presentes no caso concreto, termina por suprimir os espaços
para ponderações.
Nesse sentido, vejamos as precisas palavras de GUSTAVO BINENBOJM, verbis:

... se o interesse público, por seu um conceito jurídico
indeterminado, só é aferível após juízos de ponderação entre direitos
individuais e metas ou interesse coletivos, feitos à luz de
circunstâncias normativas e fáticas do caso concreto, qual o sentido
em falar num princípio jurídico que apenas afirme que, no final, ao
cabo do processo ponderativo, será obtida uma solução (isto é, o
interesse público concreto) que sempre prevalecerá? Em outras
palavras: qualquer que seja o conteúdo desse ―interesse público‖
obtido em concreto, ele sempre prevalecerá. Ora, isso não é um
princípio jurídico. Um princípio que se presta a afirmar que o que há
de prevalecer sempre prevalecerá não é um princípio, mas uma
tautologia. Daí propor-se que é o postulado da proporcionalidade
que, na verdade, explica como se define o que é o interesse público,
em cada caso. O problema teórico verdadeiro, para o direito
administrativo, não é a prevalência, mas o conteúdo do que deve
prevalecer51. [destaque no original]

Pugna-se, portanto, que a aferição da prevalência de interesse deve ser pautada em
um processo hermenêutico de ponderação dos valores e interesses envolvidos no caso
concreto, sendo rechaçada toda e qualquer presunção absoluta em que se preconize, de per si,
uma ordem hierárquica entre os entes federativos.

III. DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA EM MATÉRIA DE LICITAÇÃO

No tocante à competência legislativa em matéria de licitação, dispõe a Constituição
Federal no art. 22, XXVII, que compete privativamente à União dispor sobre normas gerais de
licitação e contratos administrativos, em todas as modalidades, para as administrações
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Com esteio na referida previsão constitucional, lastreada no critério de repartição
vertical de competência, caberá à União definir as normas gerais sobre o tema, sendo, por
outro lado, permitido aos demais entes legislar sobre normas específicas de acordo com as

51

In Uma Teoria do Direito Administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. 2 ed. Rio
de Janeiro: Renovar, 2008, p. 102.
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suas particularidades. Logo, apenas as normas gerais são de obrigatória observância para as
demais esferas de governo, que ficam liberadas para regular diversamente o restante.
Neste aspecto, cumpre anotar a importância de estabelecimento de um critério
definidor do alcance da normatização da União no tocante à licitação e aos contratos
administrativos.
Como dito, tal critério funda-se na distinção entre ―normas gerais‖ e ―normas
específicas‖. Com efeito, quando a União estabelece uma ―norma geral‖, tal diploma ostenta a
condição de ―lei nacional‖, aplicável em todo o território, devendo ser observada
indistintamente por todos os entes federativos. Noutra via, ao criar ―norma específica‖ sobre o
assunto, tal lei terá âmbito federal, só atingindo a própria União.
Quanto à distinção entre os conceitos de ―lei nacional‖ e ―lei federal‖, vale
transcrever ensinamento de GERALDO ATALIBA52:
a) lei nacional – veicula normas gerais, é produto legislativo do
Estado federal, transcende à esfera de qualquer pessoa política;
b) lei federal – vincula todo aparelho administrativo da União e
todas as pessoas que a ela estejam subordinadas ou relacionadas.

Atualmente, é a Lei nº 8.666, de 1993, editada pela União, que cumpre o papel de
definir as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos.
Contudo, com esteio na diferenciação entre ―lei nacional‖ e ―lei federal‖, vale frisar
que a Lei nº 8.666/93, apresenta não só ―normas gerais‖ – que ostentam âmbito nacional –
como também normas de cunho ―específico‖.
Resta claro que não foi intenção do legislador federal esgotar na Lei nº 8.666/93 toda a
matéria atinente à licitação, suprindo dos demais entes a necessidade de especificar a
disciplina no tema de acordo com as suas particularidades.
No caso, o que desbordar da Lei nº 8.666/93 em caráter de ―norma geral‖, será de
aplicação específica para a Administração Pública Federal. Caso contrário, se a Lei nº
8.666/93 limitasse a estabelecer apenas os princípios, as diretrizes e os fundamentos das
licitações públicas, não haveria disciplinamento específico para os procedimentos licitatórios
realizados pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal.

52

apud CARMONA, Paulo Afonso Cavichioli. Das normas gerais: alcance e extensão da competência
legislativa concorrente. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 56.
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Faz-se, portanto, necessário o estabelecimento de standarts precisos quanto ao âmbito
de aplicabilidade das normas que compõem a Lei nº 8.666/93 em relação à União, aos
Estados, o Distrito Federal e aos Municípios.
Nesse diapasão, surge grande cizânia doutrinária53 relativa à definição de quais regras
são normas gerais e quais são normas específicas em matéria de licitação.
Preceitua FERNANDA MARINELA que ―são normas gerais os preceitos que
estabelecem os princípios, os fundamentos, as diretrizes, enfim, os critérios básicos
conformadores das leis que necessariamente terão de sucedê-las para completar a regência da
matéria54‖.
É oportuno salientar que a edição da Lei nº 8.666/93 não exauriu a competência
legislativa da União para editar normas gerais sobre licitação. Não há qualquer óbice para que
a União discipline o assunto em outros diplomas normativos, como foi feito no caso da Lei nº
10.520/2002 (Lei do Pregão), da Lei nº 8.248/1991 (aquisição de bens e serviços de
informática), da Lei nº 12.232/2010 (contratação de serviços de publicidade), da Lei nº
12.462/2011 (Regime Diferenciado de Contratação) e da Lei nº 13.303/2016 (que estabelece o
―Estatuto Jurídico da Empresa Pública‖).
De todo modo, busca-se, nas linhas a seguir, o esboço de um mapeamento da
qualificação das normas contidas na Lei nº 8.666/93 de acordo com as características de
generalidade e especificidade e, por conseguinte, o estabelecimento do espaço de atuação
normativa subsidiária dos Estados, Distrito Federal e Município no que tange ao
disciplinamento dos procedimentos licitatórios realizados pelas suas respectivas entidades
administrativas.

III.I. DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O
ASSUNTO

Inicialmente, é possível apontar a inexistência de consenso jurisprudencial no âmbito
do Supremo Tribunal Federal no tocante à definição do conceito de ―normas gerais‖, o que
dificulta a identificação do espaço de atuação normativa dos entes federativos em tal assunto.

53

Nesse sentido, vide o tópico ―Sistematização dos entendimentos doutrinários‖ na obra de CARMONA, ob.
cit., p. 57-58.
54
In Direito Administrativo. Niterói: Impetus, 2010, p. 316.
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Sobre o tema, merece repercussão o entendimento sufragado pelo Pretório Excelso na
apreciação da ADI nº 4.060/SC, em 25/02/2015:

[...]
1. O princípio federativo brasileiro reclama, na sua ótica
contemporânea, o abandono de qualquer leitura excessivamente
inflacionada das competências normativas da União (sejam
privativas, sejam concorrentes), bem como a descoberta de
novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados,
Municípios e pelo Distrito Federal, tudo isso em conformidade
com o pluralismo político, um dos fundamentos da República
Federativa do Brasil (CRFB, art. 1º, V)
2. A invasão da competência legislativa da União invocada no caso
sub judice envolve, diretamente, a confrontação da lei atacada com a
Constituição (CRFB, art. 24, IX e parágrafos), não havendo que se
falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes do
STF: ADI nº 2.903, rel. Min. Celso de Mello, DJe-177 de 19-092008; ADI nº 4.423, rel. Min. Dias Toffoli, DJe-225 de 14-11-2014;
ADI nº 3.645, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 01-09-2006.
3. A prospective overruling, antídoto ao engessamento do
pensamento jurídico, revela oportuno ao Supremo Tribunal
Federal rever sua postura prima facie em casos de litígios
constitucionais em matéria de competência legislativa, para que
passe a prestigiar, como regra geral, as iniciativas regionais e
locais, a menos que ofendam norma expressa e inequívoca da
Constituição de 1988 [...]55
[grifou-se]

Restou consagrada a analogia feita pelo Ministro Carlos Velloso em seu voto na
Medida Cautelar na ADI nº 927/RS56, segundo o qual, a norma geral traz uma moldura do
quadro a ser pintado pelos Estados, DF e Municípios. Tal analogia é bem desenvolvida por
RAUL MACHADO HORTA, in verbis:

[...] a lei de normas gerais deve ser uma lei quadro, uma moldura
legislativa. A lei estadual suplementar introduzirá a lei de normas
gerais no ordenamento do Estado, mediante o preenchimento dos
claros deixados pela lei de normas gerais, de forma a aperfeiçoá-la
às peculiaridades locais. É manifesta a importância desse tipo de
legislação em federação continental, como a brasileira, marcada pela
diferenciação entre grandes e pequenos Estados, entre Estados
industriais em fase de alto desenvolvimento e Estados agrários e de
incipiente desenvolvimento industrial, entre Estados exportadores e
Estados consumidores57.

55

ADI 4.060/SC. Tribunal Pleno. Rel. Ministro Luiz Fux. Julgado em 25/02/2015. Publicado em DJe
04/05/2015.
56
ADI 927 (MC)/RS. Tribunal Pleno. Rel. Min. Carlos Velloso. J. em 03/11/1993, p. em DJ 11/11/1994, p.
30.635.
57
apud CARMONA, ob. cit., p. 61.
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Notadamente no que tange à competência legiferante em matéria de licitação, no
julgamento da citada Medida Cautelar na ADI nº 927/RS, o STF reconhece que as normas de
caráter específico contidas na Lei nº 8.666/93 são aplicáveis apenas à própria União, não
vinculando os Estados e os Municípios que poderão dispor em contrário em suas respectivas
legislações.
Destarte, as normas específicas contidas na Lei nº 8.666/93 seriam constitucionais em
relação à União – por enquadrarem-se na qualidade de ―lei federal‖ – e inconstitucionais em
relação aos Estados e Municípios, que, nesse contexto, poderão dispor diversamente sobre os
temas específicos.
Analisando o julgado pretoriano, consigna MARÇAL JUSTEN FILHO que:
[o] STF reputou constitucionais os arts. 1º e 118 da Lei nº 8.666 e a
grande maioria dos dispositivos objeto de questionamento foi
reconhecida como enquadrável no conceito de normas gerais. Mas
se entendeu que algumas disposições legais não podiam ser assim
qualificadas. Tais dispositivos foram reputados como normas
exclusivamente federais. Ou seja, apenas apresentavam natureza
vinculante no âmbito da União e de sua Administração direta e
indireta58.

Na oportunidade do julgamento, vislumbrou-se a tentativa de definição do conceito de
―norma geral‖, não havendo, contudo, consenso.
Em seu voto, assentou o relator, Ministro Carlos Velloso:

[...] Penso que essas 'normas gerais' devem apresentar generalidade
maior do que apresentam, de regra, as leis. Penso que 'norma geral',
tal como posta na Constituição, tem o sentido de diretriz, de
princípio geral. A norma geral federal, melhor será dizer nacional,
seria a moldura do quadro a ser pintado pelos Estados e Municípios
no âmbito de suas competências [...] Não são normas gerais as que
se ocupem de detalhamentos, pormenores, minúcias, de modo que
nada deixam à criação própria do legislador a quem se destinam,
exaurindo o assunto de que tratam [...] São normas gerais as que se
contenham no mínimo indispensável ao cumprimento dos preceitos
fundamentais, abrindo espaço para que o legislador possa abordar
aspectos diferentes, diversificados, sem desrespeito a seus comandos
genéricos, básicos.

A seu turno, o eminente Ministro relator, com o fito de subsidiar a fundamentação de
seu voto e buscando apresentar uma linha de definição entre ―norma geral‖ e ―norma
específica‖, transcreveu as elucidativas palavras de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE
58

In Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. São Paulo: Dialética, 2010, p. 19.
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MELLO, que, dentre outras, reputa serem ―normas específicas‖ aquelas concernentes à
definição de valores, prazos e requisitos de publicidade (art. 21), a regulamentação sobre
registros cadastrais (arts. 34 a 37), o arrolamento exaustivo de recursos cabíveis e os prazos de
interposição (art. 109), o estabelecimento dos documentos exigíveis de licitantes (arts. 27 a
33), os casos de dispensa de licitação (art. 24) e a especificação dos tipos e o iter
procedimental dos procedimentos licitatórios (art. 45).
Por outro lado, impõe transcrever o entendimento de MARÇAL JUSTEN FILHO
sobre os temas enquadráveis no conceito de ―normas gerais‖, in verbis:

[...] pode-se afirmar que norma geral sobre licitação e contratação
administrativa é um conceito jurídico indeterminado cujo núcleo de
certeza positiva compreende a disciplina imposta pela União e de
observância obrigatória por todos os entes federados (inclusive da
Administração indireta), atinente à disciplina de:
a) requisitos mínimos necessários e indispensáveis à validade da
contratação administrativa;
b) hipóteses de obrigatoriedade e de não obrigatoriedade de
licitação;
c) requisitos de participação em licitação;
d) modalidade de licitação;
e) tipo de licitação;
f) regime jurídico da contratação administrativa59.

Em precedente destacável, o STF, no julgamento da Medida Cautelar na ADI nº
3.05960, consignou que a relativização ou flexibilização do princípio da isonomia, em tema de
licitação pública, é matéria de competência legislativa da União, posto que relativa às
diretrizes gerais.
Seguindo tal entendimento, a Suprema Corte na ADI nº 3.15861 consignou que o art. 9º
da Lei nº 8.666/93 que estabelece as hipóteses de impedimento de participação na licitação ―é
dotado de caráter geral, visto que confere concreção aos princípios da moralidade e da
isonomia‖.
Para o Pretório Excelso, portanto, a competência estadual e municipal tendente à
―especificação‖ das normas gerais denota um caráter de ―suplementação‖ normativa. Nesse
sentido, destaca-se o voto do Ministro Ayres Britto no julgamento do mérito da ADI nº
3.059/RS62:
59

Ob. cit., p. 16.
ADI 3.059 (MC)/RS. Tribunal Pleno. Rel. Min. Carlos Britto. Julgado em 15/04/2004, p. DJ 20/08/2004, p.
36.
61
Rel. Min. Eros Grau. Publicado no DJ de 20/04/2005.
62
ADI 3.059/RS. Tribunal Pleno. Rel. p/ acórdão: Min. Luiz Fux. Julgado em 09/04/2015. Publicado em DJe
08/05/2015.
60
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[...]
É de se questionar, então: as normas gerais de licitação e
contratação, editadas pela União, têm por contraponto, no âmbito
dos Estados e do Distrito Federal, normas específicas ou normas
suplementares? Resposta: a competência que assiste aos Estados e
ao Distrito Federal, em matéria de licitação, é de natureza
suplementar.
Embora topograficamente inserida no art. 22 da Constituição
Federal, a competência da União para legislar sobre licitação e
contratação, em todas as modalidades, para as Administrações
Públicas Diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios se limita à edição de ―normas gerais‖
(inciso XXVII do art. 22 da CF), assim como a competência
legislativa de todas as matérias referidas no art. 24 da Constituição
(§ 1º do art. 24 da CF). Ademais, inexistindo lei federal sobre
normas gerais de licitação, ficam os Estados autorizados a exercer a
competência legislativa plena para atender a suas peculiaridades (§
3º do art. 24 da CF). A não ser assim, o que se tem é recusa aos
Estados-membros quanto a sua própria autonomia administrativa,
quebrantando o princípio federativo.
[grifo no original]

Noutra senda, no tocante ao estabelecimento de regras de preferência para aquisição
de produtos economicamente mais viáveis para a Administração, em decisão recente, no bojo
do julgamento da ADI nº 3.059/RS, o Pretório Excelso, consignou que:
[...] a competência legislativa do Estado-membro para dispor sobre
licitações e contratos administrativos respalda a fixação por lei de
preferência para a aquisição de softwares livres pela Administração
Pública regional, sem que se configure usurpação da competência
legislativa da União para fixar normas gerais sobre o tema.

A seguir a tendência do entendimento do STF sufragado na ADI nº 3.059/RS – em
especial, a partir da leitura do voto do Ministro Ayres Britto – em consideração às diretrizes
de tratamento diferenciado e critérios de preferência em licitações instituídas pelas leis
federais nº 11.196/2005, 12.349/2010 e 13.146/2015, que promoveram alterações no art. 3º da
Lei nº 8.666/1993, é dado aos Estados e Municípios "suplementar" a legislação federal sobre
tal temática, especificando-a.
Outrossim, a despeito da inexistência de um critério preciso para a caracterização de
―norma geral‖ e ―norma específica‖, é possível depreender, a partir da análise jurisprudencial,
que a Suprema Corte reputa enquadrar-se como ―normas gerais‖ os princípios, os
fundamentos e as diretrizes conformadoras do regime licitatório no Brasil.

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 117

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
Com efeito, os Estados e Municípios poderão inovar naqueles aspectos específicos dos
procedimentos licitatórios, desde que não haja infração direta ou indireta a preceito básico
contido na Lei nº 8.666/93, especialmente no tocante aos princípios estabelecidos no art. 3º.

Estabelecidas tais premissas jurisprudenciais e doutrinárias, passa-se no próximo
tópico à aferição da caracterização das normas contidas na Lei nº 8.666/93.

III.II. CONTRIBUIÇÃO SOBRE O TEMA: MAPEAMENTO DA LEI Nº 8.666/93

III.II.I. NORMAS GERAIS

Com esteio na jurisprudência do STF e na manifestação contida em estudos
especializados, dúvida não há de que a Lei nº 8.666/93 dispõe não só sobre ―normas gerais‖,
em atendimento ao art. 22, XXVII, da CF, mas, também, sobre ―normas específicas‖, sendo
estas aplicáveis apenas no âmbito da União.
Em sendo claro tal ponto, há que se aprofundar na análise dos dispositivos da Lei nº
8.666/93 no intento de apresentar um esboço de mapeamento que delimite com a maior
clareza possível as normas de caráter específico para, desse modo, evidenciar o espaço de
criação normativa a ser ocupada pelos Estados e pelos Municípios quando do disciplinamento
dos procedimentos normativos realizados pelas suas respectivas entidades administrativas.
De plano, pode-se inferir que os princípios e as diretrizes gerais estabelecidas nos arts.
1º a 5º enquadram-se no conceito de ―normas gerais‖, sendo, pois, de observância obrigatória
por todos os entes da Federação.
No tocante às modalidades de licitação, em atenção à redação do art. 22, XXVII, da
Constituição Federal, há que se considerar que o estabelecimento e a definição das
modalidades é matéria de ―norma geral‖ da União, motivo pelo qual, as modalidades
instituídas na Lei nº 8.666/93 (concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão) e
na Lei nº 10.520/2002 (pregão), devem ser obrigatoriamente observadas por todos os entes
federativos.
Logo, não será a admitida a criação de modalidade excepcional por lei do Estado ou
do Município. Da mesma forma, com fulcro nos ensinamentos de MARÇAL JUSTEN
FILHO, amplia-se a exclusividade legislativa da União em relação ao estabelecimento dos
tipos de licitação (critérios de julgamento) no art. 45 da Lei nº 8.666/93.
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Todavia, é necessário ponderar que a regulamentação do iter procedimental das
licitações, por ser matéria enquadrada como ―norma específica‖, poderá ser disciplinada por
lei estadual ou municipal de acordo com as particularidades de cada ente.
Afinal, não se pode olvidar que a Constituição de 1988, em seu art. 24, XI, estabelece
ser concorrente a competência para legislar sobre ―procedimentos em matéria processual‖, o
que contemplaria, também, procedimentos administrativos63, como são considerados os
―procedimentos licitatórios‖, conforme consigna o próprio art. 4º da Lei nº 8.666/9364.
Nessa senda, há os casos de leis locais que estabelecem procedimento de realização
das etapas do procedimento licitatório (habilitação e julgamento das propostas) diferenciados
em face do consignado na Lei nº 8.666/93, o que convencionou-se denominar ―inversão de
inversão‖.
Destaca-se, nesse sentido, previsão contida na Lei do Estado da Bahia nº 9.433/2005
(art. 78) e na Lei do Estado do Paraná nº 15.608/2007 (art. 40, II) determinando que o
julgamento da habilitação seria posterior à escolha da proposta vencedora.
Sobre o assunto, assentou JUSTEN FILHO, in verbis:

Nos últimos anos, no entanto, verificou-se a tendência à produção de
leis locais pertinentes a licitações, introduzindo inovações
relevantes. A questão mais conhecida envolveu a alteração da ordem
procedimental prevista na Lei nº 8.666. A primeira iniciativa nesse
campo coube à Lei do Estado da Bahia, cuja inovação mais
marcante residiu na previsão de que o julgamento da habilitação
seria posterior à escolha da proposta vencedora (art. 78 da Lei nº
9.433/2005). Tal inovação também foi seguida na Lei do Estado do
Paraná (Lei nº 15.608/2007) e na legislação de outros entes
federativos. Essa solução foi reputada como válida pela maioria dos
estudiosos e não foi declarada inválida pelo Poder Judiciário 65.

63

Nesse sentido, vide CARMONA, ob. cit., p. 80: ―[...] se existem processo e procedimento também na esfera
administrativa, independentemente do critério utilizado para apartá-los, há que se reconhecer a importância da
distinção em função da competência legislativa na matéria: processo administrativo é de competência legislativa
privativa da União (art. 22, I) e procedimentos administrativos é de competência concorrente entre União,
Estados e DF (art. 24. 24, XI), podendo o Município suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
(art. 30, II, CF)‖.
64
Conforme JUSTEN FILHO, ob. cit., p. 99-100: ―o dispositivo acentua a natureza procedimental da licitação.
Ratifica que os atos da licitação não são independentes entre si nem podem ser enfocados isoladamente. A
licitação é uma série preordenada de atos. A Lei e o edital estabelecem a ordenação a ser observada. [...] Seria
possível existir um procedimento sem processo? A resposta é positiva. Nada impede que o Direito subordine a
validade de um ato unilateral à observância de certa ordenação predeterminada, ainda que não haja qualquer
conflito de interesses. A própria licitação, especialmente na fase interna, fornece inúmeros exemplos. Assim, a
abertura da fase externa da licitação pressupõe o desenvolvimento de uma série ordenada de atos
administrativos, no âmbito exclusivo do Poder Público‖.
65
Ob. cit., p. 18.
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Entendemos que não há qualquer vício em tal previsão, tendo em vista tratar-se de
regulamentação específica apenas no tocante ao procedimento em si, mantendo-se a disciplina
afeta às modalidades e tipos de licitação estabelecidos na Lei nº 8.666/93. Ressalte-se que os
tipos de licitação previstos no art. 45 no Estatuto de Licitações (menor preço, melhor técnica,
técnica e preço e maior lance ou oferta) se referem aos critérios de julgamento das propostas a
serem observados pela Comissão de Licitação.
Com efeito, ao inverter as fases do procedimento, não estará a lei estadual ou
municipal subvertendo a lógica de aplicabilidade dos critérios de julgamento, estará, apenas,
refletindo, sob a subserviência das diretrizes da Lei nº 8.666/93, uma opção do ente federado
por um roteiro que, na sua ótica, otimiza o procedimento licitatório.
Em sendo assim, a regulamentação das condições de julgamento da proposta em si,
por se tratar de tipo de licitação, não poderá ser alterado por lei que não seja da União, sob
pena de desvirtuar os critérios já estabelecidos na Lei nº 8.666/93.
Para fins de ilustração, imaginemos uma previsão contida em lei estadual na qual seja
estabelecido que, na licitação do tipo menor preço, a Comissão julgadora só poderá prosseguir
à análise dos preços ofertados após a aferição das propostas cujos produtos relacionados
atendam aos critérios mínimos de qualidade fixados no ato convocatório. Nessa situação
hipotética, não haverá qualquer vício na norma estadual, uma vez que foi preservada a
estrutura do critério de menor preço definido no art. 45 da Lei nº 8.666/93, afinal, a
Administração deve buscar o melhor preço, entendido este como a conciliação de bens e
serviços com requisitos mínimos de qualificação técnica (condições de aceitabilidade) e o
menor preço66.
Porém, caso o ato normativo estadual estabeleça que, diante da situação de empate
entre as propostas, será escolhida aquela que apresente as melhores condições técnicas de
acordo com o edital, haverá vício por afronta à Lei nº 8.666/93.
Ainda quanto aos tipos de licitação, é oportuno consignar a compulsória observância
pelos Estados e Municípios do disposto no art. 4º, inciso X, da Lei nº 10.520/02, que
estabelece a obrigatoriedade da adoção do critério de menor preço no julgamento das
propostas relativas aos procedimentos licitatórios regidos na modalidade pregão. Afinal,
considerando que a definição das modalidades e tipos de licitações é afeta à lei da União, em
havendo a vinculação de um tipo de licitação a determinada modalidade, tal opção legislativa
deverá ser respeitada pelos demais entes.
66

Nesse sentido: TCU – Acórdão nº 904/2006, Plenário, rel. Min. Ubiratan Aguiar.
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Outrossim, no que tange aos critérios de preferência e de tratamento diferenciado em
sede de licitações e contratos, por envolverem uma perspectiva de ponderação do legislador
federal face ao princípio da isonomia e o objetivo do desenvolvimento nacional sustentável,
os Estados e Municípios deverão se ater às hipóteses previstas nos §§ 2º e 5º da Lei nº
8.666/1993, sendo-lhes vedado instituir ―novas‖ hipóteses de preferência que afetam
diretamente o procedimento de julgamento e apreciação das propostas.
Quanto às condições de habilitação fixadas nos arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93,
impende, num primeiro momento, consignar que os requisitos habilitatórios externados pela
norma refletem um juízo de ponderação feito pelo legislador federal como resultado da
colisão entre o princípio da ampla participação e do interesse público, materializado na
necessidade de uma contratação satisfatória pela Administração.
Desse modo, os arts. 27 a 31 da Lei nº 8.666/93 estabelecem as condições para o
exercício do direito de licitar, de modo que a Administração só passará à análise da proposta
dentre aqueles licitantes aos quais foi reconhecida a titularidade de tal direito.
Não obstante o reconhecimento da exaustividade do rol dos requisitos de habilitação
estabelecidos pela Lei nº 8.666/93 pela doutrina67 e jurisprudência, as hipóteses então
elencadas são de cunho genérico, não afastando, pois, a viabilidade de fixação de requisitos
específicos pelo ato convocatório dada a natureza e extensão do objeto a ser contratado.
Ademais, de acordo com entendimento do STJ68 e TCU69, o elenco dos arts. 28 a 31
deve ser reputado como máximo e não como mínimo, de modo que não é obrigatória a
exigência pela Administração de todos os requisitos estabelecidos na Lei nº 8.666/93. Resta
claro, assim, que o edital não poderá exigir mais do que ali previsto, mas poderá demandar
menos70.
Destarte, como a fixação das condições de habilitação estão necessariamente
relacionadas com os contornos estabelecidos pelo legislador federal a respeito do princípio da
ampla participação em sede de licitações públicas, entende-se que é vedado aos Estados e
Municípios fixar requisitos abstratos que potencializem a dificuldade de participação nos
certames, restringindo, assim, a competição.
Será, todavia, admissível que a legislação estadual ou municipal apenas discrimine de
maneira mais precisa do rol dos arts. 28 a 31 da Lei nº 8.666/93, instituindo detalhes quanto à

67

Nesse sentido: JUSTEN FILHO, ob. cit., p. 400.
REsp nº 402.711/SP, rel. Min. José Delgado, j. em 11/06/2002.
69
Acórdão nº 991/2006, Plenário, rel. Min. Guilherme Palmeira.
70
Cf. JUSTEN FILHO, ob.cit., p. 401.
68
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forma de apresentação dos documentos ali relacionados, desde que não impliquem em
ampliação indireta das restrições ora constantes do Estatuto Federal de Licitações.
O mesmo raciocínio aplica-se às condições de validade da proposta estabelecidas no
art. 48 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que poderão implicar na desclassificação dos
licitantes e sua conseqüente exclusão do certame.
Adiante, convém analisar se as normas contidas na Lei nº 8.666/93 concernentes aos
recursos são de observância obrigatória para os demais entes federativos.
A análise de tal questão deve partir, necessariamente, da premissa de que é assegurado
ao cidadão o direito de petição (art. 5º, XXXIV, ―a‖, CF) e as garantias do contraditório e da
ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF). Logo, a interposição de recurso em relação às decisões
das Comissões de Licitação é direito inafastável do licitante. Da mesma maneira, em razão
dos princípios da legalidade, moralidade e publicidade, não poderá ser suprimida a garantia de
qualquer cidadão em impugnar o ato convocatório (art. 41, §1º, Lei nº 8.666/93) e solicitar
esclarecimentos (art. 40, VIII, Lei nº 8.666/93).
Especificamente, no tocante aos recursos, depreendem-se, a partir do art. 109 da Lei nº
8.666/93, regras de cunho geral e específico. Tem-se como regra geral o cabimento de recurso
administrativo em relação a cada decisão da Comissão de Licitação proferida em cada etapa
do procedimento licitatório: habilitação e julgamento. Logo, mesmo que a lei estadual ou
municipal determine a inversão de fases, deverá ser assegurada ao licitante a oportunidade de
interpor recurso em cada fase do certame.
Da mesma forma, devem ser preservadas as demais hipóteses de cabimento de recurso
administrativo previstas nas alíneas ―c‖, ―d‖, ―e‖ e ―f‖, do inciso I, do mencionado art. 109.
Ainda nesse sentido, os demais entes deverão observar o cabimento dos recursos
previstos nos incisos II e III, quais sejam, a representação e o pedido de reconsideração.
No caso da modalidade pregão, a legislação estadual e municipal não poderá subverter
a premissa de ―fase recursal única‖ (unirrecorribilidade), instituída no art. 4º, XVIII, da Lei nº
10.520/2002.
A seu turno, impende esclarecer que a disciplina atinente à forma de interposição e aos
prazos dos recursos são matérias de ordem específica, motivo pelo qual, poderá haver
disciplina própria por parte dos demais entes federativos.
É clarividente que a fixação dos prazos não poderá ser de tal forma que desvirtue ou
esvazie o núcleo essencial do direito de petição, de modo que as condições materiais de
defesa do licitante sejam praticamente inviabilizadas pelo exíguo prazo recursal ora previsto.
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Com esteio de tais considerações, pode-se concluir que os Estados e Municípios poderão fixar
prazos de recursos diferentes daqueles previstos no art. 109 da Lei nº 8.666/93, desde que, no
mínimo, respeitem os prazos então fixados na referida norma.
Por fim, não se pode deixar de analisar a questão atinente à previsão dos casos de
dispensa e inexigibilidade previstos nos arts. 24 e 25 da Lei nº 8.666/93: tratam-se de ―norma
geral‖ ou ―norma específica‖?
Partindo o pressuposto segundo o qual são normas gerais aquelas que estabelecem
diretrizes a serem seguidas pelos legisladores estaduais e municipais, há que se reputar que os
casos de dispensa e inexigibilidade, por constituírem situações excepcionais que afastam o
dever da Administração Pública de realizar procedimento licitatório para contratar, são de
previsão normativa privativa da União.
A bem da verdade, tal premissa é calcada na previsão contida no inciso XXI do art. 37
da Constituição Federal, no ponto em que menciona a possibilidade de exceção à regra da
licitação nos casos ―especificados na legislação‖.

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que assegure igualdade de condições
a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos
termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das
obrigações.

Com esteio no entendimento do STF exarado na ADI nº 3.059 (MC), é possível
concluir que toda e qualquer exceção a princípio básico inerente à matéria de licitação e
contratos administrativos é matéria de competência legislativa da União. Destarte, por
representar certa relativização do princípio da isonomia, as situações que admitem a não
incidência do regime formal de licitação, deverão ser exaustivamente previstas em lei da
União, não sendo possível a ampliação do rol de hipóteses por lei estadual ou municipal.
Por outro lado, é possível que os Estados e Municípios editem normas regulamentares
com o fito de disciplinar o procedimento a ser adotado para as contratações diretas em seu
âmbito71, desde que respeitadas as hipóteses de dispensa constantes no art. 24 da Lei nº
8.666/93.

71

Cf. JUSTEN FILHO, ob. cit., p. 297.
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III.II.II. NORMAS ESPECÍFICAS

Com fulcro nas premissas lançadas alhures, infere-se que os pormenores atinentes à
regulamentação dos procedimentos licitatórios, desde que não afetem as estruturas
principiológicas e as diretrizes lançadas pela Lei nº 8.666/93, poderão ser normatizados de
maneira específica pelos Estados, Distrito Federal e Municípios naquilo que lhes for peculiar.
À primeira vista, podemos destacar que as seguintes regras da Lei nº 8.666/93, por
enquadrarem-se como ―normas específicas‖ e, por serem aplicáveis apenas à Administração
Pública Federal, poderão ser disciplinadas de maneira distinta pelos demais entes federativos:
a) definição de valores, prazos e requisitos de publicidade dos editais e avisos (art. 21);
b) iter procedimental relativo à ordem de realização das etapas da licitação;
c) regulamentação sobre registros cadastrais (arts. 34 a 37);
d) forma e prazos de interposição dos recursos administrativos, desde que respeitados
os limites mínimos traçados pelo art. 109 da Lei nº 8.666/93;
e) procedimento e condições para alienação dos bens pertencentes à Administração
dos Estados, DF e Municípios (arts. 17 a 19).
f) acréscimos em relação ao conteúdo mínimo dos editais de licitação (art. 40).
No que pertine à disciplina do iter procedimental, será constitucional o
estabelecimento pelos Estados e Municípios da ―inversão de fases‖, na qual se procede o
exame da habilitação apenas dos licitantes vencedores na fase de julgamento das propostas.
Quantos às regras relativas aos prazos e requisitos de publicação dos avisos de
licitações, aos demais entes é conferida a prerrogativa de estabelecerem prazos diferenciados
de intervalo entre a publicação do aviso contendo o resumo do edital e a sessão de abertura do
procedimento licitatório, desde que observados os prazos mínimos definidos no art. 21 da Lei
nº 8.666/93 e art. 4º, inciso V, da Lei nº 10.520/2002, sob pena de malferimento do princípio
da transparência, considerando que a fixação de prazo menor do que aquele reputado como
razoável pelo legislador federal implica na afetação do núcleo essencial dos primados da
publicidade e da ampla competitividade72.
72

Note-se que a Lei do Município de São Paulo nº 13.278/2002, a despeito de reproduzir os prazos mínimos de
divulgação constantes do art. 21 da Lei nº 8.666/93, estabelece em seu §3º do art. 17 que: "as publicações dos
editais de concorrência e tomada de preços para a contratação de serviços e obras de menor complexidade
poderão ter os prazos reduzidos para 20 (vinte) e 10 (dez) dias, respectivamente, a critério da autoridade
competente para autorizar a abertura do procedimento licitatório, levando-se em conta a natureza do objeto a ser
licitado, os requisitos para a formulação das propostas e as demais exigências do edital". Em nosso entender,
pelas razões expostas anteriormente, tal dispositivo é inconstitucional.
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Nessa seara, a legislação estadual ou municipal poderá esmiuçar as formalidades de
modo a conferir maior objetividade dos critérios de divulgação dos avisos contendo os
resumos dos editais de licitação73. Com efeito, mostra-se não só constitucional como louvável
a previsão então contida no art. 74 da revogada Lei nº 16.920/2010 do Estado de Goiás74 no
sentido de que os editais deverão ser disponibilizados, sempre que possível, em meio
eletrônico de comunicação. Ademais, a referida lei goiana estabelecia, em seu art. 8º, inciso
XLIII, o conceito de ―jornal de grande circulação local‖, assim considerado aquele que:

[...] possua tiragem diária e abrangência de distribuição em
no mínimo 60% (sessenta por cento) dos municípios do
Estado, estes com pelo menos o mesmo percentual de
participação no total da população estadual, além de grande
aceitação popular, atestadas, por certificador independente,
de notório reconhecimento regional ou nacional.

Portanto, a regulamentação das condições de participação no certame e demais
nuances relativas ao procedimento licitatório poderão constituir objeto de normatização pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que respeitadas as normas gerais fixadas por lei
da União e o limites traçados quanto ao núcleo essencial dos princípios inerentes à atividade
licitatória.

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o disposto no art. 22, XXVII, da Constituição Federal, lastreado na
técnica de repartição vertical de competência, caberá à União definir as normas gerais sobre o
tema, sendo, por outro lado, permitido aos demais entes legislar sobre normas específicas de
acordo com as suas particularidades. Logo, apenas as normas gerais são de obrigatória
observância para as demais esferas de governo, que ficam liberadas para regular diversamente
o restante.
73

Nesse sentido, o STF assentou no julgamento da ADI nº 2.444/RS, realizado em 06/11/2014: "1. O art. 22,
inciso XXVII, da Constituição Federal atribuiu à União a competência para editar normas gerais de licitações e
contratos. A legislação questionada não traz regramento geral de contratos administrativos, mas simplesmente
determina a publicação de dados básicos dos contratos de obras públicas realizadas em rodovias, portos e
aeroportos. Sua incidência é pontual e restrita a contratos específicos da administração pública estadual,
carecendo, nesse ponto, de teor de generalidade suficiente para caracterizá-la como ―norma geral‖ [...] 3. A
legislação estadual inspira-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica, a da transparência dos
atos do Poder Público. Enquadra-se, portanto, nesse contexto de aprimoramento da necessária transparência das
atividades administrativas, reafirmando e cumprindo o princípio constitucional da publicidade da administração
pública (art. 37, caput, CF/88)".
74
Revogada pela Lei Estadual nº 17.317/2011.
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Atualmente, é a Lei nº 8.666, de 1993, editada pela União, que cumpre o papel de
definir as normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Contudo, com esteio na
diferenciação entre ―lei nacional‖ e ―lei federal‖, vale frisar que a Lei nº 8.666/93, apresenta
não só ―normas gerais‖ – que ostentam âmbito nacional – como também normas de cunho
―específico‖.
Consoante a doutrina especializada e a jurisprudência do STF, o que desbordar da Lei
nº 8.666/93 em caráter de ―norma geral‖, será de aplicação específica para a Administração
Pública Federal. Logo, as normas de caráter específico contidas na Lei nº 8.666/93 são
aplicáveis apenas à própria União, não vinculando os Estados e os Municípios que poderão
dispor em contrário em suas respectivas legislações.
A despeito da inexistência de um critério preciso para a caracterização de ―norma
geral‖ e ―norma específica‖, é possível depreender, a partir da análise jurisprudencial, que a
Suprema Corte reputa enquadrarem-se como ―normas gerais‖ os princípios, os fundamentos e
as diretrizes conformadoras do regime licitatório no Brasil.
Com efeito, a regulamentação das condições de participação no certame e demais
nuances relativas ao procedimento licitatório poderão constituir objeto de normatização pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios, desde que respeitadas as normas gerais fixadas por lei
da União e o limites traçados quanto ao núcleo essencial dos princípios inerentes à atividade
licitatória.
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O APLICATIVO UBER: UM ESTUDO DE CASO BASEADO NOS PRINCÍPIOS E
FUNDAMENTOS DA ORDEM ECONÔMICA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
88
THE UBER APPLICATION: A CASE STUDY BASED ON THE PRINCIPLES AND
FOUNDATION OF ECONOMIC ORDER IN THE FEDERAL CONSTITUTION OF
88
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RESUMO: Os princípios da ordem econômica são positivados na atual Constituição da República Federativa do
Brasil com o escopo de conferir segurança jurídica na economia brasileira. Considerando que o Estado delimita
em sua Lei Fundamental quando e como pode interferir no mercado, bem como esclarece quais princípios
norteiam sua política econômica, o presente estudo propõe-se a tecer uma preocupada análise acerca da
proibição equivocada do serviço de transporte de passageiros na modalidade privada no Brasil. Uma prestadora
desses serviços, a Uber do Brasil Tecnologia LTDA, tem sido alvo de questionamentos da legalidade de suas
atividades. O presente trabalho problematizará a questão das novas tecnologias no direito, mormente quando a
prestação do serviço ou o exercício da atividade afrontam a legislação atual, um direito administrativo engessado
e a doutrina clássica em desafinação com o tempo presente. O objetivo deste artigo é demonstrar que o transporte
individual de passageiros em sua modalidade privada está em consonância com o atual ordenamento econômico
da Constituição, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, e o posicionamento do Ministério Público Federal,
resguardando, assim, a autonomia do particular no exercício legal de sua profissão e contribuição com a
economia do país.
PALAVRAS-CHAVES: Ordem econômica constitucional; princípios econômicos; transporte privado; Uber;
mobilidade; novas tecnologias; atividade econômica; serviço público.
ABSTRACT: The principles of economic order are implemented in the current Constitution of the Federative
Republic of Brazil with the aim of providing legal certainty to the Brazilian economy. Whereas the State delimits
under its Basic Law when and how to intervene in the market, and clarifies what principles should guide its
economic policy, the purpose of this monograph is to offer a concerned analysis on the mistaken prohibition
imposed on private passenger transport service in Brazil. A supplier of such services, Uber do Brasil Tecnologia
LTDA, has been undergoing some questioning regarding the legality of their activities. This paper will question
the matter of new technologies under the Law, particularly when the service performance or the exercise of the
activity is against current legislation, a plastered administrative law, and the classical doctrine in disagreement
with present time. This controversy will be addressed in an exclusive chapter and will be present throughout this
study. With all this exposure, the objective is to show that the private individual passenger transport is in line
with the current economic order of the Constitution, the National Urban Mobility Policy and the position of the
Federal Prosecution Service, and, consequently, protecting the autonomy of private parties in the lawful exercise
of their profession and contribution to the Brazilian economy.
KEYWORDS: Constitutional Economic Order; economic principles; private transport; Uber; mobility; new
technologies; economic activity; public service.
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I. INTRODUÇÃO

É indiscutível que a livre concorrência, como princípio constitucional de regência da
ordem econômica, representa valor inafastável para a interpretação de normas legais que
disciplinam o transporte individual de passageiros.75 Defender a viabilidade76 e a legalidade
do aplicativo Uber virou uma espécie de progressismo, ao passo que se posicionar em favor
dos taxistas soaria como fechar os olhos para a realidade, defendendo um quadro normativo
em total desafinamento com as necessidades do tempo presente.
De acordo com o art. 12 da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº
12.587/2012), cabe ao poder público municipal regulamentar, fiscalizar e organizar os
serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros 77. Contudo, a magnacarta brasileira e assegura que a compete privativamente à União Federal legislar sobre
trânsito, transporte e informática, com fulcro no art. 22, incisos IV e IX e XI.
De maneira inconteste, a Uber – pessoa jurídica que realiza o intermédio no contato
entre passageiros e motoristas profissionais – é uma empresa de tecnologia. Exercendo a
atividade de criação e manutenção de uma plataforma digital, a companhia viabiliza a
conexão entre o consumidor e o prestador do serviço, unindo disposições acerca de dois
assuntos diferentes que só caberia a União legislar. Deste modo, o atraso de uma regulação
federal não só prejudica a atividade econômica de empresas que oferecem estes serviços,
como também provoca insegurança jurídica nas regulações municipais por todo o país.
Há ainda questionamentos acerca da natureza jurídica da Uber. Alguns acreditam que o
serviço de transporte de passageiros na modalidade privada é um serviço público no Brasil,
cabendo tão somente ao Estado exercê-lo ou transferi-lo por outorga. Outros comprovam que
75

SARMENTO, Daniel Antônio de Moraes. Ordem Constitucional Econômica, Liberdade e Transporte
Individual de Passageiros: O ―caso Uber‖. p. 1-41. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/paracer-legalidadeuber.pdf>. Acesso em 27 nov. 2016.
76
STRECK, Lenio. OLIVEIRA, Rafael de. Agosto/2015. Disponível em: <O Uber e o pretenso iluminismo do
transporte individual de passageiros >. Acesso em 29 mai. 2016.
77
A doutrina constitucional brasileira é clara no sentido que a Constituição se sobrepõe às demais normas, e
assim, o legislador não pode coibir que o profissional exerça essas liberdades ainda que sejam propagadas pela
Internet. Canotilho evoca a Lei Federal nº 12.965/2014 (―Marco Civil da Internet‖), legislação infra que
estabelece princípios, direitos, deveres e garantias para o uso da Internet no Brasil, e determina as diretrizes para
atuação dos entes federados em relação à matéria. Desta maneira, é permitido ao município regular para definir
os limites da atividade, e não regular para restringi-la. Assim, os legisladores regionais e locais não podem
restringir ou diminuir o princípio da livre concorrência, defesa do consumidor e liberdade de acesso ao livre
exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgão público. A regulação
municipal legal e lícita face à Constituição deve, portanto, somente se voltar para a proteção de direitos objetivos
e legítimos, como a proteção da ordem econômica e defesa dos direitos do consumidor. CANOTILHO, José
Joaquim Gomes. Parecer jurídico sobre o Uber. p. 36. Disponível em: <http://s.conjur.com.br/dl/parecercanotilho-uber.pdf>. Acesso em 27 nov. 2016.
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o correto seria classificá-lo como serviço de utilidade pública. Também há quem defenda que
ele somente se encaixaria como uma atividade econômica em sentido estrito, e embora pareça
ser uma atividade econômica de utilidade pública (que também pode ser chamada de atividade
econômica privada de interesse público).
Paralelamente a esta discussão, a já mencionada Lei Federal nº 12.587/2012 faz menção
ao transporte individual de passageiros nas modalidades pública e privada, mas não o
classifica e nem o pormenoriza. Talvez se a legislação fosse completa, a polêmica acerca da
legalidade dos serviços do aplicativo não teria se instaurado. Proibições contrárias aos
princípios da ordem econômica assegurados pela Constituição não teriam sido proferidas.
Protestos teriam sido evitados. Dúvidas teriam sido sanadas na origem.
O objetivo do presente estudo é submeter a reflexão jurídica da atividade econômica do
transporte individual de passageiros sob o prisma dos princípios e fundamentos
constitucionais do capítulo ―Da ordem econômica e financeira‖ de nossa Carta de direitos.
Dissertar sobre sua modalidade privada é um verdadeiro desafio, sobretudo quando há a
preocupação em analisar a perspectiva jurídica e constitucional de algo em atual debate nas
academias e até mesmo na jurisprudência.
Embora não tendo espaço para digressões profundas, busca-se, através de repercussões
nos posicionamentos do Ministério Público Federal, demonstrar, no âmbito do Direito
Administrativo Econômico, que a defesa pelo monopólio do transporte individual de
passageiros é equivocada. É errada sobretudo quando há diferença entre serviço público e
atividade econômica de relevância pública, sendo esta última a correta definição das
atividades de um taxista.
Por derradeiro, através de uma breve análise do Direito Concorrencial, asseveramos que
defender o monopólio estatal é equivocado, sobretudo quando o excesso de regulação
claramente prejudica o consumidor e ofende os princípios constitucionais da ordem
econômica.

II. PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA DA CONSTITUIÇÃO DE 88

A prestação de serviço feita pelo Uber é exercício da atividade econômica de
transporte individual de passageiros na modalidade privada. Não suscita, à luz do princípio da
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proporcionalidade78, especiais particularidades de ordem pública que habilitam o legislador
ordinário a introduzir cláusulas restritivas à liberdade de acesso e ao livre exercício dessa
atividade econômica.
Deste ensinamento, entende-se que a restrição ao aplicativo Uber fere diretamente
todos os princípios da ordem econômica constitucional. O livre exercício à atividade
econômica, pelo contrário, reforça a ordem na economia. Eros Grau, em sua doutrina, diz que
a livre concorrência, outro princípio da ordem constitucional, é um princípio constitucional
impositivo, que garante condições ao mercado para que não seja gerado abuso de poder
econômico.
De acordo com a Constituição Federal da República do Brasil, são princípios não
exaustivos que fundam a ordem econômica brasileira, autorizam o funcionamento do serviço
no Brasil e servem de pacto fundante para o Estado Democrático de Direito: a livre iniciativa,
fundada na valorização do trabalho humano, bem como seus valores sociais (art. 170, caput da
CRFB); a já citada liberdade de concorrência (170, IV), a defesa do consumidor (170, V),
defesa do meio ambiente (170, VI), busca do pleno emprego (170, VIII) e a redução das
desigualdades regionais e sociais (170, VII).
Como citado acima, de fato os princípios não são exaustivos, e nem tampouco estão
somente no art. 170. Muitos outros estão espalhados pela carta constitucional, como por
exemplo a liberdade de ofício ou profissão (art. 5ª, XIII); a dignidade da pessoa humana (art.
1º, III); a propriedade privada (5º, XXII), que de forma geral orienta ao Estado não interferir
na propriedade sem motivo relevante, pois a propriedade não é pública e de um certo modo
impulsiona a atividade econômica.
É inclusive do primado do trabalho que se funda a ordem social (art. 193 da
CRFB/88), cabendo ainda lembrar que é garantido o livre exercício de qualquer atividade
econômica, independe de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
(art. 170, p. Ú.), onde diretamente se resulta em liberdade de acesso para atingir a valorização
do trabalho humano. É oportuno reforçar que tal liberdade é relativa e não absoluta, tendo a
lei ordinária o dever de detalhar as atividades que necessitam de autorização legal. Deste
modo, a regra geral sempre será a liberdade, com a devida limitação realizada sistema
representativo brasileiro, na figura dos parlamentares eleitos pelo voto direto.
No que se refere à limitação legislativa, é oportuno destacar que para a realização da
atividade de transporte individual de passageiros, a empresa entende como essencial a
78

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Parecer jurídico sobre o Uber. p. 1-45. Disponível em:
<http://s.conjur.com.br/dl/parecer-canotilho-uber.pdf>. Acesso em 27 nov. 2016.
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observância de alguns requisitos já regulados no caso dos taxistas pela Lei Federal nº
12.468/2011, norma que regulamenta a profissão do taxista. O motorista profissional, de
acordo com requisitos exigidos pela Uber, deve ter capacidade técnica, perícia e idoneidade,
em razão da segurança do transportado e de terceiros alheios ao serviço e, para isso, bastar a
habilitação através de um curso de formação que credencie ou titule o interessado para o
exercício da profissão, algo como uma habilitação profissional para o exercício da atividade
profissional de transporte individual de passageiros.
Com o serviço, observa-se um perfeito afinamento entre os princípios da ordem
econômica e a Política Nacional de Mobilidade Urbana e interurbana. Tal política preceitua
que a qualidade de vida nas cidades crescerá, com a oferta desse tipo de transporte, podendo
reduzir a utilização de veículos próprios, gerando consequências positivas como diminuição
de poluição sonora, respiratória e visual; fim de extensos e prolongados engarrafamentos e
maior segurança jurídica ao usuário do serviço e o motorista. Cabe lembrar que a busca do
pleno emprego é um princípio da ordem econômica e financeira e a empregabilidade,
conferida pelo sistema Uber, com suas vantagens sociais e fiscais, servirá como catalizador
para exploração de outras atividades econômicas, gerando expressivos resultados para o
consumidor que certamente terá mais opções e dirá, através de sua escolha, o serviço de maior
qualidade se baseando no preço e no atendimento.
Insta ressaltar que também estão presentes nos princípios da ordem constitucional
econômica brasileira a liberdade de iniciar uma atividade econômica (direito à empresa,
liberdade de criação de empresa, liberdade de gestão e atividade de empresa, liberdade do
empresário), que culmina no acesso à determinada atividade econômica e o exercício dessa
mesma atividade. É certo, portanto, que os princípios constitucionais da ordem econômica
estão fortemente presentes e serão reforçados na atividade econômica de transporte individual
de passageiros na modalidade privada.
Dos já citados, dois princípios ganham relevância e merecem destaque: livre iniciativa
e livre concorrência. O empresário atuando no mercado muitas vezes pode vir a sofrer
restrições estatais, através de atos normativos em geral. Contudo, sempre que aparecer uma
medida restritiva ao direito do empresário, a um particular atuando na iniciativa privada, há
aparente ofensa à livre iniciativa (art. 170, caput, CR; art. 1º, IV da Constituição) e à livre
concorrência (art. 170, IV da Constituição). Nem sempre ocorre intervenção injusta: o
princípio da proteção ao consumidor (art. 170, V da Constituição) também é um fundamento
da ordem econômica e deve se sobrepor em relação ao interesse do particular.

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 132

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
Seria interessante destacar79 que a preservação por um meio ambiente ecologicamente
equilibrado (arts. 170, VI e 225, caput da Constituição) é geralmente analisado com o
ensinamento de que a livre iniciativa não poderia ser pretexto para se destruir o meio
ambiente. Desta maneira, a defesa de um ambiente saudável seria o limite ao livre exercício
da atividade econômica. E Vamos além. Reforçar a defesa do meio ambiente enquanto
princípio da ordem econômica é o mesmo que diminuir a poluição, através do
compartilhamento de veículos motorizados feito pela empresa Uber, em consonância,
novamente, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana.

III. REGULAÇÃO A PARTIR DA MATRIZ CONSTITUCIONAL E A POLÍTICA
NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA

Os desafios da regulação em novos arranjos institucionais é o objeto de
questionamento generalizado, sobretudo quando o aprimoramento constante da tecnologia
contribui para o processo natural disruptivo e gera novas propostas de relação institucional
dentro da sociedade80.
Diz o dicionário Aurélio81 da Língua Portuguesa que ―disruptivo‖ é aquilo que causa
distorção, interrupção do curso normal de um processo. É exatamente isso que a tecnologia
vem fazendo com o direito regulatório, pois prima-se pela consolidação do cenário atual em
detrimento do anterior, dependendo logicamente do grau de inovação proporcionado. Existe
uma questão problemática que advém da própria natureza do ordenamento jurídico pátrio: ele
não é maleável e sim, é incapaz de acompanhar e adequar-se às mudanças que ocorrem no
momento presente. Deste modo, dois caminhos podem ser seguidos: mudar ou estagnar.
O papel das instituições é fundamental para o desenvolvimento da regulação dentro de
novas tecnologias. O caso Uber é um exemplo perfeito pelo cenário complicado em que se
encontra, pois, as prefeituras, que podem legislar82 acerca da regulamentação do transporte de
passageiros (como São Paulo e Rio de Janeiro), estão regulando o serviço de maneira a obter
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BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de
preços. p. 1-28. Artigo publicado na Revista Diálogo Jurídico (Centro de Atualização Jurídica) Salvador. n. 14,
junho, agosto/2002. Disponível em: <http://www.direitopublico.com.br/pdf_14/DIALOGO-JURIDICO-14JUNHO-AGOSTO-2002-LUIS-ROBERTO-BARROSO.pdf>. Acesso em 06 jun. 2016.
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FIGUEIRA, Caio Cesar; OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Caso Uber mostra desafios de
regulação em novos arranjos institucionais. Maio/2016. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2016-mai07/uber-mostra-desafios-novos-arranjos-institucionais>. Acesso em 22 mai. 2016.
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assuntos de interesse local‖.
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o proveito máximo dos tributos, prejudicando a continuidade de sua operação e passando por
cima dos princípios constitucionais gerais da ordem econômica. É importante ressaltar que a
competência municipal aqui é fundamental em seu poder para legislar assuntos de interesse
local (art. 30, I da Constituição), mas em matéria de transporte, só poderia regular quando o
transporte for coletivo (art. 30, V da Lei Maior). Mais uma vez, nota-se a falta de uma
regulação federal que poderia unificar entendimentos sobre o tema.
O novo serviço proposto pela Uber no setor de transportes, em linhas gerais, funciona
com o conceito de economia de compartilhamento (―Sharing economy‖), onde uma
plataforma digital proporciona o encontro entre demanda e oferta para a prestação do serviço
de transporte individual de passageiros na sua modalidade privada. É notório que utilizam a
Internet como ferramenta para oferecer o serviço, pois não haveria sustentação sem a
conectividade oferecida pela rede mundial de computadores. A atual regulação é constituída
por uma política de controle tarifário, que controla o acesso a esse mercado mediante o
monopólio estatal (há a necessidade de autorização ou permissão pelo Poder Público para
explorar a área).
Em razão da atividade prestada pelo serviço, é importante lembrar que sua natureza
jurídica consiste na prestação de atividade econômica em sentido estrito 83. O Poder Público
deve regularizá-lo justamente pelo fim que se compromete, visando a segurança física,
econômica e jurídica dos prestadores e dos consumidores. Contudo, eventual restrição
regulatória deve se prender em corrigir falhas de mercado, de modo que o interesse público
seja garantido, e como mencionado, protegendo ainda mais os consumidores, parte vulnerável
da relação. Atualmente, o cenário atual que traz a novidade – e sobretudo, a livre concorrência
– colabora para a proteção dos usuários, mas é importante prever situações para momentos de
crise.
Tais momentos de crise atualmente já estão em discussão. A responsabilidade por uma
falta ou ato ilícito cometido pelo motorista parceiro da Uber seria solidária e a empresa
responderia em conjunto? Hoje já se discute acerca da responsabilidade do motorista e da
83
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empresa em determinados acontecimentos, bem como já há discussão esse limite, uma vez
que o passageiro sempre poderá exigir da empresa a reparação dos danos causados pelo
motorista indicado para realizar a corrida.
Retomando ao direito administrativo, é certo dizer que intervenção regulatória deve
ainda respeitar a legislação em vigor. Os princípios, objetivos, fundamentos e diretrizes da
mobilidade no país já foram definidas pela Política Nacional de Mobilidade Urbana,
positivada pela Lei Federal nº 12.587/2012. De igual modo, o Marco Civil da Internet
Brasileira (Lei Federal nº 12.965/2014) deve ser refletido em eventual regulação municipal.
Ainda que hipoteticamente possa ser considerado exclusividade aos taxistas para exercer
atividade de transporte individual público pela Lei Federal nº 12.468/2011 em seu art. 2º, a
prestação de atividades similares em regime privado não é impedida justamente por estar
sujeita à regulação estatal e normas próprias. Em linhas gerais, é o mercado adentrando na
atividade econômica.
A Política Nacional de Mobilidade Urbana, por exemplo, classifica o transporte
urbano em três categorias, quais sejam: quanto ao objeto (cargas ou passageiros); quanto à
característica do serviço (individual ou coletivo) e quanto à natureza da atividade (público ou
privada). É aqui que falta a definição do que seria o ―transporte individual privado de
passageiros‖. Estados ou municípios que queiram inovar no mundo jurídico restringindo o
que a Política prevê terão certamente suas normas declaradas inconstitucionais pelos
mecanismos de controle que a Constituição possui (dentre eles, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade ou a Ação Declaratória de Constitucionalidade). A regulação a partir da
matriz constitucional deve ser exposta pelas leituras dessas normas legais face à Lei Maior e
sem restrições.
Sérgio Guerra ensina84, que conforme antecipamos, há controle judicial – e sua
consequente revisão – sobre os atos regulatórios. Evoca o princípio da inafastabilidade do
Poder Judiciário, bem como o princípio da razoabilidade para afastar as decisões regulatórias,
onde a justificativa para a decisão administrativa deve ser pretérita, e de igual modo seja
aproveitada para o futuro. Diz que a "regulação das atividades econômicas (...) se legitima
através da ponderação de valores e interesses envolvidos".
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Desta maneira, a atuação da regulação tem limites, pois seus atos devem estar
vinculados à lei da criação, sobretudo, observando as políticas públicas traçadas para o
assunto regulado, o que significa dizer que não há possibilidade de deixar de examinar a
Constituição.
Por fim, não é objeto deste artigo comparar o serviço de táxi com o do Uber, mas
definitivamente a regulação de um não pode ser aplicada ao outro. Os serviços prestados pelo
Uber e empresas similares estão enquadrados como ―transporte individual privado de
passageiros‖ e não se sujeitam às mesmas imposições regulatórias destinadas aos táxis. Os
estudiosos ainda se dividem se o Uber é serviço público, atividade econômica de relevância
pública, ou atividade econômica no sentido estrito. Entendemos que o correto seja o último
pelos motivos já expostos, mas independente da sua classificação, somente reformas
institucionais eficazes serão capazes de solucionar falhas que se perpetuam em nosso
ordenamento.
Para a matriz constitucional ser plenamente respeitada em eventuais regulações, ao
passo que o Estado não é capaz de lidar com cenários de inovação, é extremamente necessário
melhorar a qualidade da regulação. Em razão da presença de interesse público, considerando
ainda os novos contextos, tabelamento de preços e prerrogativas de exclusividade, a regulação
deve ser feita sob o prisma de outras concepções e instrumentos, devendo ser considerado as
atuais exigências da população, bem como as novas tecnologias. Repensar uma nova
modelagem, que leva em consideração novos desafios, pode fomentar ainda mais a inovação e
a promoção de políticas públicas.
IV. DISTINÇÃO ENTRE “SERVIÇO PÚBLICO” E “ATIVIDADE ECONÔMICA EM
SENTIDO ESTRITO”

A falta de definição mais precisa pela Constituição gera uma imensa confusão entre
diferenciar as distintas naturezas jurídicas. Há fatores que ainda atrapalham seu correto
sentido, como mudanças políticas, sociais, tecnológicas, econômicas e culturais. Tudo isso
contribui para a correta definição do que é serviço público e o que é atividade econômica em
sentido estrito.
A diferenciação entre um e outro começa quando no serviço público o particular não
tem liberdade para iniciar suas atividades. As escolhas estatais aqui precisam estar de acordo
com o interesse público e a ordem jurídica, e existe determinação constitucional do que
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seriam eles. O art. 21, X da Constituição em seus incisos, por exemplo, revela que é
competência da União manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. Deste modo, para
iniciar os serviços nesta seara, a iniciativa privada precisaria de expressa determinação legal.
Não se encontra na Carta, deste modo, qualquer referência de que o transporte
individual de passageiros seria um serviço público. O que é serviço público é o transporte
coletivo, de interesse local, de competência legislativa do município pelo art. 30, inciso V da
Constituição.
A atividade econômica em sentido estrito tem como regra a liberdade do particular, ao
passo que a exceção, constitucionalmente justificada, seria a submissão do agente econômico
ao Estado. O serviço público é o oposto, conforme já mencionado: neste, o particular não tem
liberdade.
De acordo com a doutrina majoritária, a lei pode caracterizar uma atividade como
serviço público por meio da publicização. Ou seja, a definição de serviço público encontra
previsão constitucional, mas não possui a Lei Fundamental como sua única fonte. Há posição
diversa minoritária85, que alega que se uma lei infraconstitucional delimitar o que é serviço
público pode ocorrer uma restrição à livre iniciativa e livre concorrência. Sendo estes dois
últimos princípios constitucionais, o legislador estaria cometendo uma ofensa à supremacia da
Constituição.
É necessária também muita cautela na corrente majoritária. A atenção reside na
possibilidade de o legislador infraconstitucional criar leis que possibilite a instituição de
monopólios públicos, suprimindo espaços relevantes da iniciativa privada e ofendendo todos
os demais princípios que norteiam a ordem econômica no país86.
Três aspectos87 devem ser avaliados para definir o que é serviço público. O primeiro
deles é o aspecto objetivo, que guarda relação com a natureza da atividade. Posteriormente
deve ser analisado o aspecto subjetivo, ligado à prestação do serviço pelo Estado e enfim, o
aspecto formal, que corresponde a submissão da atividade a um regime jurídico peculiar do
Direito Público. O que deve ser observado é uma rápida transformação social que insiste em
dizer que tais critérios são insuficientes.
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Isso se deve ao fato de ser necessário uma detalhada e pormenorizada análise do papel
do Estado na sociedade, de modo que se tenha noção do critério objetivo. Já sobre o subjetivo,
é importante destacar que como particulares exploram a atividade econômica em sentido
estrito pelo Estado e realizam serviços públicos, não seria adequado utilizar esse parâmetro.
Há, portanto, aparente consenso88 nos juristas brasileiros ao afirmar que para que
definir o que é serviço público basta observar a forma e o regime jurídico ao qual aquela
atividade esteja submetida. Deste modo, a submissão a um regime de Direito Público, o
regime jurídico-administrativo, é o que confere caráter jurídico à noção de serviço público.
Cabe lembrar que tal medida pode ser discutível, ainda mais em um cenário onde os institutos
e princípios são relativizados. Por exemplo, há a flexibilização de técnicas regulatórias,
visando sobretudo a concorrência benéfica ao consumidor e a eficiência do serviço.
Outro fator que não pode ser esquecido é o sujeito que estabelece o regime jurídico ao
qual se submete a atividade econômica (no sentido lato): o legislador. Ele, ao cumprir tal
tarefa, pode gerar confusão e atribuir erroneamente um regime jurídico equivocado em uma
possível lei inconstitucional. Então, o foco exclusivo no regime pode gerar confusão, uma vez
que os princípios da ordem econômica devem ser observados.
Um ponto relevante que este autor precisa lembrar ao findar este capítulo, além da
necessidade de observar os princípios econômicos, é a característica essencial do serviço.
Muitos autores entendem que a atividade deve apresentar uma relação direta com os direitos
fundamentais, atribuindo um caráter essencial para a sobrevivência do indivíduo. Para ser
serviço público, então seria interessante que fosse associado o transporte coletivo e não ao
transporte individual, que seria uma atividade econômica privada, pautada pelos princípios da
livre iniciativa e livre concorrência. Tais princípios, pilares da ordem constitucional
econômica, impõem, deste modo, verdadeiros limites à vontade do legislador de atribuir esta
atividade como serviço público.
A vontade do Estado de ocupar mais esse setor com seu monopólio não parece
razoável. Será que o poder público deveria se ocupar com tal atividade ao ponto de criar uma
forte regulação para que o serviço seja desenvolvido, ou deve focar na proteção do
consumidor, concentrando suas forças no transporte coletivo? Este último sim constitui
serviço público. Isso se deve ao fato de ser essencial para a manutenção da coletividade, além
de existir determinação constitucional expressa sobre o tema (art. 30, V da Constituição).
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O Supremo Tribunal Federal conclui89 tal discussão dizendo que o serviço essencial é
o transporte coletivo de passageiros, e não o individual. O transporte individual, seja na
modalidade pública ou privada, é realizado por uma parcela menos carente da população.
Desta maneira, a modalidade pública do transporte individual tem natureza de serviço de
utilidade pública, prestada de modo exclusivo pelos taxistas; e a modalidade privada ainda
não possui regulação estatal (mesmo sendo prevista na lei), não pode ser impedida de ser
exercida pelos particulares. Tal impedimento é ilegal pelos princípios já citados, como livre
empresa, livre iniciativa, livre concorrência e liberdade de ofício, que garantem a ordem
econômica no país. Na dúvida, interpretar a legislação infra fazendo uma interpretação
conforme à Constituição pode afastar qualquer ato inequívoco de restrição ilegal.
A atividade econômica em sentido estrito (domínio econômico), provém do campo de
atuação da iniciativa privada. A intervenção direta do Estado na atividade econômica em
sentido estrito – ou seja, na atuação empresarial – deve ser excepcional, pois só se sustenta
quando necessária para a segurança nacional ou quando houver interesse coletivo, com fulcro
no art. 173, caput da Constituição:
―Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional
ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. ‖ (grifo
nosso)

O Estado se utiliza para intervir na economia diretamente, através de sociedades de
economia mista e suas subsidiárias ou empresas públicas. O Estado também possui
participações em empresas privadas, e indiretamente pode influir na intervenção econômica,
detendo ações que dão poderes especiais a seus titulares, por exemplo. Sarmento comenta que
atuando em concorrência com os particulares o Estado não pode se fazer valer de vantagens
ou benefícios (como privilégios privados, por exemplo) não extensivos à iniciativa privada90.
Da mesma maneira, há hipóteses únicas de monopólio estatal sobre atividades econômicas 91,
como por exemplo pesquisar, refinar e transportar (no modo marítimo) o petróleo. Segundo
Sarmento, doutrinadores de diversas correntes afirmam que somente as atividades
discriminadas no art. 177 é que seriam alvo do monopólio, e não outras.
89
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Pelas normas constitucionais que regem a atividade econômica, o Estado deve
observar os princípios da proporcionalidade, legalidade e igualdade. Tais bússolas acabam
reforçando a ideia de que há liberdade ao particular para atuar no mercado, de acordo com o
regime capitalista em vigor no Brasil.
Deste modo, não há sentido atribuir a atividade econômica de transporte individual de
passageiros a natureza de serviço público. Insta salientar que este não é essencial, e, portanto,
não é intrínseco ao indivíduo como a saúde, a educação ou o transporte coletivo. Posto que é
supérfluo, tal atividade é livre, se enquadrando melhor na configuração de atividade
econômica livre e em sentido estrito, estando sujeita, nos casos previstos em lei, a regulações
prévias e restrição de órgãos públicos.

V. AS NOVAS TECNOLOGIAS E CONCORRÊNCIAS

É inegável que a Uber é uma empresa adepta do sistema de economia compartilhada92.
Tal sistema é remunerado pelos motoristas em troca da tecnologia de lhe trazer clientes. Por
conta dessa inovação, o transporte individual de passageiros, setor regulado pelo Estado, virou
assunto de inúmeros debates que questionavam sua legalidade. O agente regulador estatal
teme perder o protagonismo no setor frente a contestação do mercado. Os taxistas,
beneficiários do sistema de permissão na modalidade pública, acreditam que há uma
concorrência desleal em virtude da não legalização do Uber. Chegam a classificar a inovação
de ―táxi clandestino‖, acusando-a de roubar seus empregos.
Até então, a atividade dependia de uma autorização municipal. Os motoristas de táxi –
e até mesmo muitos juristas – não acreditavam que uma atividade prestada em regime de
monopólio público poderia ser dominada pelo mercado. Ora, até então, o serviço público de
transporte individual de passageiros encontrava clara fundamentação no art. 2º da Lei Federal
nº 12.468/2011 e aparentemente somente taxistas poderiam exercê-lo. Ledo engano. O
diploma atribuía exclusividade para a atividade de transporte individual na modalidade
pública e sequer mencionava a privada.
É correto afirmar que a realidade tecnológica não pode ser explicitada completamente
em normas. Assim como a realidade econômica, ambas dependem da realidade social do
momento e devem ser levadas em consideração tanto as razões passadas quanto os efeitos
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prospectivos. Há a necessidade periódica de reformas regulatórias para atender as oscilações
do mercado, seus componentes tecnológicos e, sobretudo, correlacionar o ordenamento
jurídico com as atividades econômicas em curso.
A tecnologia desafia a doutrina e o direito na medida em que inovações vão surgindo e
viram tendência entre os consumidores. A evolução da tecnologia reedita conflitos entre
serviços públicos e competição. Monopólio e regulação de um lado, e concorrência e
mercado, de outro. O desafio reside, sobretudo, na ausência de solução na nossa Lei Maior. O
legislador de 88 não autorizou a interdição de concorrência pela área privada nos segmentos
onde há o dever de prestar o serviço público, como por exemplo na área de telecomunicações
e energia elétrica. Em defesa da legalidade do aplicativo Uber no Brasil e seus serviços, a
Constituição presenteia os cidadãos nacionais com a livre iniciativa e a livre concorrência
como princípios diretores da ordem econômica e financeira. Deste modo, todas as restrições à
prestação de serviços em regime de concorrência devem ser excepcionais e justificadas.
Pelos motivos óbvios, a concorrência é benéfica. Beneficia os consumidores e o
próprio mercado se organiza para prestar um serviço de melhor qualidade aos consumidores.
A concorrência livre e sadia faz com que a atividade se desenvolva, para isso basta observar a
evolução da informática nos últimos vinte anos. Porém, a regulação é necessária e a prestação
do serviço de maneira exclusiva pelo Estado e/ou seu delegatário pode ser justificada para
garantir a efetividade e a amplitude do serviço. Aqui há que ser reforçado o que já
mencionamos: a concorrência contribui diretamente para a evolução da tecnologia, o
incremento de qualidade dos produtos e redução dos preços cobrados.
No que se refere a tecnologia, é importante destacar que a Lei Federal nº 12.965/2014
(―Marco Civil da Internet No Brasil‖), que prevê a liberdade dos modelos de negócio
promovidos pela rede de computadores, deve ser considerada nas inovações que se dão
através da rede mundial de computadores. Em seu art. 3º, estabelece que:
―Art. 3º A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes
princípios:
I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação
de pensamento, nos termos da Constituição Federal;
II - proteção da privacidade;
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei;
IV - preservação e garantia da neutralidade de rede;
V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede,
por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões
internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas;
VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades,
nos termos da lei;
VII - preservação da natureza participativa da rede;
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VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet,
desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos
nesta Lei.‖. (grifo nosso).

Procuramos reforçar que os princípios discriminados no Marco Civil deixam
esclarecidos quais são as diretrizes do uso da Internet em território nacional. A Lei Federal nº
12.965/2014 é a legislação que estabelece princípios, direitos, deveres e garantias para o uso
da Internet no Brasil, e determina as diretrizes para atuação dos entes federados em relação à
matéria. Proibir o Uber, por exemplo, de operar nos serviços de tecnologia de seu aplicativo é
o mesmo que ir de encontro ao art. 3º, VIII do Marco Civil, uma vez que nos termos da lei a
liberdade dos modelos de negócio promovidos na internet é permitido.
O Marco Civil da Internet diz ainda, em seus arts. 2º, 3º e 4º, que a Internet é um canal
de reforço dos princípios da ordem econômica da Constituição. O art. 4º, inciso III diz que a
Internet tem o objetivo de promover a inovação e fomento às novas tecnologias e modelos de
uso. O art. 2º reforça os princípios da livre concorrência e iniciativa, bem como o a defesa do
consumidor, ao passo que o art. 3º já foi comentado acima. Já o art. 24, inciso VII esclarece
que o Poder Público, independente da esfera (União, estados ou municípios), tem a diretriz de
atuação definida no sentido de promover a qualidade técnica, inovação e aplicações na
Internet, sem prejuízo à neutralidade e à natureza participativa.
Desta maneira, o Estado não pode simplesmente ―escolher o lado‖ do transporte
individual público. O sistema Uber encontra pleno acolhimento no Marco Civil como
observado nos parágrafos anteriores e apesar de ser uma inovação, já opera observando essa
regulamentação.
Concluímos, portanto, que a evolução da tecnologia, resulta em um ambiente de
concorrência sadia para a prestação de serviços públicos. A inovação disruptiva e a não
indicação da necessidade de manutenção do monopólio estatal para a prestação desses
serviços são liames para a preservação da concorrência no setor. O monopólio estatal é um
instrumento que garante valores específicos, como a prestação de um serviço adequado à
população e tendo o Estado o dever de assegurar oferta universal e regular os serviços, bem
como garantir a qualidade da prestação, o monopólio perde seu sentido.
Nessa esteira, ―cabe à regulação modular ―as doses‖ de concorrência que incidirão na
prestação de serviços de utilidade pública, de modo que possam ser equacionados: de um
lado, o direito do cidadão de receber serviços essenciais; e, de outro, o direito de exploração
de atividades econômicas. Para tanto, deverá se valer de estudos econômicos, da oitiva dos
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setores regulados, de aspectos consequencialistas, de análises de custo-benefício, e não
meramente de ensinamentos doutrinários considerados imutáveis.‖93
O papel da doutrina é fundamental nesse sentido e não pode ser diminuído. Contudo,
para enfrentar os desafios que o futuro reserva, o Direito, como ciência subjetiva e em
constante construção, terá que fugir do conservadorismo e deixar de resistir novos conceitos
diante dos fatos sociais. Será necessário fugir do ideal de preservação dos conceitos
antiquados e, com a aceitação da realidade, passar a observar mais de perto os problemas
trazidos pela tecnologia e pelo mercado. O caminho para a ordem poderia ser dar solução aos
problemas sem se curvar a eles. Negar a realidade, classificando-a como ilícita pura e
simplesmente por contrariar doutrinas por anos já consolidadas nos trará não só insegurança
jurídica, mas pode nos prender ao passado e provocar uma verdadeira estagnação na evolução
tecnológica.

VI. A DEFESA DO MONOPÓLIO DO TRANSPORTE INDIVIDUAL DE
PASSAGEIROS

Qualquer atividade econômica privada, que tenha por interesse a defesa no monopólio
do seu exercício fere o regime legal da concorrência. Cria-se uma reserva de mercado privada,
que automaticamente serve de infração à ordem econômica e prejudica o direito do
consumidor, que tem como base para proteção de suas garantias a Lei Federal nº 8.078/1990
(―Código de Defesa do Consumidor‖).
A livre concorrência é garantida pela Constituição Federal em seu art. 170, IV e
garante que os indivíduos e sociedades empresárias sejam livres para buscar clientes no
mercado, e, com isso, prosperar, sem que o estado privilegie ou desfavoreça nenhuma parte de
maneira injustificada. É importante reforçar que leis e projetos de leis que prejudicam
motoristas profissionais que exploram a atividade de transporte privado individual de
passageiros em benefício daqueles que atuam no transporte público individual (os taxistas)
são inconstitucionais. Ambas atividades e modalidades estão presentes na Política Nacional
de Mobilidade Urbana e além disso, tais leis e projetos, vão de encontro também ao que é
iluminado pela Constituição Federal, uma vez que ferem os princípios gerais da ordem
econômica.
93

NETO, Floriano de Azevedo Marques Neto. FREITAS, Rafael Véras de. Uber, Whatsapp, Netflix – Quando o
mercado e a tecnologia desafiam a doutrina. Janeiro/2016. Disponível em: <http://jota.uol.com.br/uberwhatsapp-netflix-quando-o-mercado-e-a-tecnologia-desafiam-a-doutrina>. Acesso em 27 nov. 2016.
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A Lei Federal nº 12.529/2011, que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência e cria mecanismos para prever e reprimir as infrações contra a ordem
econômica. Reforça ainda a necessidade de preservar o que preceitua a Constituição, no
sentido de não diminuir, em sentido algum, a liberdade de iniciativa, a livre concorrência, a
função social da propriedade, a defesa do consumidor – como já citado – e a repressão ao
abuso do poder econômico. O art. 1º da referida norma desde o início esclarece que o titular
dos bens jurídicos protegidos é a coletividade. A pergunta deste tópico pode ser respondida na
leitura do art. 36º, caput e § 3º:
―Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de
culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou
possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:
I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a
livre iniciativa;
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços;
III - aumentar arbitrariamente os lucros; e
IV - exercer de forma abusiva posição dominante.
§ 3º As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem
hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração
da ordem econômica:
III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado;
IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao
desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou
financiador de bens ou serviços; ‖ (grifo nosso).94

Como pode ser observado, a lei que tem como função proteger e estimular uma
concorrência saudável é clara no sentido de indicar uma infração de ordem econômica nos
atos que limitam – ou de qualquer forma prejudiquem – a livre concorrência e a livre
iniciativa. Já no § 3º, as condutas infratoras são previstas, tais como a limitação ao acesso de
novas empresas no mercado ou até mesmo a criação de dificuldades à constituição,
funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente e/ou financiadora de bens ou
serviços. Mesmo do ponto de vista da disciplina legal da ordem econômica, figura-se inviável
qualquer argumentação que defira o exclusivo monopólio do exercício da atividade
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Lei nº 12.529/2011 (―Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência‖). Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/Lei/L12529.htm>. Acesso em 14 mai. 2016.

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 144

<

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
econômica privada de transporte individual de passageiros aos titulares de uma habilitação de
transporte público individual.95
Nessa esteira, o espaço por uma intervenção das autoridades na defesa de
concorrência96 deve ser preservado, uma vez que o monopólio natural é uma falha de
mercado, ao passo que a defesa pela concorrência é princípio constitucional fundador da
ordem econômica brasileira.
A defesa da concorrência pela sociedade garante, portanto, a liberdade de escolha
individual: a competição, em todos os sentidos, descentraliza centros de tomada de decisões,
e, portanto, privilegia o direito de escolha dos indivíduos consumidores. É ainda a aplicação
prática do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, é necessário comentar sobre o excesso
de regulação, que também pode ser prejudicial na relação de consumo. Este será o tema do
item a seguir.
O Ministério Público Federal defendeu97, em audiência pública na Comissão de
Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados, através da figura do procurador da
República Carlos Bruno Ferreira da Silva, a regulamentação e a criação de normas para o
setor em todo o país. Ele diz que a discussão deve ser feita rapidamente, pois é competência
privativa da União legislar sobre trânsito e transporte, com fulcro no art. 22, XI da
Constituição. Através desta declaração, o MPF entende que a regulação federal está atrasada e
que, uma vez em vigor, pode acabar derrubando eventuais proibições ou até mesmo
regulações municipais realizadas de forma equivocada.
Para o procurador, a urgência de regulação do setor se dá pelo fato do serviço não só
ser oferecido pelo Uber, e sim por outras empresas. Ainda de acordo com ele, a Política
Nacional de Mobilidade Urbana não estabelece se o transporte individual de passageiros em
sua modalidade privada é permitido ou não no país e a legislação é muito cinzenta nesse
sentido, por isso uma regulação federal é extremamente necessária.
A pressa pela regulação também se justifica pela vulnerabilidade dos passageiros que
usam o serviço. O MPF disse que é necessário positivar as garantias e os direitos do
95

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Parecer jurídico sobre o Uber. p. 1-45. Disponível em:
<http://s.conjur.com.br/dl/parecer-canotilho-uber.pdf>. Acesso em 27 nov. 2016.
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SAMPAIO, Patrícia Regina Pinheiro. Regulação e concorrência nos setores de infraestrutura: análise do caso
brasileiro à luz da jurisprudência do CADE. Tese de Doutorado orientada pelo professor Celso Fernandes
Campilongo. Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012. Disponível em:
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2139/tde-27082013143232/publico/Tese_versao_resumida_Patricia_Regina_Pinheiro_Sampaio.pdf>. Acesso em 4 jun. 2016.
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Notícia publicada pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República. Disponível em:
<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/transporte-privado-individual-de-passageiros-deve-ser-regulamentadono-brasil-defende-mpf>. Acesso em 28 mai. 2016.
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consumidor, pois no caso dos taxistas, o Poder Público prevê exigências mínimas de
qualidade do serviço, segurança e uma tarifa padrão instituída pelas bandeiras. Ao contrário
do que declara o atual prefeito de São Paulo (que o preço público pela outorga do serviço
seria utilizado para melhoria do viário urbano, em tons genéricos), o procurador é incisivo
quando diz que a receita ao ente público deve ser voltada exclusivamente para subsidiar o
transporte coletivo.
De modo a não restar dúvidas sobre a operação lícita do aplicativo, o MPF deixou
claro que a coexistência dos serviços é possível, uma vez que permite maior concorrência e
aumento da oferta. Segundo o órgão, o interesse coletivo na preservação dos dois serviços é
nítido quando há possibilidades reais de ganhos para o usuário final.
Em consonância com o que este estudo defende, o procurador Carlos Bruno ainda
lembrou98 dos princípios da ordem econômica da Constituição positivados através do art. 170
da Constituição. Disse que eventuais soluções proibitivas correm o risco de ferir também as
regras de mercado e que é necessária muita atenção na hora de discutir sobre o tema.
Através de nota técnica99 emitida em fevereiro de 2016, o Ministério Público Federal
também analisou os impactos concorrenciais acerca da introdução do aplicativo Uber no
mercado de transporte individual de passageiros. Foi recomendado que eventual regulação do
aplicativo deva preservar o modelo de negócios atualmente existente, incentivando a
inovação, a liberdade de preços e a permissão de concorrência que favoreça o consumidor,
assegurando assim o desenvolvimento do serviço de transporte individual de passageiros, tal
como antecipamos quando dissertávamos acerca do Marco Civil.
O Ministério Público Federal resumiu em quatro pontos sua recomendação:
―(i) o Poder Público não adote medidas que inviabilizem ou dificultem a
operação dos aplicativos de transporte individual de passageiros, permitindo
que as inovações beneficiem o consumidor;
(ii) eventual regulamentação que venha a ser promovida seja endereçada aos
aplicativos e não diretamente aos motoristas do serviço de AVP, devendo ser
bastante restrita e focada em aspectos de segurança;
98

Notícia publicada pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República. Disponível em:
<http://www.mpf.mp.br/pgr/noticias-pgr/mpf-defende-que-uber-seja-utilizado-no-brasil-mas-com-criterios-eregras>. Acesso em 28 mai. 2016.
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Nota Técnica Ministério Público Federal nº 06013/2016/DF/COGUN/SEAE/MF. Ministério da Fazenda,
Secretaria de Acompanhamento Econômico. Assunto: Análise dos Impactos Concorrenciais da Introdução do
Aplicativo Uber no Mercado Relevante de Transporte Individual de Passageiros. Ricardo Coelho de Faria.
Disponível em: <http://www.seae.fazenda.gov.br/assuntos/advocacia-da-concorrencia/notas-tecnicas/2016/notatecnica-n-o-06013-2016-df-impactos-concorrenciais-do-uber-no-mercado-relevante-de-transporte-individual-depassageiros.pdf> Acesso em 28 mai. 2016.
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(iii) os entes municipais considerem promover de forma gradual medidas de
desregulamentação do serviço tradicional de táxi, (...) de forma a remover as
barreiras à entrada e permitir a liberdade de preços; e
(iv) os entes municipais assegurem competição no serviço de táxi, não
somente entre os segmentos de taxistas, mas também em relação aos serviços
de AVP.

De acordo com o Parquet, não só o município deve assegurar a liberdade de ofício dos
motoristas profissionais, como também orienta de maneira ousada que as cidades devem
desregulamentar o serviço de táxi, para que possam livremente concorrer em relação ao
transporte privado. Pela nota técnica, o termo AVP100, citado pelo MPF, se refere à categoria
de serviços de transporte individual de passageiros. Tal categoria só transporta passageiros de
maneira pré-agendada e não pode utilizar pontos de táxi para captar usuários ou aliciar
clientes nas ruas. Como observado, aplicativos como o Uber fomentam a atividade em vários
países, dentre eles o Brasil.

VII. CONCLUSÃO

Na introdução deste estudo, demonstramos nosso objetivo de correlacionar os direitos e
princípios fundamentais da ordem econômica – enquanto base constitucional –

para a

legalização das atividades da empresa Uber do Brasil Tecnologia LTDA, criadora de um
aplicativo que presta serviços de transporte privado de passageiros. Apresentamos argumentos
com a finalidade de sustentar a tese de que os princípios da ordem econômica existem em
nossa Lei Maior para delimitar a atuação do Poder Público na economia, e reforçar a teoria
que a análise econômica do direito existe justamente para dar maior segurança ao mercado e
determinar até onde o Estado pode se estender.
Neste espaço para considerações finais, é importante pontuar que os argumentos a favor
da manutenção do serviço passam ainda pelo estímulo da inovação. As novas tecnologias
transformam nossa sociedade e são as grandes responsáveis pelo avanço do crescimento
naquilo que o Direito entende como estado de Justiça Social.
1. O aplicativo Uber é uma plataforma digital que oferece duas atividades que são
distintas e se complementam: presta serviços de tecnologia e facilitam o transporte individual
de passageiros na modalidade privada. A partir da disponibilização desses serviços, a empresa
100

No original em inglês, a sigla é PHV, abreviação para Private Hire Vehicle.
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serve como canal facilitador para a celebração de um contrato de transporte entre o
consumidor e o prestador de serviços, sendo este último um profissional autônomo, com
carteira nacional de habilitação com permissão para exercício de atividade remunerada.
2. A atividade de prestação de serviços de transporte de passageiros pela empresa é
oferecida na modalidade privada, e não na pública. A modalidade pública é exercida em
caráter de exclusividade pelos profissionais taxistas, que através de outorga do Poder Público,
possuem o monopólio estatal da prestação do serviço.
3. Insta salientar e reforçar que o transporte privado individual de passageiros é uma
atividade econômica em sentido estrito, e embora pareça ser uma atividade econômica de
utilidade pública (que também pode ser chamada de atividade econômica privada de interesse
público), tem sua origem firmada na livre iniciativa e no direito de empreender. Outros
princípios como a busca do pleno emprego e a livre concorrência também reforçam esse
entendimento.
4. Por ser uma atividade econômica em sentido estrito, a operação tem aplicação direta
dos princípios da ordem econômica citados e independe de autorização prévia para ser
exercida, como bem lembra o parágrafo único do art. 170 da Constituição. A atividade
econômica de utilidade pública, por exemplo, necessita de autorização preliminar, como, por
exemplo, no caso dos táxis (transporte individual de passageiros na modalidade pública).
5. A Uber não presta um serviço essencial101, intrínseco ao indivíduo como o serviço
público de transporte coletivo e por isso não é considerado supérfluo. Como afirmamos
acima, também não se assemelha ao táxi porque é uma atividade econômica no sentido estrito,
oferecido na modalidade privada. Contudo, ainda que em baixa intensidade, deve sofrer
regulação do Poder Público. A regulação é necessária para proteger a parte mais vulnerável na
relação: os consumidores. Destacamos também que os contratos celebrados entre motorista e
passageiro tem natureza privada, e, de igual modo, os contratos entre o sistema Uber e seus
passageiros seguem a mesma destinação.
6. Ainda que seja uma necessidade supérflua quando comparada ao transporte coletivo
– este sim, essencial por ser serviço público de interesse local, de competência do município
pelo art. 30, inciso V da Constituição – o transporte individual é mencionado na Política
Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012), mas infelizmente não é

101

Já foi concluído, pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Recurso Extraordinário (RE 220.999-7), como
apontado acima, que essencial à população é o transporte coletivo de passageiros, e não o transporte individual.
Este, seja na modalidade pública ou privada, é realizado a uma parcela menos carente e, portanto, não constitui
serviço público essencial.
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regulamentado. Portanto, pelo aplicativo Uber prestar um serviço de transportes individual de
passageiros na modalidade privada e reunir três competências privativas da União Federal –
informática, trânsito e transportes – entendemos que compete privativamente à União tecer
sobre o assunto com fulcro no art. 22, incisos IV e IX e XI.
7. No que tange à concorrência desleal, reafirmamos: ela inexiste. Trata-se da mesma
atividade (transporte individual de passageiros), oferecida em modalidades diferentes (pública
no caso dos taxistas e privada, no Uber). A concorrência e o fim do monopólio estatal são
benéficos para a melhoria dos serviços de táxi, sendo justa ainda por oferecer ao consumidor
opção de escolha, menor preço e serviço de qualidade, oriundo pela competição saudável do
mercado. As duas atividades recolhem impostos de acordo com a atual legislação tributária.
8. Proibir o aplicativo no país é o mesmo que atentar contra o princípio constitucional
da livre iniciativa econômica e profissional, que assegura ao empreendedor o livre exercício
de qualquer atividade econômica, salvo nos casos previstos em lei (art. 170, § único), e resulta
em liberdade de acesso para atingir a valorização do trabalho humano. De igual modo,
restringir o aplicativo no país é o mesmo que afrontar o pacto fundante do Estado
Democrático de Direito e cercear a valorização social do trabalho, que através do livre ofício
constrói a ordem democrática e garante a estrutura de nossa sociedade, como sólido pilar e
bússola.
9. Banir a atividade no país é atentar-se contra o princípio constitucional da ordem
econômica de defesa ao meio ambiente. É inegável que o compartilhamento de caronas, bem
como estímulo a novos modais de transporte e sua coexistência favorecem a preservação do
meio ambiente e estão em clara sintonia com o que prevê a atual Política Nacional de
Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012, art. 24, V).
10.

O Direito vive através de doutrinas clássicas e de um direito administrativo

engessado, em aparente harmonia com o passado. Contudo, observa-se, de igual modo, uma
grande desafinação com o tempo presente. Limita muitas vezes inovações trazidas pelo
empreendedorismo que facilitam o cotidiano, em clara ruptura com a realidade. A ciência do
Direito deve se adequar às novas tecnologias e refletir isso através de todo e qualquer marco
regulatório que sirva como delimitador daquilo que é novidade e surge para aperfeiçoar nossa
sociedade. Críticos, porém, entendem que a fronteira da regulação deveria ser limitada de
modo que não haja interferência na atividade econômica, ao ponto de não prejudicar seu
desenvolvimento e ir além da correção de falhas de mercado. Há, por exemplo, que se fazer
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regulação para ter controle de quem presta esse serviço e as condições em que a atividade é
realizada, mas sem ingerência nos preços para não configurar intervenção.
11.

Irrefutável dizer que deve ser observado nossa Lei Maior e demais legislações

como a Lei Federal nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet no Brasil. Em seus arts. 3º e 4º,
o Marco Civil estabelece os princípios do uso da internet no Brasil e esclarece o objetivo da
utilização da rede mundial de computadores no país. Destacamos o princípio contido no art. 3,
VIII, que prevê liberdade aos modelos de negócio promovidos pela internet, cujo qual se
encaixa muito bem o Uber e sua plataforma tecnológica para intermediar os serviços de
motoristas profissionais e passageiros previamente cadastrados.
12.

Retomando o que diferencia o transporte individual privado de passageiros nas

modalidades pública e privada, claramente observa-se o contraste entre os serviços quando se
é usuário de ambos. Permitir ao consumidor a escolha entre os dois tipos novamente reforça a
busca pelo bom atendimento e pela qualidade, dando não só ao profissional o dever de prestar
um bom serviço, como garantindo o consumidor o seu direito de escolha e, ao mercado, um
ambiente competitivo que amplia todo um cenário de possibilidades e garantia de valores
constitucionais.
Por fim, cabe recordar, uma lição essencial de um dos mais básicos princípios da análise
econômica: um mercado com uma economia sadia e competitiva reduz o preço dos serviços
enquanto que a qualidade se eleva. Garantir uma perfeita harmonia entre os princípios
fundamentais da ordem econômica, a Política Nacional de Mobilidade Urbana e interurbana
certamente fará com que a qualidade de vida nas cidades cresça, a oferta desse tipo de
transporte reduza a utilização de veículos próprios, e consequências positivas como
diminuição de poluição sonora, respiratória e visual sejam geradas. Cabe lembrar que a
empregabilidade, com suas vantagens sociais e fiscais também servirão como catalizadores
para exploração de outras atividades econômicas. Com uma regulação federal justa, porém
equilibrada, a nova tecnologia poderá se devolver e uma maior segurança jurídica se
propagará nas relações entre particulares, bem como se observará a solidificação dos valores
constitucionais em qualquer inovação que possa surgir.
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ECONÔMICO NACIONAL: NOVIDADES E QUESTIONAMENTOS ORIUNDOS
DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.349/2010

PUBLIC PURCHASES AS AN INSTRUMENT FOR NATIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT: NEWS AND QUESTIONS FROM THE AMENDMENTS
PROMOTED BY LAW No. 12,349 OF 2010
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RESUMO: O poder de compra do Estado é um instrumento relevante para a promoção do desenvolvimento
econômico nacional, em especial quando alinhado a outros mecanismos de política industrial de corte vertical.
Considerando a magnitude das compras públicas no Brasil, torna-se ainda mais necessário que os certames
licitatórios atendam não apenas ao interesse primário da Administração Pública (maior ―vantajosidade‖ nas
contratações), mas também realizem políticas públicas vinculadas aos objetivos constitucionais que
imperativamente moldam toda a atuação do Estado brasileiro. Neste sentido, torna-se essencial compreender
como as alterações promovidas no art. 3º da Lei Geral de Licitações (Lei n.º 8.666/1993) possibilitam a efetiva
conformação de políticas públicas a partir do mecanismo das compras governamentais. O presente estudo
abordará especialmente as disposições legais e regulamentares que tornam subsistente a concessão de tratamento
privilegiado na aquisição de produtos manufaturados e/ou serviços nacionais, seja a partir da instituição de
margens de preferência, seja pela restrição à participação de bens importados nos certames licitatórios.
PALAVRAS-CHAVES: margem de preferência; licitações; tratamento privilegiado; restrição a bens
importados; desenvolvimento nacional sustentável.
ABSTRACT: Public policies can be managed by the application of measures that restrict the government‘s
purchase of supplies, producing relevant effects in the economic development, especially when these
mechanisms are aligned with other vertical industrial policy measures. Considering the magnitude of Brazilian
government procurement budget, it becomes strictly necessary that bidding processes conform also the purpose
of promoting public policies connected to the economic constitutional aims, that necessarily must shape the role
of Brazilian State. This work paper aim to understand how the changes introduced by the art 3º of the General
Procurement Law (Law n.º 8.666/1993) allow the effective shaping of public polices from the mechanism of
government procurement. This study will discuss in particular legal tools that make subsistente the privileged
treatment concession in the puchase of manufactured goods and/or national services, either from the institution
of preference margins, either by restricting the participacion of imported goods in the bidding processes.
KEYWORDS: preference margins; government procurement; privileged treatment; national development;
bidding processes.
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I. INTRODUÇÃO

As alterações promovidas pela Lei n.º 12.349/2010 trouxeram alguma complexidade
adicional no que se refere à elaboração de editais de licitação e ao julgamento de propostas no
âmbito das compras públicas. Trata-se, essencialmente, de mecanismos erigidos para
promover o desenvolvimento nacional sustentável, que passou a ser um dos objetivos
explícitos da licitação e da contratação administrativa, nos moldes entabulados pela nova
redação dada ao caput do art. 3º da Lei n.º 8.666/1993.
Com efeito, a partir de uma interpretação meramente literal do referido dispositivo
legal já se torna possível verificar que os processos de licitação agora se prestam a realizar
três objetivos de idêntica estatura, quais sejam: a lógica observância ao princípio
constitucional da isonomia, a vantajosidade para a administração pública (interesse público
primário) e, por fim, a promoção do desenvolvimento nacional sustentável.
Fica evidenciado que o legislador buscou conferir maior instrumentalidade à
contratação pública, funcionalizando-a para que políticas públicas possam ser implementadas
com base no poder de compra do Estado102. As licitações – e os próprios contratos
administrativos – acabam se caracterizando como instrumentos relevantes à intervenção do
Estado sobre o domínio econômico, tornando possível a promoção de políticas públicas de
uma forma mais alinhada com os princípios gerais que regulam a ordem econômica
constitucional, em especial no que se refere à necessária garantia da soberania nacional, da
redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do pleno emprego103.
Em tal sentido, deve-se considerar que atualmente o poder de compra do Estado serve
inclusive à formatação de políticas industriais, pensadas essencialmente para promover o
adensamento das cadeias produtivas e a inserção mais competitiva da indústria nacional no
âmbito das cadeias globais de valor.
Em consonância com o Plano Brasil Maior (programa de política industrial lançado
pelo governo federal no ano de 2011), as compras públicas podem ser essenciais para elevar o
nível de competitividade da economia doméstica, concedendo incentivos relevantes a
empresas inseridas em setores com grande dinamismo econômico, potencialmente geradoras
de efeitos multiplicadores sobre o resto da economia.

102

MOREIRA, Egon Bockmann; GUIMARÃES, Fernando Vernalha. Licitação Pública – A Lei Geral de
Licitações/LGL e o Regime Diferenciado de Contratações/RDC. São Paulo: Editores Malheiros, 2015.
103
JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015.
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Em outras palavras, a utilização do poder de compra do Estado – quando alinhada a
outras medidas de política industrial de corte horizontal e vertical – pode direcionar a
iniciativa privada nacional rumo a caminhos mais satisfatórios, tornando possível o alcance de
transformações estruturais nas dinâmicas econômica e social da nação.
Diversos autores que analisaram o processo de industrialização recente dos países do
leste asiático chegaram à conclusão de que o processo cumulativo de alcance do
desenvolvimento econômico é um fenômeno que depende da existência de estratégias claras e
direcionadas pelo Estado, ligadas não somente à concessão vertical de benefícios fiscais e
financeiros, mas também a incentivos à internalização de determinadas etapas da cadeia
produtiva, pela via da concessão de preferências nas aquisições promovidas pelo Estado104.
Mais ainda, com os instrumentos de poder de compra do Estado, é possível a
incorporação da inovação e do progresso técnico à dinâmica da indústria nacional, em
especial quando os incentivos e preferências se encontram condicionados ao desenvolvimento
tecnológico e científico de determinados setores da atividade econômica.
O presente trabalho buscará contextualizar como as alterações promovidas pela Lei n.º
12.349/2010 estabeleceram tratamento privilegiado aos produtos e serviços nacionais,
analisando o mecanismo da concessão de margens de preferência e a possibilidade de
promoção de certames licitatórios restritos a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no
país.
Assim, além desta introdução e de uma seção destinada às conclusões do estudo, o
artigo será formado por três seções que buscam averiguar se existe supedâneo constitucional
para a concessão de tratamento mais favorável aos produtos e serviços nacionais no âmbito
das compras públicas, além de analisar com mais ênfase os instrumentos de preferência e
exclusividade previstos no art. 3º da Lei n.º 8.666/1993.

II. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS QUE POSSIBILITAM O TRATAMENTO
PRIVILEGIADO A PRODUTOS E SERVIÇOS NACIONAIS

Como referimos brevemente, ao estabelecer como objetivo primordial dos certames
licitatórios a promoção do desenvolvimento nacional sustentado, o legislador ordinário
104

Vide, por exemplo: AMSDEN, Alice H. A difusão do desenvolvimento: o modelo de industrialização
tardia e a Grande Ásia Oriental. In: Revista de Economia Política, vol. 12, n.º 1 (45), jan – março de 1992;
EVANS, Peter. Análise do Estado no mundo neoliberal: uma abordagem institucional comparativa. In:
Revista de Economia Contemporânea, num. 4, jul – dez de 1998. pp. 51 – 85; MAZZUCATO, Mariana. The
Entrepreneurial role of the State. Londres: Demos, 2011.
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funcionalizou a contratação administrativa, tornando possível e necessária a elaboração e
aplicação de políticas públicas por meio do poder de compra do Estado.
Fica claro, neste sentido, que o procedimento licitatório não se destina mais tão
somente a garantir a isonomia e o interesse primário da Administração Pública (obtenção da
proposta mais vantajosa), orientando-se à cogente consecução do desenvolvimento econômico
e social da nação, em conformidade com o que estabelecem os princípios constitucionais
estruturantes da ordem econômica e financeira.
Em tal contexto, é essencial considerar que a Constituição Federal brasileira – de
caráter eminentemente dirigente – respalda a concessão de tratamento privilegiado
relativamente à aquisição de produtos e serviços nacionais a partir de diretrizes genéricas e
regras específicas, encontradas especialmente nos dispositivos que estruturam a atuação do
Estado enquanto agente indutor do desenvolvimento econômico e promotor da
endogeneização do desenvolvimento tecnológico, com a necessária internalização dos centros
de decisão econômica105.
Merece destaque, em tal sentido, a valorização do princípio da soberania nacional,
que – nas palavras de Eros Roberto Grau – cumpre dupla função, como instrumental e como
objetivo específico a ser alcançado pela República Federativa Brasileira. A soberania nacional
seria, por um lado, um instrumento apto à realização do fim da própria ordem econômica
(―assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social‖) e, sob outro
aspecto, referir-se-ia a um objetivo visado, uma diretriz conformadora da atividade econômica
brasileira, respaldando e exigindo a realização de políticas públicas orientadas à ruptura da
dependência econômica inerente à posição de subdesenvolvimento, marca indelével de nossa
realidade nacional106.
De acordo com Gilberto Bercovici, o princípio da soberania econômica nacional tem
de ser lido em conjunto com outros dispositivos constitucionais, em especial o inciso II do art.
3º, que elenca a garantia do desenvolvimento nacional como objetivo fundamental da
República, e ainda relacionando-se com o art. 219, que se refere à proteção do mercado
interno e ao necessário alcance da autonomia tecnológica107.
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MELLO, Celso Antônio Bandeira. Preferências em licitação para bens e serviços fabricados no Brasil e
para empresas de capital nacional. In: Revista Eletrônica de Direito Administrativo Econômico (REDAE),
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Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 159

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
Seguindo a linha desenvolvida pelo referido autor, parece haver no texto
constitucional uma imposição definitiva no sentido de que os programas e políticas públicas –
e também as contratações administrativas – devam se orientar à internalização dos centros de
decisão econômica, tornando viável a superação do subdesenvolvimento.
Desse modo, o princípio da soberania nacional obriga que as decisões e políticas
públicas mais relevantes no contexto econômico sejam tomadas de acordo com os interesses
nacionais, sempre atendendo aos objetivos fundamentais já previstos no art. 3º da
Constituição Federal (tido como verdadeira cláusula transformadora da República
Brasileira).
Note-se, ademais, que os artigos 218 e 219 (que integram o Capítulo IV do Título VIII
da Constituição) confirmam a possibilidade de concessão de tratamento privilegiado a
produtos e serviços nacionais. De acordo com os referidos dispositivos constitucionais, o
Estado deve ter sua atuação direcionada à promoção e ao incentivo do desenvolvimento
científico, da pesquisa, da capacitação científica e tecnológica e da inovação. Deve-se atentar,
ainda, que ambos os artigos possuem como fundamento claro a emancipação econômica e
tecnológica do país, sendo claro o reconhecimento de sua estrutural dependência frente ao
centro hegemônico do sistema capitalista.
E isto é perceptível na medida em que o art. 219 expressa de forma clara que o
mercado interno integra o patrimônio nacional, devendo ser incentivado pelo Estado para que
seja atingida, entre outros, a autonomia tecnológica.
Mais a mais, a partir de alterações promovidas por recente Emenda Constitucional,
resta evidenciado que deve o Estado estimular a formação e o fortalecimento da inovação em
empresas, entes públicos e privados, além da constituição e manutenção de parques e polos
tecnológicos. É papel do Estado, ainda, gerar ambientes promotores de inovação, tudo isto
com a finalidade de criar, absorver, difundir e transferir tecnologia.
O artigo 218 também não deixa dúvidas de que a atuação estatal no campo da ciência,
tecnologia e inovação deve atender preponderantemente aos interesses nacionais, sempre para
conceber soluções aos problemas brasileiros (vide o § 2º do supracitado artigo), de forma a
promover o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
É forçoso concluir, assim, que a Constituição Federal delineou bem os papeis e o
próprio perfil do Estado brasileiro, que deve buscar – antes de tudo – realizar os objetivos
fundamentais da República, o que passa necessariamente pela condução do sistema
econômico rumo a estratégias de desenvolvimento social, econômico e tecnológico.
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Pelo exposto, tem-se por certo que o regime preferencial aos produtos e serviços
nacionais previsto no art. 3º da Lei n.º 8.666/1993 encontra evidente arrimo constitucional,
visto que se orienta indiscutivelmente à geração de emprego e renda no Brasil (conformandose ao art. 170, VIII, da Constituição Federal, que elenca a busca do pleno emprego como
princípio reitor da ordem econômica nacional) e à promoção do desenvolvimento e inovação
tecnológica no país.
Portanto, a nosso ver, é constitucional e necessária a utilização do poder de compra do
Estado com vistas a possibilitar o desenvolvimento econômico e tecnológico nacional,
configurando-se como política pública de caráter vertical com ampla possibilidade de gerar
efeitos positivos para a internalização dos centros de decisão econômica.

III. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DE MARGENS
DE PREFERÊNCIA PARA A CONCESSÃO DE TRATAMENTO PRIVILEGIADO A
PRODUTOS E SERVIÇOS NACIONAIS

Ainda que constitucional a concessão de tratamento privilegiado a produtos e serviços
nacionais, deve a Administração Pública logicamente efetuar uma avaliação técnica e idônea
capaz de averiguar se tal tratamento não se mostrará muito oneroso comparativamente à
aquisição de produtos e serviços importados108.
Ou seja, parece evidente que as inovações promovidas pela Lei n.º 12.349/2010 não
possibilitam a realização de operações desastrosas à Administração Pública, nas quais o preço
pago ao produto ou serviço nacional configura ônus em muito superior àquele necessário à
aquisição de produtos similares que não se beneficiam de tratamento privilegiado109.
De fato, tem-se por certo que não pode a Administração Pública selecionar propostas
que não atendam a critérios economicamente satisfatórios com a única justificativa de buscar
a promoção do desenvolvimento econômico nacional. Onerar em demasiado os custos
administrativos a partir da concessão de tratamento privilegiado significa lógica desatenção ao
princípio da probidade administrativa, decorrente da interpretação conjunta dos artigos 37,
caput, e 85, V, da Constituição Federal, como alude Celso Antônio Bandeira de Mello110.
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Além disso, a aquisição incentivada de produtos e serviços nacionais em patamar de
preços muito superior àquele praticado por fornecedores de produtos e serviços importados
pode gerar evidentes distorções econômicas a médio prazo, considerando especialmente que
estratégias de inserção excessivamente protecionistas acabam por solapar a própria
competitividade da indústria nacional.
Admitir que o Estado possa proteger e subsidiar castas do empresariado nacional que
não consigam competir globalmente ou de fato impulsionar o desenvolvimento econômico,
social e tecnológico significa nada mais do que repactuar com o que José Luis Fiori
denominou de ―parafernália corporativa e cartorial‖111, marca indelével da intervenção
estatal no período de substituição de importações das décadas de 1930 a 1980. Ou seja, é
nítido que o regime de preferências não foi instituído para que empresários nacionais se
apoderem do poder de compra do Estado para a realização de seus próprios interesses, à
revelia da primordial consagração do interesse público.
Com a finalidade de evitar a concessão indiscriminada de proteção aos produtos e
serviços nacionais, o legislador ordinário acabou por limitar a atuação do Poder Executivo
federal quanto ao estabelecimento das margens de preferência de duas formas: (i) em primeiro
lugar, a margem máxima de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de
serviços de nenhuma forma pode ultrapassar o montante de 25% (vinte e cinco por cento)
sobre o preço dos produtos manufaturados e serviços estrangeiros, como estabelece o art. 3º, §
8º da Lei n.º 8.666/1993; (ii) em segundo lugar, a margem de preferência não pode ser
estabelecida com prazo superior a 5 (cinco) anos, em atenção ao que dispõe o art. 3º, § 6º da
Lei n.º 8.666/1993.
Entendemos serem ambas as disposições essenciais para que as margens de
preferência não se tornem instrumentos de mero protecionismo econômico. É relevante
salientar que a temporalidade na concessão do tratamento privilegiado serve à finalidade de
não tornar eterna a proteção aos fornecedores de produtos e serviços nacionais, o que poderia
até mesmo prejudicar a competitividade nacional, como ocorreu com a política de reserva de
mercado para bens de informática, estabelecida pela Lei n.º 7.232/1984.
A instituição de um patamar máximo de sobrepreço para a aquisição de produtos e
serviços nacionais também se constitui como medida essencial destinada a evitar excessos
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protecionistas e contratações muito onerosas à Administração Pública. Neste sentido, o
legislador ordinário previu duas espécies de margens de preferência, que, somadas, de
nenhum modo podem ultrapassar o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de sobrepreço
relativamente àquele praticado no âmbito de produtos e serviços estrangeiros.
A denominada margem de preferência normal, nos termos do art. 2º, I, do Decreto
n.º 7.546/2011 é definida como o
―diferencial de preços entre os produtos manufaturados nacionais e
serviços nacionais e os produtos manufaturados estrangeiros e
serviços estrangeiros, que permite assegurar preferência à
contratação de produtos manufaturados nacionais e serviços
nacionais‖.

De outro lado, a margem de preferência adicional, nos termos do art. 2º, I, do
Decreto n.º 7.546/2011, é definida como a
―margem de preferência cumulativa com a prevista no inciso I do
caput, assim entendida como o diferencial de preços entre produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais, resultantes de
desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País, e
produtos manufaturados estrangeiros e serviços estrangeiros, que
permite assegurar preferência à contratação de produtos
manufaturados nacionais e serviços nacionais‖.

Como se nota, o legislador optou por estabelecer dois regimes diversos para a
concessão de margem de preferência, sendo um deles voltado à promoção do
desenvolvimento e da inovação tecnológica e o outro orientado a privilegiar produtos
manufaturados e serviços nacionais de forma inespecífica. Seja como for, parece ser essencial
compreender que de nenhum modo a margem de sobrepreço admitida à aquisição de produtos
e serviços nacionais pode ultrapassar o montante de 25% quando comparada ao preço
proposto relativamente a produto ou serviço similar não nacional112.
Existe ainda outra limitação lógica à instituição de margem de preferência, instituída
pelo art. 3º, § 9º da Lei n.º 8.666/1993, que se encontra assim redigido:
―§ 9o As disposições contidas nos §§ 5o e 7o deste artigo não se
aplicam aos bens e aos serviços cuja capacidade de produção ou
prestação no País seja inferior:
I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou
II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7 o do art. 23 desta
Lei, quando for o caso‖.
112
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Como é evidente, não pode o administrador público instituir tratamento privilegiado
quando a capacidade de produção nacional for inferior àquela que será adquirida ou
contratada a partir do certame licitatório, ou mesmo quando não for possível promover
economia de escala em virtude da escassa quantidade de bens produzidos nacionalmente.

III.I. NECESSIDADE DE DECRETO REGULAMENTADOR EXPEDIDO PELO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA A INSTITUIÇÃO DE MARGEM DE
PREFERÊNCIA

Confira-se, ainda, que o tratamento privilegiado concedido a partir de margens de
preferência não pode ser aplicado de modo generalizado a todo e qualquer produto ou serviço
nacional por iniciativa autônoma das Comissões de Licitação.
Como se depreende da redação dada ao art. 3º, § 6º da Lei n.º 8.666/1993 , as margens
de preferências devem ser estabelecidas por decretos do Presidente da República, que levem
em consideração a viabilidade de geração de emprego e renda, os efeitos na arrecadação dos
tributos federais, estaduais e municipais, o desenvolvimento e a inovação tecnológica
realizados no país, o custo adicional dos produtos e serviços e, por fim, a análise retrospectiva
de resultados no âmbito das revisões de margens já estabelecidas.
Por certo, não existe previsão legal que sustente a generalização do estabelecimento de
margens de preferência quando ausente decreto regulamentador que trate especificamente de
determinado produto ou serviço. O administrador público não pode, por iniciativa própria,
estabelecer margens de preferência para a aquisição de produtos e serviços nacionais sem que
haja um decreto expedido pelo chefe do Poder Executivo que o autorize a tanto.
A nosso ver, tal posicionamento se mostrou ainda mais consolidado quando houve o
veto pelo Presidente da República a um projeto de lei apresentado pelo senador Romero Jucá,
que pretendia alargar a possibilidade de concessão de margem de preferência à aquisição de
todos os produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais até a data de 31 de dezembro
de 2020. Em consonância com a mensagem de veto expedida pelo chefe do Poder Executivo,
a referida ―proposta estenderia de modo irrestrito a margem de preferência a todos os
produtos manufaturados nacionais ou serviços nacionais, sem delimitar os critérios para o
benefício‖.
Com efeito, a atribuição de delimitar os critérios para a concessão de qualquer
benefício preferencial na aquisição de produtos manufaturados e serviços nacionais somente
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pode ser do Presidente da República, único agente apto a identificar se as margens de
sobrepreço serão capazes de realizar as diretrizes estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993.
Em conclusão, fica evidenciado que mesmo sob o pretexto de promover o
desenvolvimento econômico nacional, nenhum órgão licitante poderá estabelecer margem de
preferência aos produtos manufaturados e serviços nacionais se não houver um decreto
editado pelo presidente que institua tal tratamento privilegiado. Por mais relevante que possa
ser a proteção a determinados setores da economia nacional, é apenas do chefe do Poder
Executivo a competência para expedir decretos e regulamentos para a fiel execução da lei, na
forma do art. 84, IV da Constituição Federal.
Portanto, na ausência de decreto regulamentador que trate especificamente sobre o
estabelecimento de margem de sobrepreço a determinado produto ou serviço, deverá ser
concedido igual tratamento aos produtos e serviços nacionais e estrangeiros, sendo vedada
qualquer distinção no âmbito do processo licitatório.
O referido entendimento foi adotado pelo Grupo de Trabalho (GT) do Tribunal de
Contas da União responsável por avaliar as repercussões geradas pela Lei n.º 12.349/2010,
que concluiu ser
―ilegal o estabelecimento, por parte de gestor público, de margem
de preferência nos editais licitatórios para contratação de bens e
serviços sem a devida regulamentação via decreto do Poder
Executivo, estabelecendo os percentuais para as margens de
preferência normais e adicionais, conforme o caso e discriminando a
abrangência de sua aplicação‖113.

Temos que tão somente a aplicação dos critérios de desempate previstos no art. 3º, § 2º
da Lei n.º 8.666/1993 independe de anterior regulamentação por meio de decreto, sendo
possível a imediata concessão de preferência, no desempate, aos bens e serviços: (i)
produzidos no país; (ii) produzidos ou prestados por empresas brasileiras; (iii) produzidos ou
prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País; e (iv) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e
que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.
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Basta a previsão em sede editalícia para que os referidos critérios de desempate
possam ser adotados pela Comissão de Licitações competente, sendo – a nosso ver –
desnecessária a regulamentação dos critérios de desempate para a sua devida aplicação.

III.II.

VINCULAÇÃO

DAS

COMISSÕES

DE

LICITAÇÃO

AO

ESTABELECIMENTO DE MARGENS DE PREFERÊNCIA INSTITUÍDAS POR
DECRETO

Questão interessante se liga à eventual obrigatoriedade de estabelecimento de margem
de sobrepreço pelas Comissões de Licitação quando existente decreto regulamentador que
trate especificamente de determinado produto manufaturado ou serviço objeto de aquisição.
Ou seja, instituída margem de preferência por decreto presidencial, estaria o
administrador público obrigado a estabelecer nos editais de licitação o referido tratamento
privilegiado? Em outras palavras, caso o Presidente da República constate que o
estabelecimento de margem de sobrepreço conforma e realiza políticas públicas, ficam todos
os entes administrativos vinculados a tal posicionamento, tendo de efetuar compras mais
onerosas para promover o desenvolvimento econômico nacional?
Pensamos que as referidas questões podem ser respondidas da seguinte forma: nos
processos de licitação realizados no âmbito da Administração Pública Federal, é estritamente
necessário que – instituída determinada margem de preferência – seja adotado o referido
tratamento privilegiado, já que, nos termos do art. 84, II, da Constituição Federal, compete
privativamente ao Presidente da República exercer a direção superior da administração
pública federal.
Neste sentido, havendo determinação expedida pelo chefe do Poder Executivo para
que a aquisição de determinado produto ou serviço seja realizada com tratamento preferencial,
fica toda a Administração Pública Federal necessariamente vinculada a tal posicionamento,
não podendo dele se afastar no sentido de não instituir em todos os certames licitatórios a
respectiva margem de preferência114.

114

Parece-nos aplicável a descrição de Celso Antônio Bandeira de Mello ao tratar do aspecto hierárquico do
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Administração, a maneira de proceder. Destarte uniformiza, processual e materialmente, os comportamentos a
serem adotados em face dos critérios que elege e das pautas que estabelece para os órgãos e agentes
administrativos‖. MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Editores
Malheiros, 2015. p. 361.
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De fato, haveria pouquíssimos resultados práticos oriundos de políticas públicas
baseadas no estabelecimento de margens de preferência se cada administrador integrante da
Administração Pública Federal pudesse aleatoriamente decidir pela adoção ou não de
tratamento privilegiado a produtos manufaturados e/ou serviços nacionais.
De outro lado, nos processos de licitação realizados por Estados, Distrito Federal,
Municípios, autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia
mista não controladas pela União, parece-nos que não existe obrigatoriedade de
estabelecimento de margem de preferência, mesmo que existente decreto expedido pelo
Presidente da República que trate especificamente sobre determinado produto manufaturado
ou serviço.
Com efeito, o art. 3º, § 2º do Decreto n.º 7.546/2011 enuncia de forma clara ser uma
faculdade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a adoção de margens de
preferência instituídas pelo chefe do Poder Executivo Federal.
Em outras palavras, mesmo que tenha o chefe do Poder Executivo instituído margem
de preferência para a aquisição de determinado produto ou serviço nacional, não ficam as
Comissões de Licitação de pessoas jurídicas ou órgãos integrantes da Administração Pública
estadual ou municipal vinculadas a conceder referido tratamento privilegiado, em especial
quando – no caso concreto – as circunstâncias mostrarem que tal medida acarretará
significativo custo financeiro aos cofres públicos.
Parece-nos que o administrador público estadual e municipal deverá avaliar caso a
caso a viabilidade da concessão de tratamento privilegiado, não ficando definitivamente
vinculado à decisão genérica exarada pelo Presidente da República em sede de decreto
regulamentador. Porém, caso opte pelo estabelecimento de margem de preferência ao produto
ou serviço nacional, é evidente a necessidade de o edital regulamentador do certame prever de
forma expressa como será aplicado o tratamento privilegiado.

III.III. DA POSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO DE MARGEM DE PREFERÊNCIA
DIVERSA DAQUELA ESTABELECIDA PELO DECRETO PRESIDENCIAL

Outra questão curiosa e intrincada nos parece ser aquela relacionada à existência de
liberdade do administrador público quanto ao estabelecimento de margem de sobrepreço
diferente daquela instituída por decreto do Presidente da República. Neste aspecto, pensamos
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que apenas o chefe do Poder Executivo é legitimado legalmente para estabelecer o percentual
de preferência que atenderá aos critérios previstos no art. 3º, § 6º, da Lei n.º 8.666/1993.
A nosso ver, todas as Comissões de Licitação – independentemente se ligadas ou não à
Administração Pública Federal – estão vinculadas quantitativamente ao percentual de
sobrepreço instituído por decreto presidencial, não tendo discricionariedade para estipular
margem de preferência diferente. De fato, não haveria qualquer sentido que os estudos
periódicos exigidos pelo art. 3º, § 6º, da Lei n.º 8.666/1993 fossem ignorados para que outras
margens de preferência fossem instituídas a partir de cada julgamento discricionário efetuado
pelos órgãos licitantes.
Por fim, é relevante salientar que os critérios para a caracterização do produto
manufaturado como nacional são aqueles previstos no art. 6º, XVII, da Lei n.º 8.666/1993 e
no art. 2º, IV, do Decreto n.º 7.546/2011, ou seja, necessariamente o bem deve ser produzido
em território nacional de acordo com o processo produtivo básico (PPB) ou com as regras de
origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal, tendo como padrão mínimo os
parâmetros estipulados no âmbito do Mercosul.

III.IV.

DOS

ATUAIS

DECRETOS

PRESIDENCIAIS

QUE

ESTABELECEM

MARGEM DE PREFERÊNCIA A PRODUTOS E SERVIÇOS NACIONAIS

Desincumbindo-se de seu poder regulamentar, o Chefe do Poder Executivo já expediu
diversos decretos para fixar margens de preferência na aquisição de produtos manufaturados e
serviços nacionais, especialmente porque o poder de compra do Estado é uma das medidas
previstas pelo Plano Brasil Maior com a finalidade de elevar o adensamento tecnológico da
indústria brasileira.
Isto porque o foco principal do tratamento privilegiado aos produtos e serviços
nacionais logicamente se orienta a incentivar a internalização de etapas do processo produtivo
que geralmente não são realizadas em países com menor desenvolvimento econômico e
tecnológico. Assim, o poder de compra público acaba tornando mais viável a industrialização
nacional em setores de alta agregação de valor, como é o caso da indústria de equipamentos
médicos-hospitalares e o desenvolvimento de medicamentos e fármacos.
Em consonância com o Balanço Executivo 2011 – 2014 do Plano Brasil Maior,
publicado pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, no ano de 2013, o total de

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 168

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
compras com margens de preferência homologadas alcançou o significativo montante de R$
2,7 bilhões115.
Abaixo se encontra lista que consolida os produtos incentivados pela via da concessão
de margens de preferência nas compras públicas:
―Confecções, calçados e artefatos;
Retroescavadeiras e motoniveladoras;
Fármacos e medicamentos;
Produtos médicos;
Veículos para vias férreas;
Caminhões, furgões e implementos rodoviários;
Patrulhas agrícolas e perfuratrizes;
Papel para impressão de Papel Moeda e Disco para Moeda;
Pás mecânicas, escavadores, carregadoras e pás carregadoras;
Equipamentos de tecnologia da informação e comunicação;
Aquisição de licenciamento de uso de programas de computador e
serviços correlatos;
Aeronaves Executivas.‖

Como

se

pode

notar,

a

aplicação

de

margem

de

preferência

se

liga

preponderantemente à aquisição de produtos nos quais o Brasil ainda não alcançou pleno
desenvolvimento e autonomia tecnológica. Neste sentido, parece essencial que o
direcionamento da política industrial efetivamente se dê no sentido de incentivar a
internalização de relevantes etapas produtivas no país, o que logicamente propiciará
significativo desenvolvimento científico, econômico e tecnológico.

IV. DA POSSIBILIDADE LEGAL DE VEDAÇÃO À CONTRATAÇÃO DE
PRODUTOS E SERVIÇOS ESTRANGEIROS: INTERPRETAÇÃO DO ART. 3º §12º
DA LEI N.º 8.666/1993 SOB A ÓTICA DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE
CONTAS DA UNIÃO

Para além da instituição de margens de preferências aos produtos manufaturados e
serviços nacionais, o art. 3º, § 12º, da Lei n.º 8.666/1993 autoriza que determinados certames
licitatórios sejam restritos a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no país e produzidos
de acordo com o respectivo PPB. Tal faculdade está restrita às contratações destinadas à
―implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e
comunicação‖, necessariamente considerados estratégicos por ato exarado pelo Poder
Executivo federal.
115

BRASIL, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Balanço Executivo do Plano Brasil Maior (2011
– 2014).
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Cabe aqui uma ressalva importante: o referido ato deve ser adotado em conjunto pelos
Ministérios do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), de Ciência e Tecnologia (MCT)
e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), conforme estatui o art. 10º, do
Decreto n.º 7.546/2011. O decreto ainda estabelece que o ato expedido em conjunto pelos
Ministérios deverá fundamentar a vedação à contratação de bens e serviços estrangeiros com
base nos critérios previstos no art. 6º, XIX, da Lei n.º 8.666/1993.
Nos termos de tal dispositivo legal, consideram-se sistemas de tecnologia de
informação e comunicação estratégicos os ―bens e serviços de tecnologia da informação e
comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e
que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas:
disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade‖.
De tal maneira, fica evidenciado que a vedação à contratação de bens e serviços
estrangeiros apenas se justifica na medida em que o certame licitatório se oriente à aquisição
de bens e serviços considerados estratégicos para a própria segurança da administração
pública, resguardando-se o sigilo e a disponibilidade das informações (não interrupção).
É esta a interpretação que nos parece possível e adequada com base na redação literal
dos dispositivos legais e regulamentares supracitados, e que evidentemente encontra amparo
na Exposição de Motivos da Medida Provisória n.º 495/2010 (posteriormente convertida na
Lei n.º 12.349/2010, que alterou diversos parágrafos da Lei n.º 8.666/1993).
Assim, tem-se por certo que não pode o administrador público vedar a aquisição de
bens e serviços estrangeiros quando não configurado risco plausível à segurança e à soberania
do Estado, sendo ainda essencial que o certame licitatório se destine à contratação de sistemas
de tecnologia da informação e comunicações.
Acima de tudo, em todas as licitações nas quais não sejam preenchidos os requisitos
supramencionados, resta vedado ao administrador público estabelecer proibição quanto à
aquisição de produtos manufaturados e/ou serviços importados. Nem mesmo a intenção de
promover o desenvolvimento nacional pode justificar a restrição à compra de produtos
importados, em especial porque não existe previsão legal apta a sustentar tal discriminação.
O Tribunal de Contas da União também analisou a possibilidade de vedação à compra
de produtos manufaturados e/ou serviços nacionais a partir da introdução do conceito de
―desenvolvimento nacional sustentável‖ no caput do art. 3º da Lei n.º 8.666/1993. Foi
inclusive constituído Grupo de Trabalho designado para analisar exigências previstas em
edital de Pregão Eletrônico promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA),
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no qual se condicionou a aquisição de máquinas retroescavadeiras à comprovação de que o
produto licitado fosse de fabricação nacional.
O Procurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU pronunciou entendimento
segundo o qual o princípio inserido no caput do art. 3º da Lei n.º 8.666/1993 encerraria
disposição legal finalística autoaplicável, tornando possível a restrição à compra de produtos
importados quando orientada especialmente à promoção do desenvolvimento nacional. Com
efeito, em consonância com referido posicionamento, poderia qualquer Comissão de Licitação
vedar a aceitabilidade de produtos e/ou serviços estrangeiros para favorecer a indústria
nacional, desde que ponderados todos os princípios informadores do processo licitatório116.
Tal entendimento, porém, contraria frontalmente aquele adotado pela Unidade Técnica
responsável por analisar o caso, respaldado pelo voto do Ministro Augusto Sherman
Cavalcanti e posteriormente acolhido pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU).
Em atenção ao posicionamento consolidado pela Corte de contas, a única restrição possível
para a vedação à aceitação de produto importado encontra lugar na disposição contida no art.
3º, § 12º, da Lei n.º 8.666/1993, relativamente à contratação de produtos e/ou serviços ligados
aos sistemas de tecnologia de informação e comunicação (TIC) considerados estratégicos 117.
Ressalvada a referida hipótese, não parece haver na Lei n.º 8.666/1993 qualquer
espaço para interpretação diversa. Com efeito, pensamos que o TCU andou bem ao interpretar
a regra específica prevista no art. 3º, § 12º, da Lei n.º 8.666/1993, que concretizou de forma
suficiente o princípio do desenvolvimento nacional, adequando-o aos princípios da isonomia e
da competitividade.
Considere-se que este mesmo entendimento é também adotado em diversos
precedentes jurisprudenciais de Tribunais de Contas Estaduais, que não admitem a restrição
em certames licitatórios incidente sobre a aquisição de produtos importados. Em tal sentido, a
Corte de Contas de São Paulo inclusive editou a Deliberação TCA-11611/026/10, assim
redigida:
―1 – Não há possibilidade legal de inclusão nos editais de
licitação de exigências que proíbam, sujeitem a requisitos não
previstos em lei ou que, de qualquer forma, restrinjam a oferta de
produtos importados, prática que, por colidir com as normas e
princípios contidos na legislação de regência, submete o responsável

116

BRASIL, Tribunal de Contas da União. Relatório do Grupo de Trabalho (GT) do Tribunal de Contas da
União, Processo TC n.º 032.230/2011-7, Acórdão 1317/2013, publicado em 29 de maio de 2013, Rel. Aroldo
Cedraz.
117
BRASIL, Tribunal de Contas da União. Relatório do Grupo de Trabalho (GT) do Tribunal de Contas da
União, Processo TC n.º 032.230/2011-7, Acórdão 1317/2013, publicado em 29 de maio de 2013, Rel. Aroldo
Cedraz.
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à pena de multa prevista no artigo 104, inciso II, da Lei
Complementar Estadual nº 709/93‖ 118.

A maioria dos diversos julgados analisados pelo TCE de São Paulo tratava de
certames licitatórios cujo objeto principal era o registro de preços para a aquisição de pneus,
câmaras e protetores de veículos da frota municipal, exigindo-se que os referidos produtos
fossem necessariamente de fabricação nacional. Como parece evidente, tais disposições foram
anuladas pelo órgão de controle, especialmente porque caracterizavam restrição ilegal à
competitividade na contratação pública. A Corte de Contas de Rondônia119 também acolheu o
mesmo entendimento ao analisar disposição restritiva integrante de certame licitatório
destinado à aquisição de máquinas escavadeiras, também de necessária fabricação nacional.
Pelo exposto, resta evidenciado que os administradores públicos não podem
estabelecer restrição ao caráter competitivo da licitação quando não se tratar de certame
destinado à aquisição dos produtos mencionados no art. 3º, § 12º, da Lei n.º 8.666/1993,
necessariamente considerados estratégicos por ato do Poder Executivo Federal.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do que foi desenvolvido no presente trabalho, listamos abaixo de forma
sistemática os principais apontamentos que podem ser tidos como relevantes à análise dos
temas abrangidos pelo estudo.

1)

As compras públicas podem ser relevantes instrumentos para a promoção do

desenvolvimento econômico nacional, em especial porque são capazes de incentivar a
iniciativa privada brasileira em setores econômicos que demandam alta complexidade
tecnológica e elevado nível de adensamento industrial;
2)

Existe supedâneo na Constituição Federal para a concessão de tratamento

privilegiado a produtos manufaturados e/ou serviços nacionais em processos licitatórios,
considerando especialmente a necessária valorização da soberania nacional, a proteção ao
mercado interno e os princípios estruturantes da ordem econômica e financeira constitucional;

118

SÃO PAULO, TRIBUNAL DE CONTAS. Deliberação n.º TCA-11611/026/10 – Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo. Publicada em 11 de junho de 2010.
119
RONDÔNIA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. Acórdão exarado no Processo n.º 3414/2012. Rel.
Edílson de Sousa Silva, 25 de outubro de 2012.
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3)

O art. 3º da Lei n.º 8.666/1993 traz ao menos três mecanismos de incentivo à

aquisição de produtos manufaturados e/ou serviços naturais, quais sejam: (i) a previsão dos
critérios de desempate previstos nas alíneas que integram o § 2º do supracitado artigo; (ii) a
possibilidade de instituição de margens de preferência de até 25% (vinte e cinco por cento)
nas compras de produtos e serviços nacionais; e, finalmente (iii) a possibilidade de restrição à
participação de produtos e/ou serviços importados nas licitações destinadas à contratação de
sistemas de tecnologia de informação e comunicação, na forma do § 12 do supracitado artigo.
4)

As margens de preferência apenas podem ser estabelecidas no âmbito dos

certames licitatórios quando expedido decreto regulamentador pelo Presidente da República,
sendo inviável que – por iniciativa própria – qualquer administrador público institua
tratamento privilegiado à contratação de produtos e/ou serviços nacionais;
5)

Estabelecida margem de preferência relacionada à aquisição de determinado

produto e/ou serviço nacional, fica toda a Administração Pública Federal vinculada à
instituição do referido tratamento privilegiado em todos os certames licitatórios, obedecido o
prazo previsto no decreto presidencial;
6)

Os órgãos e entes que não integram a Administração Pública Federal não são

obrigados a estabelecer margem de preferência, mesmo quando instituído tratamento
privilegiado por meio de decreto presidencial;
7)

Não podem as Comissões de Licitação estabelecer quantitativamente margem

de preferência diversa daquela instituída por meio de decreto presidencial, em especial porque
cabe ao Chefe do Poder Executivo a atribuição de realizar estudos periódicos de viabilidade
com base no que prevê o art. 3º, § 6º, da Lei n.º 8.666/1993;
8)

A restrição à participação de produtos e/ou serviços importados em certames

licitatórios apenas é possível quando configurados os requisitos previstos no art 3º, § 12, da
Lei n.º 8.666/1993 e no Decreto n.º 7.546/2011. Neste sentido, a referida restrição somente é
admitida nas licitações destinadas à aquisição de bens e serviços com tecnologia desenvolvida
no país, relativamente a sistemas de tecnologia da informação e comunicação considerados
estratégicos por ato do Poder Executivo.
9)

Em todos os demais certames licitatórios, não é possível ao administrador

público restringir o caráter competitivo a partir de exigências ligadas à nacionalidade dos
produtos e/ou serviços que serão adquiridos, sendo logicamente vedada a restrição à
participação de bens importados.
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I. INTRODUÇÃO
O desnudamento de sucessivos escândalos de corrupção na Administração Pública
brasileira tem provocado, como um de seus efeitos, a edição de diplomas legais que visam
suprir lacunas legais, como se percebe da Lei Anticorrupção, que estabelece a
responsabilidade objetiva por atos causados por pessoas jurídicas, que sejam na mesma lei
catalogados como atos de corrupção.
Há, ainda, outras alterações ou propostas de alterações legislativas que também partem
do pressuposto de que o ordenamento jurídico ainda pode ser incrementado com novidades
capazes de promover avanços na prevenção ou na repreensão à corrupção.
Nota-se, como característica presente em muitos desses diplomas, o fato de terem sido
editados na esteira da eclosão de graves desvios na Administração, evidenciando uma atuação
estatal invariavelmente posterior à ocorrência das condutas que se visa coibir.
Também não se pode desconsiderar que, desde 4 de junho de 1998, data da
promulgação da Emenda Constitucional nº 19/98, a Constituição da República contém
dispositivos que, reconhecendo a peculiaridade das empresas estatais exploradoras de
atividade econômica, reclama a edição de Lei cuja finalidade seria, entre outras coisas, regular
as licitações e contratações de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios
da administração pública, consoante prevê o inciso III do § 1º do art. 173.
A alteração produzida pela EC 19/98 no art. 173 correspondeu a entendimento
doutrinário, segundo o qual a natureza econômica da atividade atribuída às empresas estatais
alcançadas pelo art. 173 da Constituição da República impunha tratamento ímpar de forma a
se amalgamar a necessidade de observância dos princípios vetores da administração pública à
flexibilidade procedimental que o ambiente negocial reclamaria.
Deve ser considerado que a alteração no art. 173 ajusta-se à mudança promovida, na
mesma oportunidade, no art. 22, XXVII, que passou a prever a competência da União para
editar normas gerais de licitação e contratação para as administrações diretas, autárquicas e
fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art.
37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173
§ 1º, III. Evidenciava-se a duplicidade de regimes jurídicos: o primeiro destinado aos entes
políticos, suas autarquias e fundações e o segundo destinado às empresas estatais referidas no
art. 173 do texto constitucional.
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O advento da EC 19/98 provocou importante discussão doutrinária quanto ao alcance
subjetivo dos dois regimes jurídicos acima mencionados. Em outras palavras, considerando o
silêncio ou ao menos a não explicitação da regra constitucional (art. 22, XXVII), questionouse a respeito do enquadramento das empresas estatais dedicadas à prestação de serviços
públicos. Eros Roberto Grau defendeu a maior abrangência do regime jurídico diferenciado
das empresas estatais, de que cuida o art. 173 § 1º, inciso III, compreendendo as empresas
estatais incumbidas da prestação de serviços públicos, a partir da noção ampla de atividade
econômica.120 Cesar A. Guimarães Pereira forneceu compreensão oposta, cujo ponto de
partida estaria na diferença entre atividades de que podem cuidar as empresas estatais, o que
induziria a diversa normatividade em matéria de licitações e contratos.121
A Lei nº 13.303/16 optou por estender seus tentáculos a todas as empresas estatais,
alcançando aquelas cuja missão volta-se à seara dos serviços públicos. A discussão que
contaminou o ambiente acadêmico na década de noventa tende a ressurgir.
Parece importante considerar que, silente ou ao menos não textual a Constituição da
República, quanto às empresas estatais prestadoras de serviço público porque se não
abarcadas no art. 173 também não são mencionadas no art. 22 XXVII, não identificamos
óbice a que se estenda às empresas estatais prestadoras de serviço público o regime jurídico
das demais empresas estatais. Lado outro, existente a Lei 13.303/16 e evidente sua intenção
de abraçar as estatais em sua totalidade, sua constitucionalidade se presume. O PLS nº 555/15
previu ostensivamente a pretensão de estabelecer estatuto jurídico aplicável às empresas
estatais dedicadas à atividade econômica em sentido estrito, às que exploram atividade
econômica sujeita ao regime de monopólio e às dedicadas ao serviço público. O art. 1º da Lei
nº 13.303/16 reflete essa intenção.
Se a extensão pode ser controversa, ponto indiscutível é a letargia na edição da Lei, o
que, todavia, não reduz sua atualidade e importância.
As regras, balizas e diretrizes constantes da Lei são essenciais para guiar, daqui para
frente, a estruturação e a atuação das empresas estatais, mitigando tanto quanto possível as
possibilidades de desvio e garantindo um ambiente minimamente seguro para o
desenvolvimento de seus negócios e para a prestação de serviços.
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GRAU, Eros Roberto. ―As licitações e as empresas estatais após a Emenda nº 19‖. Boletim de licitações e
Contratos.- BLC, São Paulo, n. 3p. 127-131, mar. 1999.
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PEREIRA, Cesar A. Guimaraes. Dicotomia entre serviço público e atividade econômica e o regime licitatório
das empresas estatais. IN; BICALHO, Alécia Paolucci Nogueira; DIAS, Maria Tereza Fonseca (coord).
Contratações Públicas: estudos em homenagem ao Professor Carlos Pinto Coelho Motta. Belo Horizonte:
Forum, 2013. P. 431-444.
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Assim, sobressai na Lei a preocupação com a governança corporativa e, em razão
dela, com o denominado programa de integridade (compliance). Conquanto a preocupação
com a governança corporativa e o programa de integridade (compliance) no âmbito das
empresas estatais preceda à edição da Lei nº 13.303/2016122, sendo possível visualizar
iniciativas do tipo na União e mesmo em Estados da federação como Minas Gerais 123, a
edição da mencionada Lei, de alcance nacional, torna cogente de observância irrefutável por
todos os entes político-administrativos.
Termo originalmente aplicado apenas às empresas privadas, governança corporativa
visa superar o denominado "problema de agência", ou seja, a diversidade (e, portanto,
conflituosidade) de interesses entre acionistas e gestores ou entre acionistas controladores e
acionistas minoritários, a depender do quanto a propriedade da empresa esteja pulverizada124.
O conceito de governança corporativa está atrelado ao modo de gestão das empresas,
podendo ser delimitado como o "sistema pelo qual as sociedades são dirigidas e monitoradas,
envolvendo os relacionamentos entre, principalmente, acionistas, conselho de administração e
diretoria"125. A governança também abarca a forma como a empresa se relaciona aos terceiros
interessados, os chamados stakeholders, fornecedores, consumidores, contratantes de um
modo geral, entre outros.
Aplicado às empresas estatais, o conceito de governança corporativa se expande e se
torna mais complexo, na medida em que, por exemplo, devem ser levados em consideração
não apenas os interesses dos acionistas (onde há) como também os dos múltiplos
stakeholders, que, em última instância, estão pulverizados na coletividade como um todo.
Além disso, reconhece-se o papel de incentivador de boas práticas e da ética que deve
ser exercido pelas empresas estatais126, visando influenciar o setor privado. Essa a razão pela
qual a governança corporativa na Administração Pública, ainda que imponha maiores desafios
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A título de ilustração, vide o Decreto nº 6.021∕2007, da União, que define governança corporativa como o
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conselhos de administração e fiscal, ou órgãos com funções equivalentes, diretoria e auditoria independente, com
a finalidade de otimizar o desempenho da empresa e proteger os direitos de todas as partes interessadas, com
transparência e eqüidade, com vistas a maximizar os resultados econômico-sociais da atuação das empresas
estatais federais‖.
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às empresas estatais em comparação com as empresas privadas, deve ser encorajada.
Merece ser destacado o fato de que a Lei nº 13.303∕2016 busca adequar-se às diretrizes
de governança corporativa estatal divulgadas pela Organização para a Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE) por meio do OECD Guidelines on Corporate of Stateowned enterprises. Embora o Brasil não seja um país membro da OCDE, as regras presentes
na Lei nº 13.303/2016 atinentes à governança corporativa, em especial no que tange à
promoção da transparência no âmbito das empresas estatais, estão em sintonia com as balizas
divulgadas pela organização internacional em 2005, e atualizadas em 2015. Cabe destacar que
o Brasil participou das discussões sobre a revisão do documento.
Tais diretrizes, vale ressaltar, giram em torno de sete principais pontos, que são: 1)
justificativas para a propriedade estatal; 2) o papel do Estado enquanto proprietário; 3)
empresas estatais no mercado; 4) tratamento equitativo de acionistas e outros investidores; 5)
relações com stakeholders e responsabilidade social; 6) divulgação e transparência; 7)
responsabilidade dos conselhos das empresas estatais127.
Sem a pretensão de esgotar o tratamento do assunto, observa-se, no que tange à sexta
diretriz, a preocupação com altos padrões de transparência nas empresas estatais. Tal diretriz
encampa a necessidade de garantir a lisura e a probidade com a qual o Estado, na condição de
empresário, trata seus negócios e serviços, estendendo-se à sua relação com múltiplos
interessados.
A esse respeito, falam-nos Rubens Augusto de Miranda e Hudson Fernandes Amaral:
Para obtenção desses altos padrões são necessários: o
desenvolvimento, por parte da entidade de coordenação ou
propriedade, de um relatório consistente e agregado sobre as
demonstrações financeiras, que deve ser publicado anualmente; o
desenvolvimento de procedimentos de auditoria interna eficientes e
que sejam monitorados diretamente pelos responsáveis; pelo menos
as grandes empresas estatais devem estar sujeitas a auditoria externa
independente de acordo com os padrões internacionais;
disponibilizar material informativo em todas as questões presentes
nos Princípios de Governança Corporativa da OCDE.128

Muitos desses instrumentos foram incorporados pela Lei brasileira, como se verá
adiante.
Antes de prosseguir, vale ressaltar que a incorporação dessas diretrizes e instrumentos
revela a realidade mais ampla de um movimento internacional voltado à efetivação das
127
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Paris.
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MIRANDA, Rubens Augusto de; AMARAL, Hudson Fernandes Amaral. op. cit. p. 1078.
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normas atinentes à governança corporativa e ao programa de integridade tanto no setor
privado quanto no setor público.
Apenas para citar um exemplo de país cujo sistema jurídico se assemelha ao do
Brasil, na Itália, em decorrência de orientações das convenções internacionais, a Lei
Anticorrupção incentiva a autorregulação na Administração Pública como forma de prevenir a
corrupção. Nesse modelo, incentiva-se a elaboração de códigos de condutas específicos para
cada setor da Administração Pública, com a participação dos servidores em sua confecção.
Essa seria uma maneira de tornar as normas de condutas mais efetivas e menos genéricas129.
Feitas essas considerações, pergunta-se: em que medida ou de que modo a governança
se relaciona ao compliance e como ambos estão posicionados no combate à corrupção?
Com maior relevo em face da edição da Lei nº 12.846/2013, a chamada Lei
Anticorrupção, o programa de integridade (compliance) consiste, nos termos do Decreto
regulamentador da referida Lei (Decreto nº 8.420/2015) em âmbito federal no:
[...] conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade,
auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na aplicação efetiva de
códigos de ética e conduta, políticas e diretrizes com objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a
administração pública, nacional ou estrangeira.

Vale lembrar que a Lei nº 12.846/2013 se aplica a uma pluralidade de pessoas
jurídicas, ou mesmo a entes não personificados, estendendo suas normas "às sociedades
empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não, independentemente da forma de
organização ou modelo societário adotado". Ou seja, a princípio, as empresas estatais, em
especial as exploradoras de atividade econômica, não escapam de seu regramento, no nosso
entender, sobretudo porque devem se submeter ao mesmo regramento que afeta a iniciativa
privada com a qual em regra concorrem.
Visto o conceito, é possível responder de modo sintético que o programa de
integridade (compliance), entendido como esforço institucional de observância e obediência
às normas internas e externas pertinentes à atuação empresarial, integra a governança
corporativa, relativa ao modo de gestão da empresa, na medida em que fortalece controles
internos, mitiga riscos de desvios e de sanções e busca disseminar elevados padrões éticos, a
serem atendidos por proprietários, gestores e empregados da entidade, em suas relações entre
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BREIER, Ricardo. Implementação de programas de compliance no setor público é um desafio. CONJUR,
2015. Disponível em: <www.conjur.com.br>. Acesso em: 07 de Novembro de 2016.
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si e com terceiros130.
Cabe observar que o conceito legal de compliance se aproxima da quinta das diretrizes
da OCDE sobre governança corporativa em empresas estatais, exposta anteriormente, e, nesse
sentido, também se amolda às normas previstas na Lei nº 13.303/2016 voltadas à disciplina da
governança corporativa em tais entidades.
Claro é que, a partir da adoção em nível nacional de normas uniformes atinentes à
governança corporativa, as empresas estatais estarão mais instrumentalizadas para prevenir e
enfrentar eventuais desvios de conduta em seu seio.
Assim, sobressai a orientação inequívoca de atuar antes mesmo que os malfeitos se
concretizem, evitando que situações como as que o Brasil vive atualmente, de profunda crise
de sua principal empresa estatal, muito em decorrência da corrupção em seu âmbito, se
repitam no futuro.
É possível concluir parcialmente a exposição em consonância com André Guskow
Cardoso, segundo o qual: "O exame das normas gerais estabelecidas pela Lei 13.303
relativamente a deveres de transparência, governança corporativa, estruturas e práticas de
gestão de riscos e controle interno revela que se trata de marco legal relevante e inovador".131
II. ANÁLISE CRÍTICA DAS NORMAS ESPECÍFICAS DA LEI Nº 13.303/2016.
As principais regras atinentes à governança corporativa na Lei nº 13.303/2016 estão
situadas no Capítulo II, intitulado "Do Regime Societário da Empresa Pública e da Sociedade
de Economia Mista", mais especificamente, em sua Seção I, Das Normas Gerais, abarcando
os arts. 5º a 13.
Já no art. 8º são estabelecidos os requisitos mínimos de transparência a serem
observados pelas empresas públicas e sociedades de economia mista. São os termos do artigo,
cuja reprodução se faz necessária para a compreensão do alcance e escopo das normas, in
verbis:
Art. 8o As empresas públicas e as sociedades de economia mista
deverão observar, no mínimo, os seguintes requisitos de
transparência:
I - elaboração de carta anual, subscrita pelos membros do Conselho
130
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de Administração, com a explicitação dos compromissos de
consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública,
pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em
atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança
nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações,
com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim,
bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução
desses objetivos, mensuráveis por meio de indicadores objetivos;
II - adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua
criação;
III - divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes,
em especial as relativas a atividades desenvolvidas, estrutura de
controle, fatores de risco, dados econômico-financeiros, comentários
dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de
governança corporativa e descrição da composição e da remuneração
da administração;
IV - elaboração e divulgação de política de divulgação de
informações, em conformidade com a legislação em vigor e com as
melhores práticas;
V - elaboração de política de distribuição de dividendos, à luz do
interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da
sociedade de economia mista;
VI - divulgação, em nota explicativa às demonstrações financeiras,
dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à
consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional;
VII - elaboração e divulgação da política de transações com partes
relacionadas, em conformidade com os requisitos de
competitividade, conformidade, transparência, equidade e
comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e
aprovada pelo Conselho de Administração;
VIII - ampla divulgação, ao público em geral, de carta anual de
governança corporativa, que consolide em um único documento
escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o
inciso III;
IX - divulgação anual de relatório integrado ou de sustentabilidade.
§ 1o O interesse público da empresa pública e da sociedade de
economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização
legislativa, manifesta-se por meio do alinhamento entre seus
objetivos e aqueles de políticas públicas, na forma explicitada na
carta anual a que se refere o inciso I do caput.
§ 2o Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa
pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade
econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra
empresa do setor privado em que atuam deverão:
I - estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como
previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente
público competente para estabelecê-las, observada a ampla
publicidade desses instrumentos;
II - ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma
transparente, inclusive no plano contábil.
§ 3o Além das obrigações contidas neste artigo, as sociedades de
economia mista com registro na Comissão de Valores Mobiliários
sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia
e devem divulgar as informações previstas neste artigo na forma
fixada em suas normas.
§ 4o Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de
transparência constantes dos incisos I a IX do caput deverão ser
publicamente divulgados na internet de forma permanente e
cumulativa.
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Chama a atenção a ênfase na transparência como instrumento fundamental ao controle,
seja ele realizado pela própria Administração Pública, pelo Poder Legislativo, pelo Poder
Judiciário ou pela sociedade. Nota-se uma orientação no sentido de tornar as atividades e
procedimentos internos das empresas mais claros e acessíveis para a sociedade e também mais
consonantes com os fins que justificaram sua criação.
Mais do que divulgar informações de interesse público, cumpre às empresas
publicizarem a própria política de divulgação de informações por elas elaborada (Art. 8º,
inciso IV). O afã de assegurar a transparência acaba por revelar atribuições aparentemente
sobrepostas, como as previstas nos incisos III e VIII do art. 8º.
O § 1º do art. 8º, ao estatuir que “O interesse público da empresa pública e da
sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa,
manifesta-se por meio do alinhamento entre seus objetivos e aqueles de políticas públicas, na
forma explicitada na carta anual a que se refere o inciso I do caput” apenas deixa claro que as
empresas estatais, embora ostentem personalidade jurídica de direito privado, nada mais são
do que instrumentos do Estado para consecução do interesse público.
Para além dos requisitos de transparência previstos no artigo, as sociedades de
economia mista ainda devem obedecer ao regime de divulgação de informações previsto pela
Comissão de Valores Mobiliários, quando registradas nessa autarquia (art. 8º, §3º).
Por fim, em dispositivo (art. 8º, §4 º) cujo comando, caso não estivesse previsto na Lei
nº 13.303/2016, estaria embasado, no mínimo, na Lei de Acesso à Informação (Lei nº
12.257/2011), estatui-se que “Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de
transparência constantes dos incisos I a IX do caput deverão ser publicamente divulgados na
internet de forma permanente e cumulativa”.
O art. 9º da Lei nº 13.303∕016 aborda as “regras de estruturas e práticas de gestão de
riscos e controle interno”.
O inciso I do caput do referido art. 9º refere-se às normas de conduta que devem guiar
gestores e empregados. A aplicação dessas normas deve ser garantida pela realização
cotidiana do controle interno.
Por sua vez, o inciso II do caput do art. 9º trata da implementação da área de
compliance nas empresas, a qual será responsável pela verificação do cumprimento de
obrigações, abrangendo aquelas previstas no inciso I do mesmo artigo, e da gestão de riscos.
A seu turno, o inciso III do caput do art. 9º trata da auditoria interna e do Comitê de
Auditoria Estatutário, órgãos que, somados à área de compliance prevista no inciso anterior,
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vão desempenhar as funções nucleares de controle interno nas empresas estatais.
O §1º do artigo em comento aborda o Código de Conduta e Integridade a ser editado
pelas empresas, determinando seu conteúdo mínimo. Tal Código não está dedicado apenas à
disciplina da atividade funcional na empresa, revelando natureza bem mais abrangente, pois
deve prever: I) princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia
mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de
corrupção e fraude; II) instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do
Código de Conduta e Integridade; III) canal de denúncias que possibilite o recebimento de
denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e
Integridade e das demais normas internas de ética e obrigacionais; IV) mecanismos de
proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação a pessoa que utilize o canal de
denúncias; V) sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e
Integridade; VI ) previsão de treinamento periódico, no mínimo anual, sobre Código de
Conduta e Integridade, a empregados e administradores, e sobre a política de gestão de riscos,
a administradores.
Os parágrafos restantes do art. 9º (§2º, 3º e 4º) dedicam-se a delinear as linhas gerais
da área de compliance e da auditoria interna, enquanto o art. 24 disciplina de modo mais
detalhado as atribuições do Comitê de Auditoria Estatutário.
Sobressai da leitura dos dispositivos a posição de destaque que a Lei conferiu à área de
compliance que deve ser vinculada diretamente ao diretor-presidente da empresa. Cabe ao
estatuto social prever as atribuições da área, obviamente em consonância com a Lei, bem
como estabelecer mecanismos que assegurem sua atuação independente, o que é um requisito
mínimo para a eficácia e efetividade das normas legais atinentes à boa governança.
Em meio a tantas atribuições e à complexa estrutura organizacional relatada, surge a
preocupação com a efetividade das normas legais, uma vez que o exercício de competências
complementares e por vezes superpostas por unidades das empresas pode redundar em falha
do modelo legal de governança, quando avaliado em sua concretude. Nesse sentido, é
imprescindível que os gestores responsáveis por aplicar os comandos legais atentem para a
intrincada teia de competências e também para os freios e contrapesos dispostos na Lei, de
modo a evitar que o arranjo criado para prevenir desvios acabe por gerar paralisia que, em
último grau, pode fomentar a ocorrência de abusos e de corrupção e/ou ineficiência.
As regras até aqui citadas não esgotam o tratamento da boa governança na Lei nº
13.303∕2016. Outras merecem ser citadas, como as da Seção III do Capítulo II, intitulada “Do
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Administrador”, composta pelos artigos 16 e 17. O escopo geral, nesse caso, é o de
profissionalizar o corpo de gestores e de evitar interferências políticas indevidas na condução
dos negócios e ou dos serviços da empresa. Tais regras são uma clara reação aos sucessivos
escândalos de corrupção envolvendo empresas estatais, invariavelmente geridas por quadros
do mundo político com interesses que têm se revelado conflitantes com os da coletividade. É
nesse contexto que Lei torna obrigatória a divulgação de toda e qualquer forma de
remuneração dos administradores (art. 12, inciso I), o que coíbe desvios, atende ao dever de
transparência e instrumentaliza o controle, em qualquer de suas formas.
III. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com foco nas normas atinentes à governança corporativa e ao compliance, é possível
afirmar que o novo diploma legal exigirá grande esforço de adaptação dos gestores às normas
legais e regulamentares, em especial no que toca às empresas já existentes, que tem até 24
meses após a edição da Lei para se ajustarem à sua disciplina.
Outro quesito que merece destaque é o da aparente superposição de competências dos
órgãos internos de controle, que exigirá considerável trabalho interpretativo e cuidadosa
aplicação.
De mais a mais, as normas da Lei nº 13.30∕2016 demonstram ter potencial para
aprimorar a gestão e incrementar a transparência nas empresas estatais, o que contribui
sobremaneira para as iniciativas visando à integridade e ao combate à corrupção na
Administração Pública brasileira.
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RESUMO: As transformações do direito administrativo brasileiro a partir da análise do duplo aspecto do direito
administrativo desde a sua origem, da evolução da disciplina, das causas das suas transformações e das suas
principais inovações é o tema posto em debate. Pretende-se demonstrar que as transformações podem ser
sintetizadas em quatro expressões: constitucionalização seja pela elevação ao nível constitucional de inúmeras
matérias próprias da legislação ordinária, seja pela irradiação dos efeitos de princípios e valores constitucionais
sobre todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, com consequências sensíveis em matéria de interpretação
da Constituição; humanização, pela defesa da centralidade da pessoa humana, a exigir razoabilidade
(necessidade, adequação e proporcionalidade) entre as restrições aos direitos individuais e a proteção do
interesse público; privatização ou fuga para o direito privaado, pela busca de instrumentos próprios do direito
privado, como consenso e contratualização (em detrimento dos atos unilaterais, imperativos e autoexecutórios),
substituição de pessoal estatutário por terceirizados, gestão de serviços públicos pela iniciativa privada, parcerias
com o terceiro setor; democratização, pelos instrumentos da participação, processualização, motivação,
transparência.
PALAVRAS-CHAVES: Direito Administrativo; Transformações; Constitucionalização. Humanização;
Privatização; Democratização.
ABSTRACT: The transformations of Brazilian administrative law from the analysis of the double aspect of
administrative law since its origin, the evolution of the discipline, the causes of its transformations and its main
innovations is the subject of debate. It is intended to demonstrate that the transformations can be summarized in
four expressions: constitutionalisation, either by raising constitutional issues of numerous matters of ordinary
law, or by irradiating the effects of constitutional principles and values on the whole infraconstitutional legal
order, with Interpretation of the Constitution; Humanization, for the defense of the centrality of the human
person, to demand reasonableness (necessity, adequacy and proportionality) between restrictions on individual
rights and protection of the public interest; Private law instruments, such as consensus and contractualisation (to
the detriment of unilateral, imperative and self-executing acts), substitution of statutory personnel by outsourced
workers, management of public services by private initiative, partnerships with The third sector;
Democratization, by the instruments of participation, proceduralisation, motivation, transparency.
KEYWORDS: Administrative Law; Transformations; Constitutionalisation. Humanization; Privatization;
Democratization.
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I. O DUPLO ASPECTO DO DIREITO ADMINISTRATIVO DESDE AS ORIGENS

O direito administrativo, tal como o estudamos ainda hoje, começou a formar-se,
como ramo autônomo, em fins do século XVII e início do século XIX. As normas que
anteriormente existiam, que hoje estariam inseridas nesse ramo do direito, faziam parte do jus
civile, que congregava inúmeros institutos e dispositivos que depois se desprenderam e
passaram a fazer parte de diferentes ramos do direito.
O direito administrativo nasceu na França e desenvolveu-se naquele país pelo trabalho
do órgão de cúpula da jurisdição administrativa, o Conselho de Estado francês. Trata-se de
ramo do direito que, desde as suas origens, formou-se em função de um sujeito, a saber, a
Administração Pública. Por isso mesmo, o seu regime jurídico foi sendo construído com base
em normas próprias, diversas daquelas que disciplinam as relações jurídicas entre particulares.
Surgiu como um ramo do direito público que derroga o direito civil.
O direito administrativo nasceu e desenvolveu-se baseado em duas ideias opostas: de
um lado, a proteção aos direitos individuais diante do Estado, que serve de fundamento ao
princípio da legalidade, um dos esteios do Estado de Direito. De outro lado, a necessidade de
satisfação do interesse público, que serve de fundamento às prerrogativas e privilégios
outorgados à Administração Pública, quer para limitar o exercício dos direitos individuais em
benefício do bem-estar coletivo (pelo poder de polícia e intervenção), quer para conceder
benefícios e utilidades para o cidadão (pelo fomento e prestação de serviços públicos).
Por isso, a doutrina administrativista aponta os dois lados do direito administrativo:
liberdade do cidadão e autoridade da Administração Pública; restrições e prerrogativas.
Para assegurar-se a liberdade, impõe-se ao Estado a observância de uma série de restrições,
muitas vezes expressas por meio de princípios. Para garantir a autoridade da Administração
Pública, necessária à consecução dos seus fins, são-lhe outorgadas prerrogativas e privilégios
que têm por objetivo assegurar a supremacia do interesse público sobre o particular. Assim
tem sido entendido o regime jurídico administrativo desde as suas origens.
Nesse ramo do direito público surgiram inúmeros institutos que protegem as
prerrogativas da Administração Pública, como os poderes inerentes à função social da
propriedade e ao poder de polícia (poderes de desapropriar, de requisitar bens e pessoas, de
instituir servidão, de ocupar temporariamente imóvel de propriedade privada, de exercer a
polícia administrativa, de praticar atos unilaterais imperativos (independentes da concordância
do destinatário) e autoexecutórios (não dependentes de título judicial), alterar e rescindir
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unilateralmente os contratos administrativos, exercer fiscalização, aplicar sanções, anular,
convalidar e revogar atos administrativos e contratos. Além disso, reconhece-se à
Administração uma série de privilégios em juízo, como o processo especial de execução por
meio de precatórios, prazos dilatados para contestar e para recorrer, duplo grau de jurisdição,
dentre outros.
No entanto, nesse mesmo ramo do direito, foram surgindo institutos, teorias,
princípios que protegem os direitos individuais frente aos poderes do Estado, como a teoria
do serviço público (que fornece utilidades ao cidadão), a teoria do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato administrativo, à qual são inerentes as teorias da imprevisão e do fato
do príncipe; a teoria da responsabilidade do Estado; a sujeição da Administração Pública a
inúmeros princípios, muitos deles hoje constitucionalizados, dentre os quais sobrelevam os
princípios da legalidade e do interesse público, do qual derivam inúmeros outros, como
moralidade,

transparência,

segurança

jurídica,

razoabilidade,

proporcionalidade,

impessoalidade, dentre outros.
Esse duplo aspecto do direito administrativo tem sido uma constante no estudo do
direito administrativo. A balança pende ora para o lado das prerrogativas, ora para o lado da
proteção dos direitos individuais.
II. EVOLUÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
O direito administrativo, desde as suas origens, vem passando por toda uma evolução.
Muito se tem escrito sobre as transformações do direito administrativo, no direito estrangeiro
e no direito brasileiro.
Essa evolução é inevitável e, ao longo dos anos, tem dado margem à publicação de
inúmeros trabalhos, alguns mais recentes, outros mais antigos, a demonstrar que as
transformações não cessam. O direito administrativo mal tinha nascido e já Leon Duguit
escrevia o seu conhecido trabalho sobre Les transformations du droit public, de 1913. JeanLouis de Corail escreveu, em 1954, sobre La crise de la notion juridique de service public en
droit administratif français. Fernando Garrido Falla escreveu sobre Las transformaciones del
regimen administrativo, de 1962. Há ainda a obra coletiva organizada por Massimo Severo
Giannini, sob o título Le transformazioni del diritto amministrativo, de 1995; Maria João
Estorninho publicou duas obras, uma intitulada Réquiem pelo contrato administrativo, de
1990, e Fuga para o direito privado: contributo para o estudo da actividade de direito
privado da Administração Pública, de 1999; Jacqueline Morand-Deviller escreveu artigo
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sobre Les mutations du droit administratif français, traduzida para o português e publicado na
Revista de Direito Administrativo & Constitucional, vol. 50, p. 51-65).
No direito brasileiro, podem ser citados, entre outros, o livro de Odete Medauar
sobre O direito administrativo em evolução (tese de doutorado), de 1991; os livros de Diogo
de Figueiredo Moreira Neto, sob os títulos de Mutações do direito administrativo, de 2000, e
Mutações do direito público, de 2006; a obra coletiva organizada por Floriano de Azevedo
Marques Neto e Alexandre Aragão, sobre O direito administrativo e seus novos paradigmas,
de 2008. De minha autoria, o trabalho sobre os 500 anos do direito administrativo brasileiro,
publicado nos Cadernos de Direito e Cidadania II, organizado pelo IEDC (Instituto de
Estudos Direito e Cidadania) e também encontrado in www.direitodoestado.com.br; e ainda o
artigo sobre Inovações do direito administrativo, publicado na Revista Interesse Público, nº
30, p. 39-55. Há ainda a tese de Fernando Dias Menezes de Almeida, de 2013, sobre
Formação da teoria do direito administrativo no Brasil, na qual o autor dedica também um
capítulo sobre a evolução no período atual.
Diogo de Figueiredo Moreira Neto132 fala sobre a existência de um novo Direito
Administrativo, ―embora, com a mesma denominação, continue a ser, fundamentalmente,
aquela disciplina que ROMAGNOSI e LAFERRIÈRE fundaram cientificamente, a que OTTO
MAYER, ORLANDO e SANTI ROMANO conferiram magnífica estrutura sistemática e que
chegou aos anos de maturação silenciosa do século passado para por fim beneficiar-se das
genialidades contemporâneas de EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA e de MASSIMO
SEVERO GIANNINI, mas ainda mantendo muitas das características doutrinárias originais,
chega-nos ela, hoje renovada, como uma Disciplina jurídica muito mais extensa, complexa e
sem dúvida bem mais importante do que o foi nos seus dois séculos de evolução‖.
III. CAUSAS DAS TRANSFORMAÇÕES DO DIREITO ADMINISTRATIVO
Inúmeros fatores costumam ser apontados como responsáveis pelas transformações do
direito administrativo: i) aproximação, no direito comunitário europeu, entre os sistemas de
base romanística e da common law; ii) influência da ciência econômica, com a formação do
chamado direito administrativo econômico; nesse aspecto foi grande a inspiração no direito
comunitário europeu que, em suas origens, revelava grande preocupação com os princípios da
ordem econômica, como liberdade de iniciativa e livre concorrência; iii) influência dos
princípios do neoliberalismo que também incentivam os princípios da ordem econômica,
132

Mutações do direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 223-224.
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inclusive na prestação de serviços públicos; iv) movimento em favor da centralidade da
pessoa humana, com a valorização dos direitos individuais, especialmente do princípio da
dignidade da pessoa humana; v) constitucionalização do direito administrativo, especialmente
dos princípios da Administração Pública, que levaram à ampliação do conteúdo da legalidade
e, paralelamente, à redução da discricionariedade administrativa, com a consequente
ampliação do controle judicial sobre os atos da Administração Pública; vi) preocupação com a
eficiência na prestação de serviços públicos; vii) substituição do modelo de Estado prestador
de serviços pelo Estado regulador, o que favoreceu o incremento da atividade de fomento à
iniciativa privada, o surgimento de novas modalidades de parcerias, o movimento de
―agencificação‖, paralelo às privatizações de empresas estatais, o incremento das concessões,
a redução da atividade de intervenção direta no domínio econômico, acompanhado do
crescimento da intervenção indireta, pela regulação.
O direito administrativo brasileiro não escapou à influência de todos esses
fatores. As principais inovações foram introduzidas após a Constituição de 1988, seja com a
adoção dos princípios do Estado Democrático de Direito, seja sob a inspiração do
neoliberalismo e da globalização, do sistema do common law e do direito comunitário
europeu, que levaram à chamada Reforma do Estado, na qual se insere a Reforma da
Administração Pública e, em consequência, à introdução de novidades no âmbito do direito
administrativo. Não se pode deixar de mencionar a influência de princípios da ciência
econômica e da ciência da administração no direito administrativo, com duas consequências:
de um lado, a formação do chamado direito administrativo econômico (com a busca maior por
institutos do direito privado, a contratualização, o prestígio dos princípios da ordem
econômica, como liberdade de iniciativa e livre concorrência, inclusive na prestação de
serviços públicos) e, de outro lado, a preocupação com princípios técnicos, mais próprios da
ciência da administração, significando um retorno a uma fase anterior em que já houve a
confusão entre os institutos e princípios jurídicos, próprios do direito, e os aspectos puramente
técnicos, mais ligados à ciência da administração.
IV. PRINCIPAIS INOVAÇÕES
As transformações referidas mais insistentemente pelos autores são a democratização
da Administração Pública, pela garantia de maior participação da sociedade civil na gestão e
no controle social dos atos do poder público; paralelamente, a maior transparência na atuação
administrativa com a consequente e indispensável garantia do direito à informação; a
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constitucionalização do direito administrativo, que trouxe maior amplitude ao princípio da
legalidade e reduziu a discricionariedade administrativa, aumentando, em consequência o
controle judicial, inclusive sobre as políticas públicas; o incremento da consensualidade e o
fortalecimento do contrato como meio de reduzir ou abrandar a imperatividade e
executoriedade dos atos administrativos unilaterais; a substituição da legalidade por
constitucionalidade; a fuga para o direito privado.
Dentre as inovações, no âmbito da União Europeia, cabe mencionar, dentre outras, a
substituição do conceito de serviço público por serviço econômico de interesse geral, o
abrandamento ou extinção de algumas das cláusulas exorbitantes dos contratos
administrativos, a força crescente das fontes internacionais do direito (já que os Tratados têm
força normativa superior à da legislação interna, inclusive à própria Constituição). Também
no direito europeu se fala do crescimento do direito público econômico ou direito
administrativo econômico. Esse crescimento, segundo Jacqueline Morand-Deviller,133
representa significativamente ―uma vontade de aproximação aos modos de gestão do Direito
Privado e ao pragmatismo do Direito anglo-saxão‖. Acrescenta a autora que se assiste,
também, nestes últimos anos, ―a uma renovação da noção central de interesse público e ao
desenvolvimento de grandes princípios fundamentais: a singularidade do Direito Público e
sua ética particular em torno do bem comum, da utilidade pública e do interesse público,
noções vizinhas, aparece então como uma evidência e uma necessidade‖.
Para retratar de forma singela as transformações por que vem passando o
direito administrativo brasileiro, tenho utilizado134 quatro fórmulas bem sintéticas, mas que
abrangem rol expressivo de inovações:

a) constitucionalização, seja pela elevação ao nível constitucional de inúmeras
matérias próprias da legislação ordinária, seja pela irradiação dos efeitos de
princípios e valores constitucionais sobre todo o ordenamento jurídico
infraconstitucional, com consequências sensíveis em matéria de interpretação da
Constituição.
b) humanização, pela defesa da centralidade da pessoa humana, a exigir razoabilidade
(necessidade, adequação e proporcionalidade) entre as restrições aos direitos
individuais e a proteção do interesse público;
133

As mutações do direito administrativo francês. Revista de Direito Administrativo & Constitucional, ano 12, nº
50, p. 52.
134
In: Tratado de direito administrativo. São Paulo: Revista dos Tribunais, vol. 1, p. 235.
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c) privatização ou fuga para o direito privaado, pela busca de instrumentos próprios
do direito privado, como consenso e contratualização (em detrimento dos atos
unilaterais, imperativos e autoexecutórios), substituição de pessoal estatutário por
terceirizados, gestão de serviços públicos pela iniciativa privada, parcerias com o
terceiro setor;
d) democratização, pelos instrumentos da participação, processualização, motivação,
transparência.

IV.I. CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO
135

O direito administrativo brasileiro, em seu desenvolvimento, nunca se afastou do
direito constitucional. É na Constituição que se encontram os fundamentos dos principais
institutos do direito administrativo.
No direito brasileiro, a constitucionalização do direito administrativo se entendida
apenas como presença de normas de outros ramos do direito na Constituição, existe desde
longa data. Em se tratando de normas próprias do direito administrativo, essa presença na
Constituição vem ocorrendo principalmente a partir da Constituição de 1934, onde se
encontram normas sobre servidor público, ação popular, atribuição de atividades à
competência exclusiva da União, previsão de lei sobre concessão de serviços públicos. Nas
Constituições

posteriores

manteve-se

a

mesma

sistemática,

que

se

acentuou

consideravelmente na Constituição de 1988.
Com efeito, foi inserido um capítulo específico sobre Administração Pública, com
previsão de princípios a ela impostos no caput do artigo 37; ampliação das normas sobre
servidores públicos, inclusive sobre seus vencimentos, proventos e pensão (arts. 37 a 41);
introdução de normas sobre o regime de previdência social próprio do servidor público (art.
40); previsão da licitação para celebração de contratos administrativos (art. 37, XXI);
ampliação da função social da propriedade para a área urbana (antes prevista apenas para a
área rural), aumentando as hipóteses de desapropriação sem indenização (art. 182); extensão
135

Sobre o tema, escrevemos artigo intitulado Da constitucionalização do direito administrativo: Reflexos sobre
o princípio da legalidade e a discricionariedade administrativa, publicado in DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella
e RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves (coordenadores). Supremacia do interesse público e outros relevantes do
direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 175-196. No mesmo livro, ainda tratando da
constitucionalização, trabalhos de Fabrício Motta, sobre O paradigma da legalidade e o direito administrativo
(p. 197-229) e de Cristiana Corrêa Conde Faldini, sobre A constitucionalização do direito administrativo (p.
261-277).
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da regra da responsabilidade civil objetiva às entidades privadas prestadoras de serviço
público (art. 37, § 6º); previsão de órgãos reguladores da exploração de atividades de
telecomunicações e de petróleo (art. 21, XX, e art. 177, § 2º, III); previsão do contrato que se
convencionou chamar de contrato de gestão entre o poder público e administradores de órgãos
e entidades públicas (art. 37, § 8º); inclusão de norma sobre gestão associada de serviços
públicos, com possibilidade de constituição de consórcios públicos ou convênios, para essa
finalidade (art. 241); indicação do rol dos bens do domínio da União e dos Estados (arts. 20 e
26); normas sobre a proteção do patrimônio cultural (art. 216); ampliação das medidas
judiciais de controle da Administração Pública, especialmente para proteção de interesses
difusos e coletivos, a saber, ações coletivas, mandado de segurança coletivo, ação popular,
ação civil pública (arts. 5º, XXI, LXX, LXXIII, e 129, III).
No entanto, o sentido em que hoje mais se fala em constitucionalização é aquele
referido por Virgílio Afonso da Silva,136 com base na lição de Louis Favoreu: é a
constitucionalização-transformação, que teve início com a Lei Fundamental de Bonn, de
1949, e se refere ao ―efeito expansivo das normas constitucionais, cujo conteúdo material e
axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico‖, ainda mais, com
alterações introduzidas por Emendas à Constituição.
Luís Roberto Barroso,137 embora admitindo outros sentidos para o vocábulo
constitucionalização, atribui-lhe o mesmo sentido referido por Virgílio Afonso da Silva. Para
ele, a ideia de constitucionalização ―está associada a um efeito expansivo das normas
constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por
todo o sistema jurídico. Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos
princípios e regras da Constituição passam a condicionar a validade e o sentido de todas as
normas do direito infraconstitucional‖.
Nas palavras de Cristiana Corrêa Conde Faldini,138 ―são temas correlatos (a vinda para
a Constituição de normas dos diversos ramos do direito e a ida da Constituição, com seus
valores e fins, aos diferentes ramos do direito infraconstitucional), que podem caminhar em
paralelo, mas permanecem distintos‖.
136

A constitucionalização do direito: os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São Paulo:
Malheiros, 2007, p. 48-49.
137
A constitucionalização do direito e suas repercussões no âmbito administrativo. In: ARAGÃO, Alexandre;
MARQUES NETO, Floriano de Azevedo (coordenadores). Direito administrativo e seus novos paradigmas.
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 32.
138
A constitucionalização do direito adminisrativo. In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, e RIBEIRO, Carlos
Vinícus Alves (coordenadores). Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito
administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 266.
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É nesse sentido que a constitucionalização do direito administrativo é mais recente
(porque teve início com a Constituição de 1988) e produziu reflexos intensos sobre o
princípio da legalidade (que resultou consideravelmente ampliado) e a discricionariedade
(que resultou consideravelmente reduzida). Houve a constitucionalização de valores e
princípios, que passaram a orientar a atuação dos três Poderes do Estado: eles são obrigatórios
para o Legislativo e seu descumprimento pode levar à declaração de inconstitucionalidade de
leis que os contrariem; são obrigatórios para a Administração Pública, cuja discricionariedade
fica limitada não só pela lei (legalidade em sentido estrito), mas por todos os valores e
princípios consagrados pela Constituição (legalidade em sentido amplo); e são obrigatórios
para o Poder Judiciário, que pode ampliar o seu controle sobre as leis e os atos
administrativos, a partir da interpretação de valores e princípios, que são adotados como
verdadeiros dogmas do ordenamento jurídico.
Com a Constituição de 1988, optou-se pelos princípios próprios do Estado
Democrático de Direito. Duas ideias são inerentes a esse tipo de Estado: uma concepção mais
ampla do princípio da legalidade e a ideia de participação do cidadão na gestão e no controle
da Administração Pública.
No que diz respeito ao primeiro aspecto, o Estado Democrático de Direito pretende
vincular a lei aos ideais de justiça, ou seja, submeter o Estado não apenas à lei em sentido
puramente formal, mas ao Direito, abrangendo todos os valores inseridos expressa ou
implicitamente na Constituição.
A inspiração veio do direito alemão. O artigo 20, § 3o, da Lei Fundamental da
Alemanha, de 8-5-49, estabelece que ―o poder legislativo está vinculado à ordem
constitucional; os poderes executivo e judicial obedecem à lei e ao direito‖. Ideias
semelhantes foram inseridas nas Constituições espanhola e portuguesa.
No Brasil, embora não se repita norma com o mesmo conteúdo, não há dúvida de que
se adotou igual concepção, já a partir do preâmbulo da Constituição, rico na menção a valores
como segurança, bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça. Além disso, os artigos 1o a
4o e outros dispositivos esparsos contemplam inúmeros princípios e valores, como os da
dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o da
erradicação da pobreza, o da prevalência dos direitos humanos, o da moralidade, publicidade,
impessoalidade, eficiência, economicidade, dentre outros. Todos esses princípios e valores
são dirigidos aos três Poderes do Estado: a lei que os contrarie será inconstitucional; a
discricionariedade administrativa está limitada pelos mesmos, o que significa a ampliação do
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controle judicial, que deverá abranger a validade dos atos administrativos não só diante da lei,
mas também perante o Direito, no sentido assinalado.
Vale dizer que, hoje, o princípio da legalidade tem uma abrangência muito maior
porque exige submissão ao Direito.
A consequência da ampliação da legalidade é a redução da discricionariedade e,
como não podia deixar de ser, do mérito do ato administrativo. Essa redução já vinha
ocorrendo no decurso do tempo, pela aplicação das teorias do desvio de poder e dos motivos
determinantes. Mais recentemente, no direito brasileiro, aceitou-se a teoria dos conceitos
jurídicos indeterminados (conceitos plurissignificativos, utilizados nas regras jurídicas, como
interesse público, urgência, utilidade pública etc); tais conceitos eram considerados aspectos
de mérito, excluídos da apreciação judicial; hoje se considera que, sendo conceitos jurídicos,
são passíveis de interpretação e, portanto, de controle pelo Poder Judiciário. O Judiciário não
pode mais alegar, a priori, que o termo indeterminado utilizado na lei envolve matéria de
mérito e, portanto, aspecto discricionário vedado ao exame judicial. O juiz tem primeiro que
interpretar a norma diante do caso concreto a ele submetido e só após essa interpretação é que
poderá concluir se a norma outorgou ou não diferentes opções à Administração Pública. A
existência de diferentes opções válidas perante o direito afasta a possibilidade de correção do
ato administrativo que tenha adotado uma delas.
Além disso, com a constitucionalização dos princípios da Administração Pública,
conferiu-se ao Poder Judiciário e aos demais órgãos de controle a possibilidade de examinar
aspectos do ato antes vedados ao Poder Judiciário. Princípios como os da razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica, dentre outros previstos no ordenamento jurídico, são
utilizados no controle de atos administrativos, dentro da ideia, já referida, de que a
Administração Pública deve obediência não só à lei, mas ao Direito.
Carlos de Cabo Martín139 resume o que vem ocorrendo com o princípio da legalidade
e, de outro lado da moeda, com o controle judicial.
Quanto à legalidade, ele fala em substituição da legalidade por constitucionalidade ou
tendência à hiperconstitucionalização do sistema, com a ampliação do âmbito da Constituição
e diminuição do âmbito da lei; extensão do âmbito dos direitos e liberdades até entender-se
que praticamente todas as questões estão impregnadas dos mesmos, levando a uma
contaminação do individualismo; tendência a colocar na Constituição a regulação de todas as
matérias, sem deixar muito campo ao legislador; tendência à formação de um direito
139

Sobre el concepto de ley. Madri: Trotta, 2000, p. 79 e ss.
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constitucional de princípios e valores, o que muda a forma de interpretação da Constituição,
tornando-a mais complexa e difusa, com prejuízo para a certeza do direito.
Quanto ao controle judicial, o autor fala da ampliação do conteúdo e efeitos das
sentenças, pelo surgimento da interpretação conforme à Constituição (sentenças
interpretativas),

da

inconstitucionalidade

por

omissão

(sentenças

de

mera

inconstitucionalidade), sentenças que completam o conteúdo da lei (sentenças aditivas).
Dentre estas últimas, poderíamos citar, no direito brasileiro, as sentenças proferidas em
mandados de injunção, no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
IV.II. A HUMANIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO
Aquilo que denominamos de humanização do direito administrativo constitui um dos
aspectos da constitucionalização. Foi visto, no item anterior, que a constitucionalização é um
movimento de dupla mão: leva para a Constituição matérias infraconstitucionais e atribui a
preceitos constitucionais efeitos que refletem em todo o sistema jurídico. Nesse sentido, a
constitucionalização abrange:

a) a valorização dos direitos fundamentais, a partir do princípio da dignidade da
pessoa humana;
b) a constitucionalização de princípios e valores, com a ampliação da legalidade, a
redução da discricionariedade e a ampliação do controle judicial.

As duas hipóteses trazem como resultado a possibilidade de aplicação direta de
preceitos constitucionais pelo Judiciário, sem a necessidade de lei. É o primeiro aspecto da
valorização dos direitos fundamentais que englobamos na expressão ―humanização do direito
administrativo‖ e que equivale à ideia de centralidade da pessoa humana.
A influência é originariamente, mais uma vez, do direito alemão, seja pelo trabalho da
jurisprudência do Tribunal Constitucional, seja pela inserção de dispositivos na Lei
Fundamental de Bonn, que consagrou a dignidade da pessoa humana entre os direitos
fundamentais do homem. Seu artigo 1º inicia com a proclamação dos direitos fundamentais,
nos seguintes termos:
1.
2.

A dignidade do homem é intangível. Respeitá-la é obrigação de todo
poder público.
O povo alemão reconhece, portanto, os direitos invioláveis e

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 198

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION

3.

inalienáveis do homem como fundamento de qualquer comunidade
humana, da paz e da justiça no mundo.
Os direitos fundamentais a seguir discriminados constituem direito
diretamente aplicável para os poderes legislativo, executivo e
judiciário.

A Constituição de 1988, logo no artigo 1º, incluiu a dignidade da pessoa humana entre
os fundamentos da República Federativa do Brasil.140 E também incluiu nos dois primeiros
Títulos normas consagradoras dos princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito
e dos direitos e garantias fundamentais.
Nas palavras de José Afonso da Silvia,141 “a dignidade da pessoa humana é um valor
supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais do homem, desde o direito à
vida‖.
Praticamente todos ou autores que tratam do tema apontam a dignidade como
característica inerente a todo ser humano. De forma simples, clara e sintética, Regina Maria
Macedo Nery Ferrari142 afirma:

Quando se fala em dignidade humana, se quer dizer a dignidade de
todo e qualquer ser humano, individual e concreta, em qualquer
circunstância e em qualquer fase de sua vida, independentemente de
ser titular de direitos, de ter reconhecida sua personalidade, em
termos jurídico-civis, porque mesmo antes de adquiri-la já existe um
ser humano cuja dignidade merece proteção. O direito à dignidade
humana independe da aquisição de personalidade jurídica.

Na realidade, é o que decorre do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do
Homem, de 1948: ―Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em
direitos. Dotados de razão e de consciência devem agir uns para com os outros em espírito
de fraternidade‖. E no Preâmbulo da Declaração consta a expressão ―dignidade inerente a
todos os membros da família humana‖.
O fato é que a inclusão, na Constituição de 1988, do princípio da dignidade humana
entre os fundamentos do Estado Democrático de Direito levou à valorização dos direitos
fundamentais, com a formação da ideia de centralidade da pessoa humana, que favoreceu o
que chamamos de humanização do direito administrativo. Como consequências: (i) parte da
doutrina passou a rejeitar as prerrogativas da Administração Pública e a colocar em xeque o
140

Com o título Direito administrativo e dignidade da pessoa humana, publicamos artigo na Revista de Direito
Administrativo & Constitucional, vol. 52, p. 13-33.
141
Comentário Contextual à Constituição. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 38.
142
Direito Constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 570.
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princípio da supremacia do interesse público; d) ocorreu a chamada a judicialização das
políticas públicas, especialmente com relação aos direitos sociais.
Muito se tem escrito sobre o princípio da supremacia do interesse público,143
seja com o intuito de bani-lo do mundo do direito, seja para reconstruí-lo. O que se alega é a
inviabilidade de falar em supremacia do interesse público sobre o particular, diante da
existência dos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos. Prega-se a substituição
do princípio da supremacia do interesse público pelo da supremacia dos direitos
fundamentais.
Na realidade, é necessário não partir para extremos, seja pela negação da
existência do princípio, seja para aceitá-lo sem quaisquer restrições prejudiciais aos direitos
fundamentais.
Os que se opõem à aplicação do princípio da supremacia do interesse público partem
de alguns equívocos: (a) dão a ele uma generalização que jamais existiu, pois é evidente a
impossibilidade de, em qualquer situação de conflito entre o público e o privado, fazer
prevalecer o primeiro; se assim fosse, realmente não haveria como garantir os direitos
individuais; (b) esquecem que o direito administrativo abarca vários institutos que, pelo
próprio ordenamento jurídico constitucional, colocam o interesse público em posição de
superioridade diante do interesse individual, tal como ocorre com a desapropriação, o
tombamento, a requisição, a função social da propriedade, dentre outros inerentes ao poder de
polícia, à intervenção e à regulação; (c) também esquecem que o princípio do interesse
público não prejudicou em nada a aplicação dos direitos individuais, bastando considerar que
no Estado Social (cuja preocupação é com o bem comum, o interesse de todos), quando mais
se desenvolveu a ideia da supremacia do interesse público, houve considerável ampliação do
rol dos direitos individuais, que passaram a abranger os direitos de segunda e terceira
gerações; (d) ainda esquecem que o princípio da supremacia do interesse público não coloca
em risco os direitos fundamentais; pelo contrário, ele os protege, até porque a dignidade da
143

Sobre o assunto, várias obras têm sido produzidas, dentre elas: obra coletiva publicada sob o título de
Supremacia do interesse público e outros temas relevantes do direito administrativo (Coord. Maria Sylvia
Zanella Di Pietro e Carlos Vinícius Alves Ribeiro). São Paulo: Atlas, 2010. Também a obra coletiva organizada
por Romeu Felipe Bacellar Filho e Daniel Wunder Hachem. Direito administrativo e interesse público: estudos
em homenagem ao Professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Belo Horizonte: Fórum, 2010; HACHEM,
Daniel Wunder. Princípio constitucional da supremacia do interesse público. Belo Horizonte: Fórum, 2011.
SARMENTO, Daniel (org.). Interesses públicos versus interesses privados: descontruindo o princípio da
supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. Na dissertação de mestrado intitulada
Pontos de convergência entre as teses doutrinárias brasileiras quanto ao princípio da supremacia do interesse
público sobre o particular, de 2014, Murilo Ruiz Ferro faz um estudo comparativo das principais controvérsias
verificadas na doutrina brasileiro a respeito desse princípio.
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pessoa humana deve ser levada em consideração não apenas quando se trata de garantir
direitos individuais, mas também e principalmente quando se cogita da proteção do interesse
coletivo ou geral; (e) finalmente, ignoram ou deixam de lado a principal característica do
direito administrativo, desde a sua origem no direito francês: a presença do binômio
autoridade e liberdade; para garantir autoridade, necessária para o exercício de funções
administrativas essenciais, o ordenamento jurídico prevê institutos que, em determinadas
situações, fazem prevalecer o interesse público sobre o particular; para garantir os direitos
individuais, o direito administrativo agasalha uma série de restrições ao poder público, as
quais, se não observadas, implicam a prática de atos ilegais, passíveis de correção pelos
órgãos de controle.
É verdade que hoje há a preocupação em ressaltar a centralidade da pessoa humana e a
relevância dos direitos fundamentais, dentre eles, em primeiro plano, a dignidade da pessoa
humana.
Mas essa ideia convive na Constituição com inúmeros institutos fundados no princípio
da supremacia do interesse público. Nem poderia ser diferente, já que a proteção dos
interesses da coletividade – o seu bem comum – constitui o próprio fim do Estado. Negar a
existência do princípio da supremacia do interesse público é negar o próprio papel do Estado.
Em artigo sobre o princípio da supremacia do interesse público: sobrevivência diante
dos ideais do neoliberalismo,144 demos um grande elenco de institutos presentes na
Constituição, fundados no princípio da supremacia do interesse público, mesmo no capítulo
dos direitos fundamentais do homem (que, aliás, inclui direitos e deveres individuais e
coletivos). É o caso do princípio da função social da propriedade, previsto no artigo 5º, que
serve de fundamento para desapropriações de caráter sancionatório (arts. 182 e 184) e que
convive com os princípios da propriedade privada e da livre concorrência, inseridos entre os
princípios que têm por fim ―assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da
justiça social‖ (art. 170). É o caso da requisição de propriedade particular pela autoridade
competente ―no caso de perigo público iminente‖ (art. 5º, XXV), da proteção do sigilo
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (art. 5º, inciso XXXIII), do mandado de
segurança coletivo (art. 5º, LXX) e da ação popular (art. 5º, LXXIII). É o caso das ações
coletivas para proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros
interesses difusos e coletivos (art. 129, III). No próprio título da ordem econômica, coexiste a
proteção do interesse econômico individual com a proteção do interesse público: de um lado,
144

In: DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, e RIBEIRO, Carlos Vinícius Alves. Supremacia do interesse público e
outros temas relevantes do direito administrativo. São Paulo: Atlas, 2010, p. 97.
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a previsão da propriedade privada, da livre concorrência, da livre iniciativa, do tratamento
favorecido para as empresas de pequeno porte; de outro, a justiça social, a função social da
propriedade, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades
regionais e sociais (art. 170). Confira-se ainda o capítulo da política urbana, onde se encontra
a ideia de função social da cidade e de bem-estar de seus habitantes (art. 182). É o interesse
público que se procura defender com a norma do artigo 192, quando se estabelece que o
sistema financeiro nacional deve ser estruturado de forma a promover o desenvolvimento
equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade. Por sua vez, o título pertinente à
ordem social começa com a regra de que o seu objetivo é o bem-estar e a justiça sociais (art.
193). O artigo 225 coloca o meio ambiente ecologicamente equilibrado como direito de todos
e o define como bem de uso comum do povo.
Enfim, são inúmeras as hipóteses em que o direito individual cede diante do interesse
público. E isso não ocorre por decisão única da Administração Pública. Ocorre porque a
Constituição o permite, a legislação o disciplina e o direito administrativo o aplica. A
proteção do interesse público, mesmo que feita em detrimento do interesse particular, é
possível porque o ordenamento jurídico o permite e outorga os instrumentos à Administração
Pública.
Não se pode esquecer que não existe direito individual que possa ser exercido de
forma ilimitada. Praticamente todos os direitos previstos na Constituição sofrem limitações
que são impostas pelo ordenamento jurídico, precisamente para definir os seus contornos e
impedir que o seu exercício se faça em prejuízo dos direitos dos demais cidadãos e da
coletividade.
O princípio da supremacia do interesse público está na base de praticamente todas as
funções do Estado e de todos os ramos do direito público. Está presente nos quatro tipos de
funções administrativas: serviço público, fomento, polícia administrativa e intervenção.
Pode-se dizer que ele é inerente ao próprio conceito de serviço público; este é público
porque é de titularidade do Estado, e é de titularidade do Estado porque atende a necessidades
coletivas.
O princípio da supremacia do interesse público está também na base da atividade de
fomento, pela qual o Estado subsidia, incentiva, ajuda a iniciativa privada, exatamente quando
considera que o particular merece essa ajuda porque está atuando em benefício do interesse
público, paralelamente ao Estado.
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O interesse público constitui o próprio fundamento do poder de polícia do Estado e
também da atividade de intervenção no domínio econômico; por meio deles, o Estado impõe
restrições ao exercício de direitos individuais para beneficiar o interesse da coletividade. É o
que ocorre também em relação ao princípio da função social da propriedade, que justifica a
imposição de restrições ao exercício do direito de propriedade em benefício do interesse
público. Trata-se de restrições, muitas delas previstas na própria Constituição, e que sempre
conviveram com os direitos fundamentais.
O

princípio

da

razoabilidade

(com

as

características

da

necessidade,

proporcionalidade e eficácia) tem que ser aplicado para que haja equilíbrio entre o interesse
público e os direitos individuais.
A defesa do interesse público corresponde ao próprio fim do Estado. O Estado tem
que defender os interesses da coletividade. Tem que atuar no sentido de favorecer o bem-estar
social. Negar a existência desse princípio é negar o próprio papel do Estado.
Por isso se fala em princípio da razoabilidade. Isto não implica negar o princípio da
supremacia do interesse público. Na realidade, a razoabilidade ou proporcionalidade (como
preferem alguns), pressupõe a existência de um interesse público a ser protegido. A
razoabilidade exige relação, proporção, adequação entre meios e fins. Quais fins? Os que
dizem respeito ao interesse público.
Não se nega que o princípio da supremacia do interesse público foi (e talvez
ainda seja) utilizado arbitrariamente, como se a invocação do mesmo fosse justificativa
suficiente para a adoção de qualquer tipo de decisão administrativa. Hoje está
consideravelmente alterada a aplicação e interpretação da ideia de interesse público e de
outros conceitos jurídicos indeterminados, cabendo aos órgãos de controle a apreciação e
correção nos casos em o princípio seja invocado de forma incorreta. Esse uso indevido não
justifica o afastamento do princípio da supremacia do interesse público quando ele tenha
fundamento no ordenamento jurídico.
O que constitui inovação por parte da doutrina e também da jurisprudência é o
esforço no sentido de dar ao princípio da supremacia do interesse público o seu real
significado, de modo a garantir o respeito aos direitos individuais. E também o realce dado à
ideia de centralidade da pessoa humana – valorizada pelo princípio da dignidade da pessoa
humana, previsto no artigo 1º, III, da Constituição – com o resultado, apontado por Carlos de
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Cabo Martín,145 de estender-se o âmbito dos direitos e liberdades até entender-se que
praticamente todas as questões estão impregnadas dos mesmos.
A consequência foi a extensão do controle judicial sobre atos da Administração que
interfiram com os direitos fundamentais, especialmente com os direitos sociais, levando à
chamada judicialização das políticas públicas. Os argumentos que têm servido de inspiração
para as decisões judiciais que reconhecem o direito dos autores ao recebimento de medicação,
tratamento médico, vaga em escolas, dentre outros, são, sem dúvida, originários do direito
alemão, com sua ideia de que os direitos fundamentais têm aplicação direta pela
Administração Pública e pelo Poder Judiciário, independentemente da existência de previsão
legal. Com isso, as normas constitucionais asseguradoras dos direitos sociais perderam a
natureza de normas programáticas. Infelizmente, o uso abusivo no exercício desses direitos e
a falta de cautela do Poder Judiciário na outorga de liminares têm provocado resultados
danosos para os cofres públicos e para o interesse da coletividade não alcançada por essas
decisões tomadas nos casos concretos.

IV.III. PRIVATIZAÇÃO: A CHAMADA FUGA PARA O DIREITO PRIVADO

Fala-se atualmente em fuga do direito público ou fuga para o direito privado,
designando-se, com isso, a utilização, pela Administração Pública, de institutos do direito
privado. Dentro dessa tendência, fala-se em consensualismo, com o intuito de substituir os
atos unilaterais, imperativos, por acordos em que se reduzem as prerrogativas autoritárias da
Administração Pública; fala-se em crescimento das parcerias com entidades privadas, como
concessionárias e permissionárias e com entidades do terceiro setor; fala-se em substituição
dos servidores públicos pelos empregados terceirizados; fala-se em redução das cláusulas
exorbitantes dos contratos administrativos; fala-se em introdução de princípios da ordem
econômica (como liberdade de iniciativa e livre concorrência) com relação a atividades
tradicionalmente consideradas como serviços públicos; fala-se em privatização de empresas
estatais e em liberalização de serviços públicos (em movimento contrário ao da publicatio).
Trata-se de tendência que não tem como concretizar-se com a extensão que se possa
pretender, tendo em vista que o direito privado, quando utilizado pela Administração Pública,
é sempre derrogado parcialmente por normas de direito público, muitas delas com
fundamento constitucional.
145

Sobre el concepto de ley. Madri: Trotta, 2000.
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A expressão ―fuga para o direito privado‖ é utilizada como título de livro da autora
portuguesa, Maria João Estorninho.146 Mas logo na introdução do livro, ela observa, em nota
de rodapé, que a expressão deve-se a Fritz Fleiner, tendo sido utilizada no livro ―Institutionen
des Deutschen Verwaltungsrechts‖, 8. ed., Ed. Mohr, Tübingen, 1928, p. 326. Verifica-se,
portanto, que a expressão não é nova e reforça a ideia de que o direito administrativo nunca se
afastou inteiramente do direito privado.
Maria João Estorninho trata do tema de forma original. Ela começa falando da teoria
da bifurcação da personalidade do Estado, elaborada com o propósito de abrandar a teoria da
irresponsabilidade do Estado, que vigorava no período das monarquias absolutas. O Estado
teria dupla responsabilidade: a) o Estado, poder político, dotado de soberania, que pratica atos
de império, com todas as prerrogativas próprias de autoridade, não sujeitos à lei nem ao
controle judicial; em relação a esses atos continuava a aplicar-se a teoria da irresponsabilidade
do Estado por danos causados aos administrados; b) o Fisco, que atua como os particulares na
gestão de seu patrimônio; como tal, sujeita-se ao direito civil (jus civile) e ao controle judicial,
respondendo pelos danos causados aos administrados.
Fazendo um paralelo com o famoso livro O Médico e o Monstro, Maria João
Estorninho diz que o Estado com dupla personalidade é esquizofrênico e tem duas caras: uma
cara boa (o Médico), que se sujeita à lei, e uma cara má (o Monstro) insuscetível de sujeição à
lei e ao controle judicial. A autora esclarece ter sido com a elaboração da teoria da bifurcação
da personalidade do Estado que este passou a submeter-se à lei; mas como não havia ainda o
direito público, a submissão se dava às normas do direito civil. A utilização do direito civil,
nessa fase, veio como uma cara boa, porque foi uma forma de proteger os direitos do cidadão
diante dos poderes estatais.
Depois a autora realça a tendência mais recente de fuga para o direito privado, não
como cara boa, mas como cara má, porque a procura do direito civil se dá agora com má
intenção: a de fugir ao regime jurídico da Administração Pública.
Isto ocorre porque, na comunidade europeia, especialmente no direito alemão, há o
entendimento, por grande parte da doutrina, de que, quando a Administração Pública se
socorre do direito privado, ela atua sem as prerrogativas que lhe são próprias e sem submeterse a determinadas restrições, como o princípio da legalidade, o princípio do interesse público
e a vinculação aos direitos fundamentais.147
146

A fuga para o direito privado. Contributo para o estudo da actividade de direito privado da Administração
Pública. Coimbra: Livraria Almedina, 1999, p. 23-26 e 35-46.
147
A esse propósito, v. doutrina citada por Maria João Estorninho na ob. cit, p. 167-240.
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No direito brasileiro o estudo de institutos de direito privado utilizados pela
Administração não é muito recente, o que demonstra que a utilização do regime jurídico
administrativo nunca impediu que o direito privado fosse também aplicado, seja na atuação
interna da Administração Pública, seja em suas relações com os particulares. Em minha tese
de livre-docência – Da aplicação do direito privado no direito administrativo - defendida em
1988 e publicada no ano seguinte,148 tratei do assunto e o retomei com a publicação de obra
coletiva intitulada Direito privado administrativo,149 no qual escrevi a introdução com o título
de aplicação do direito privado pela Administração Pública. As duas obras analisam
inúmeros institutos do direito privado utilizados pela Administração Pública, sempre com o
objetivo de demonstrar que o direito privado sempre é derrogado, em maior ou menor grau,
por normas de direito público.
Mais recentemente, cresceu o interesse pelo tema como resultado da tendência que se
nota, atualmente, com relação a inúmeros institutos tradicionais do direito administrativo, de
caminhar no sentido de uma privatização, entendida em sentido amplo, de modo abranger
todos os instrumentos de que o poder público vem se utilizando com o objetivo de reduzir a
atuação estatal e prestigiar a iniciativa privada, a liberdade de iniciativa e de competição e os
modos privados de gestão das atividades sociais e das atividades econômicas a cargo do
Estado. A privatização atinge o próprio regime jurídico a que se submete a Administração
Pública. Daí o uso da expressão fuga do direito público ou fuga para o direito privado.
No entanto, a fuga do direito administrativo não pode e nunca será total. Em primeiro
lugar, porque os próprios instrumentos utilizados pela Administração Pública para transferir a
gestão de serviços públicos aos particulares são regidos pelo direito administrativo, como
ocorre com os contratos de concessão, os contratos de gestão, os convênios, os termos de
parceria, tendo de sujeitar-se aos controles da Administração Pública, inclusive do Tribunal
de Contas. Em segundo lugar, porque o regime jurídico a que se submete o particular que
exerce atividade estatal é híbrido: se é verdade que a entidade atua sob o regime do direito
privado, não é menos verdade que são de direito público as normas sobre os bens utilizados na
prestação dos serviços públicos, sobre responsabilidade civil perante os usuários, sobre os
princípios aplicáveis à prestação do serviço público, sobre os poderes exercidos pelo poder
público, sobre as prerrogativas públicas outorgadas ao particular. No caso das atividades
sujeitas a regulação por agências reguladoras, as normas postas pelas mesmas compõem um
direito administrativo de natureza talvez um pouco diversa (pela origem do órgão de que
148
149

Do direito privado na Administração Pública. São Paulo: Atlas, 1989.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 1-20.
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emanam) e que imprimem menos segurança jurídica (porque não sujeitas a qualquer processo
de elaboração normativa, seja para sua formulação, seja para sua alteração e revogação) e com
a desvantagem de serem baixadas sem a observância do princípio democrático presente no
processo previsto constitucionalmente para o Poder Legislativo.
Na realidade, a Administração Pública nunca deixou de aplicar o direito privado em
inúmeras hipóteses. No direito brasileiro, por exemplo, ela celebra contratos de direito
privado, cria empresas sujeitas ao regime das empresas privadas, contrata servidores sob
regime da CLT, faz parcerias com entidades privadas, como as concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, as concessionárias responsáveis pela exploração de bens
públicos (como petróleo), e também com entidades do terceiro setor.
Por isso mesmo, muitos autores, desde longa data, falam na existência de um direito
administrativo em sentido amplo, que abrange o regime jurídico de direito público e o direito
privado a que se submete a Administração Pública; e em direito administrativo em sentido
estrito, correspondente a um regime jurídico de direito público, derrogatório e exorbitante do
direito comum, com restrições e prerrogativas destinadas a, de um lado, garantir a autoridade
do poder público e, de outro, respeitar os direitos dos cidadãos.
Por mais que se idealize a fuga do direito administrativo, ela nunca poderá ser integral,
porque, mesmo quando se socorre de institutos do direito privado, tais normas são
parcialmente derrogadas pelo direito público.
Na realidade, pode-se afirmar que essa fuga provoca o crescimento do chamado
direito privado administrativo, que constitui parte integrante do direito administrativo
considerado em seu sentido amplo: este abrange tanto as normas de direito público que
compõem o regime jurídico a que se submete a Administração Pública (o direito público
administrativo ou direito administrativo em sentido restrito), como as normas de direito
privado, aplicadas com derrogações em maior ou menor grau, por normas de direito público
(o direito privado administrativo).
A fuga para o direito privado que ocorre no direito brasileiro assemelha-se à que
ocorre no âmbito da União Europeia no que diz respeito à intenção, que é a de fugir às
―amarras‖ do regime jurídico administrativo; mas afasta-se daquele modelo quando defende
que a utilização do direito privado libera a Administração Público das prerrogativas e
sujeições próprias do regime jurídico administrativo. O próprio direito positivo, inclusive a
Constituição, contém normas que se aplicam independentemente de ser de direito público ou
de direito privado o instituto utilizado; é o caso dos princípios referidos no artigo 37 da
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Constituição, da exigência de licitação, das cláusulas exorbitantes dos contratos
administrativos (aplicadas, em grande parte, aos contratos de direito privado). Existe, no
direito brasileiro, forte tendência à publicização dos institutos de direito privado utilizados
pela Administração Pública. Basta verificar as normas da Lei nº 13.303/2016, que estabeleceu
o estatuto jurídico das empresas estatais; e a Lei nº 13.019/2014, sobre parcerias com o
terceiro setor: em ambas é muito grande a derrogação do direito privado, embora essas leis
tratem de pessoas jurídicas de direito privado. Também na jurisprudência há tendência
publicizadora, especialmente com relação às entidades da administração indireta (fundações
públicas e empresas estatais).
A título de conclusão, neste item, é preciso realçar que o direito administrativo
enfrenta duas tendências opostas: de um lado, a chamada fuga para o direito privado e, de
outro, a constitucionalização. Essas duas tendências colocam o direito administrativo entre o
direito público e o direito privado.
IV.IV. DEMOCRATIZAÇÃO
O modelo do Estado Democrático de Direito, adotado no Brasil a partir da
Constituição de 1988, trouxe consigo a previsão de inúmeros instrumentos de participação do
cidadão na gestão e no controle da Administração Pública, bem como no processo político,
econômico, social e cultural; essa ideia está incorporada na Constituição não só pela
introdução da fórmula do Estado Democrático de Direito – permitindo falar em democracia
participativa –, como também pela previsão de vários instrumentos de participação, podendose mencionar, exemplificativamente, o direito à informação (art. 5 o, XXXIII)150, o direito de
denunciar irregularidades perante o Tribunal de Contas (art. 74, § 2o), a gestão democrática da
seguridade social (art. 194, VII), da saúde (art. 198, III), do ensino público (art. 206, VI), sem
falar em inúmeras normas contidas na legislação ordinária prevendo também essa
participação, como ocorre na Lei Geral de Telecomunicações, na Lei de Licitações e
Contratos, na Lei de Processo Administrativo (com a previsão, principalmente, de audiências
e consultas públicas).

150

O direito à informação está hoje disciplinado pela Lei nº 12.527, de 18.11.11 (conhecida como Lei de Acesso
à Informação).
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A ideia é reforçada com a introdução do § 3o no artigo 37 da Constituição pela
Emenda Constitucional 19/98, que prevê lei que discipline as formas de participação do
usuário na Administração direta e indireta.151
Dentre os principais instrumentos da chamada democratização da Administração
Pública incluem-se a participação do cidadão e da sociedade civil na gestão e no controle da
Administração Pública, a processualização do direito administrativo e a transparência.
É possível que todos esses instrumentos de democratização decorram de um objetivo
último: o de preservar a legalidade e moralizar a Administração Pública.
No direito brasileiro, especialmente depois da entrada em vigor da Constituição de
1988, vem crescendo a aspiração de combate à corrupção e à improbidade administrativa. Isto
talvez ocorra pela inclusão do princípio da moralidade no caput do artigo 37 e previsão das
consequências da prática de atos de improbidade no § 4º do mesmo dispositivo.
Uma sucessão de leis foi sendo promulgada com o objetivo de dar concretude a esses
dispositivos: a) a chamada lei de improbidade administrativa (Lei nº 8.429, de 2.6.92),
definindo os atos de improbidade (lesão ao erário, enriquecimento ilícito e afronta a princípios
da Administração) e prevendo as sanções cabíveis; b) a lei de licitações e contratos
administrativos (Lei nº 8.666, de 21.6.93), contendo capítulos específicos sobre infrações
administrativas e ilícitos criminais, com indicação das penalidades cabíveis, além de normas
sobre participação do cidadão no controle da legalidade do procedimento licitatório, com
possibilidade de impugnar o instrumento convocatório e de apresentar denúncias perante o
Tribunal de Contas (art. 113, par. 1º) e o Ministério Público (art. 101); c) lei da ficha limpa
(Lei complementar nº 135, de 4.6.10), com exigências específicas para os candidatos a
exercício de mandato político; a lei anticorrupção (Lei nº 12.846, de 1º.8.10), prevendo a
responsabilidade objetiva, nas esferas administrativa e judicial, das pessoas jurídicas que
causam dano ao Estado, e definindo as respectivas sanções.
Talvez essa luta pela moralização seja o móvel (ou o fundamento) para outras
tendências do direito administrativo, como o incremento da participação popular no controle e
na gestão da Administração Pública, bem como a exigência de motivação e de
transparência.152

151

Esse dispositivo constitucional também foi disciplinado, embora parcialmente, pela Lei nº 12.527/11.
Com o título de Participação popular na Administração Pública, publicamos artigo na Revista Trimestral de
Direito Público. São Paulo: Malheiros, v. 1, p. 127-139, republicado no v. 59, p. 226-239. Sobre o assunto, v.
também Fabiana Cristina Severi, Participação popular em órgãos da Administração Pública: perspectivas e
desafios à luz dos debates sobre as características gerais e a efetividade das instituições participativas brasileiras.
In: MARQUES NETO, Floriano de Azevedo, e outros. Direito e Administração Pública: estudos em
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Intimamente relacionada com a ideia de participação, fala-se na ―processualização‖ do
direito administrativo, especialmente com a exigência constitucional do devido processo
legal, que exige, entre outras coisas, a observância de formalidades essenciais à proteção dos
direitos individuais, como a ampla defesa, o contraditório, o direito de recorrer. São
fundamentais, nesse sentido, dentre outros, o artigo 5º, LIV, da Constituição, pelo qual
―ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal‖; e o artigo
5º, LV, em cujos termos ―aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes‖.
Essa processualização ganhou força com a publicação de leis sobre processo
administrativo. Na esfera federal, a Lei nº 9.784, de 29.1.99, veio preencher uma lacuna
legislativa, ao estabelecer normas básicas sobre o processo administrativo, visando à proteção
dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração. Além de
dar aplicação aos princípios elencados no artigo 2º (e, nesse aspecto, a lei é de âmbito
nacional, já que trata de efetividade a princípios constitucionais), a lei contém normas
essenciais sobre todas as fases do processo, sobre anulação, revogação, convalidação,
recursos, prazos, sendo de aplicação subsidiária a todos os processos administrativos regidos
por legislação específica.
A processualização é fundamental para garantir o exercício de direitos individuais e
coletivos perante o poder público, bem como garantir o controle de legalidade da atuação da
Administração Pública.
Ainda é essencial à democratização o princípio da transparência. A Constituição e a
legislação infraconstitucional não fazem referência à transparência como princípio da
Administração Pública. Mas ela resulta implicitamente de várias normas constitucionais,
como as que asseguram a publicidade, restringem o sigilo, garantem o direito à informação,
dentre outros.
Pode ser entendida, em sentido amplo, como um princípio que abrange, ainda que
implicitamente, todos os dispositivos legais e constitucionais que têm por objetivo garantir a
visibilidade da atuação do poder público. Esta deve ser visível, aberta, sem mistérios ou
segredos.

homenagem a Maria Sylvia Zanella Di Pietro, São Paulo: Atlas, 2013, p. 173-187; e PEREZ, Marcos Augusto, A
administração pública democrática: institutos de participação popular na administração pública, Belo
Horizonte: Editora Fórum, 2004.
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Para alguns, a transparência tem sentido amplo e abrange publicidade, motivação,
participação, devido processo legal, direito à informação, direito à obtenção de certidão,
direito de acesso ao processo.
Wallace Paiva Martins Júnior, que defendeu sua tese de doutorado sobre o tema da
transparência administrativa153 afirma que esse princípio ―é inerência do princípio
democrático (princípio fundamental estruturante) e, à míngua de clara e precisa
denominação normativo-constitucional, resulta como o valor impresso e o fim expresso pelos
princípios da publicidade, da motivação e da participação popular, como princípios
constitucionais especiais ou subprincípios que a concretizam, uma vez que todos (isolada ou
cumulativamente) apontam para a visibilidade da atuação administrativa e inspiram a
produção de regras como o direito de petição, o direito de certidão e o direito à informação,
tidos como mecanismos constitucionais essenciais no controle jurisdicional da transparência,
legalidade, moralidade e probidade na gestão da coisa pública‖.
Um pouco além,154 o autor sintetiza os fins objetivados com a transparência: ―a
preservação da visibilidade e do caráter público da gestão dos negócios públicos e a
atribuição de legitimidade material à Administração Pública (além de juridicização, ética,
conhecimento público, crítica, validade ou eficácia jurídica, defesa dos administrados e
respeito aos seus direitos fundamentais, controle e fiscalização, convencimento, consenso,
adesão, bom funcionamento, previsibilidade, segurança jurídica), sendo instrumental de suas
finalidades os subprincípios da publicidade, motivação e participação popular‖.
Em resumo, a transparência garante a visibilidade das ações do governo, permite a
fiscalização pelo cidadão, garante o direito de defesa e o contraditório, facilita o controle
pelos poderes instituídos.
Como subprincípio, a publicidade está prevista no artigo 37, caput, da Constituição.
Vários incisos do artigo 5º constituem aplicação desse princípio constitucional: o inciso LX,
segundo o qual a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa
da intimidade ou o interesse social o exigirem; o inciso XIV, que assegura a todos o acesso à
informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional; o
inciso XXXIII, que garante o direito de acesso à informação para defesa do interesse
particular ou do interesse coletivo ou geral, com ressalva para aquela cujo sigilo seja

153

Transparência administrativa: publicidade, motivação e participação popular. São Paulo: Saraiva, 2. ed.
2010, p. 34-35. O autor retoma o tema em capítulo específico sobre o tema, in DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella
Di Pietro (coordenação), Tratado de Direito Administrativo, vol. 1, Parte II, capitulo 7, p. 419-478.
154
Ob. cit., p. 53.

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 211

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; o inciso XXXIV, que garante o direito à
obtenção de certidão, independentemente do pagamento de taxa; o inciso LXXII, que
assegura o direito à informação relativa à pessoa, garantido pelo habeas data.
A motivação, que também constitui subprincípio da transparência, não tem previsão
expressa na Constituição (a não ser para as decisões administrativas dos Tribunais e do
Ministério Público, conforme artigos 93, inciso X, e 129, § 4º, da Constituição), decorre
implicitamente do princípio da publicidade (artigo 37, caput) e da exigência de controle dos
atos da Administração Pública. Está prevista expressamente na Lei de Processo
Administrativo Federal (Lei nº 9.784, de 29.1.99), que a prevê como princípio no art. 2º,
caput e parágrafo único, inciso VII, além de indicar algumas das hipóteses em que é cabível
(art. 50).
A exigência de motivação, como requisito de validade dos atos administrativos, é
amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência.
V. CONCLUSÃO
O objetivo deste texto foi o de sintetizar, com poucas palavras, as transformações do
direito administrativo brasileiro, utilizando quatro expressões: recorrer a fórmulas sintéticas:
a) a constitucionalização, seja pela elevação ao nível constitucional de inúmeras
matérias próprias da legislação ordinária, seja pela irradiação dos efeitos de
princípios e valores constitucionais sobre todo o ordenamento jurídico
infraconstitucional, com consequências sensíveis em matéria de interpretação da
Constituição;
b) humanização, pela defesa da centralidade da pessoa humana, a exigir
razoabilidade (necessidade, adequação e proporcionalidade) entre as restrições aos
direitos individuais e a proteção do interesse público;
c) privatização ou fuga para o direito privado, pela busca de instrumentos próprios
do direito privado, como consenso e contratualização (em detrimento dos atos
unilaterais, imperativos e autoexecutórios), substituição de pessoal estatutário por
terceirizados, gestão de serviços públicos pela iniciativa privada, parcerias com o
terceiro setor;
d) democratização, pelos instrumentos da participação, processualização, motivação,
transparência.
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EL EFECTO IRRADIANTE DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EM EL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

THE IRRADIENT EFFECT OF FUNDAMENTAL RIGHTS IN THE
ADMINISTRATIVE PROCEDURE

ALEXANDER ESPINOZA RAUSSEO
Doutor pela Universität Passau da Alemanha. Professor
da Universidad Central de Venezuela.

RESUMO: No caso do exercício do direito de reunião, as autoridades competentes têm a tarefa de estabelecer
um equilíbrio entre diversos setores da sociedade procurando fazer uso do espaço público, quer a fim de
comunicar uma opinião ou um protesto, ou por outro lado, como um espaço livre para o movimento. O
procedimento administrativo é um mecanismo de conciliar os interesses conflitantes. Ele permite definir a ação
coletiva, o seu conteúdo e, acima de tudo, espaço de confronto físico e simbólico. O ordenamento do território
permite aos manifestantes auto-determinar o seu comportamento, estabelecendo directrizes claras. Para fazer
isso, a troca anterior de pontos de vista é necessária, negociar espaços e métodos de protesto entre as autoridades
e os organizadores. Antes que proibir a reunião, a autoridade administrativa deve ser especialmente diligente na
hora de propor ou arbitrar os meios necessários para garantir o exercício do direito de reunião no lugar e hora
programada pelos promotores. Este dever também inclui tomar as medidas preventivas necessárias e a imposição
de limites e condições ao exercício do direito.
PALAVRAS-CHAVE: Procedimento Administrativo; direitos fundamentais; Direito de reunião; Equilíbrio;
Efeito irradiante; Permissão prévia.
ABSTRACT: In the case of the exercise of the right of assembly, the competent authorities have the task of
establishing a balance between various sectors of society that intend to use public space, either for the purpose of
communicating an opinion or a protest, or Other side, as a space for free transit. The administrative procedure is
a mechanism designed to reconcile conflicting interests. It allows us to delimit collective action, its contents and,
above all, the physical and symbolic space of confrontation. The arrangement of space allows demonstrators to
self-determine their behavior, establishing clear guidelines. This requires the prior exchange of opinions, the
negotiation of spaces and methods of protest between the authorities and the organizers. Before prohibiting the
meeting, the administrative authority should be particularly diligent in proposing or arranging the necessary
means to ensure the exercise of the right of assembly at the place and time programmed by the promoters. This
duty also includes the adoption of the necessary preventive measures and the imposition of limits and conditions
to the exercise of the right.
KEYWORDS: Administrative procedure. Fundamental rights. Right of assembly. Balance. Radiant effect. Prior
permission
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I. INTRODUCCIÓN
1
Desde la sentencia del Tribunal Federal Constitucional de Alemania del 15 de enero de
1958, dictada en el caso Lüht, la doctrina del efecto irradiante ha sido aplicada reiteradamente
por ese tribunal en innumerables materias. La referida doctrina se encuentra referida a la
influencia que ejerce el orden de valores contenido en la Constitución, para la interpretación
de las normas de todos los ámbitos del ordenamiento jurídico. La tesis de los efectos
irradiantes de los derechos fundamentales es aplicable a los poderes ejecutivo y judicial, en la
interpretación y aplicación de las leyes, incluso en las disposiciones del derecho privado.
Estos ámbitos del derecho resultan en cierta medida permeados por el derecho constitucional.
La teoría del efecto irradiante ha tenido recepción en la doctrina constitucional
española. El Tribunal Constitucional ha establecido que las libertades de expresión y de
comunicar y recibir información constituyen un valor objetivo esencial del Estado
democrático y como tal, dotado de valor superior o eficacia irradiante. La integración de esa
doble perspectiva obliga al órgano judicial que haya apreciado lesión del derecho al honor a
realizar un juicio ponderativo a fin de establecer si la conducta del agente se justifica por el
valor predominante de la libertad de expresión en ejercicio de la cual ha inferido la lesión,
atendiendo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto.
Finalmente, en el derecho venezolano, encontraremos un escaso desarrollo de los
derechos fundamentales materiales y de su influencia en el derecho ordinario, frente a una
hipertrofia en el debate procesalista. Esto ha conducido a tolerar niveles elevados de injusticia
en una práctica judicial que se excusa en la legalidad formal. La Constitución de 1999 venía
de la mano de la idea de una justicia constitucional, dotada de los más amplios poderes en la
estructura del Estado, los cuales, 15 años más tarde, arrojan un saldo negativo entre la teoría
constitucional y la realidad social.
II. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALEMÁN
II.I. LA PROTECCION DE DERECHOS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DEL
PROCEDIMIENTO

Uno de los desarrollos más novedosos de la teoría de los derechos fundamentales es el
referido a la eficacia de los derechos fundamentales a través del procedimiento.155 En la
155

Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland pág.145
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jurisprudencia consolidada del Tribunal Federal Constitucional se ha establecido que la
garantía constitucional de los derechos fundamentales ejerce influencia en la configuración
del procedimiento administrativo.156
Aún cuando no existe una fórmula de validez general, que sirva para resolver todos los
casos,157 sin embargo, es aceptado que se trata de una relación de efectos recíprocos. Los
derechos fundamentales, y sobre todo, las garantías procedimentales, producen una influencia
determinante en la configuración del procedimiento administrativo. Al mismo tiempo, la
configuración del procedimiento puede resultar determinante para el ejercicio de los derechos
fundamentales.
Los derechos fundamentales no sólo ejercen influencia sobre todo el derecho material,
sino además sobre el derecho adjetivo, en la medida en que el mismo es relevante para su
efectiva protección.158 De acuerdo con la doctrina dominante, la protección de los derechos
fundamentales a través del procedimiento, tiene una función instrumental, al servicio del
derecho fundamental material en juego.159 Las normas de procedimiento deben encontrarse
configuradas de tal forma, que con cierto grado de seguridad el resultado material sea
conforme al derecho fundamental.160
Más allá de la clásica protección de los derechos fundamentales frente a la
intervención del Estado, la función de protección se produce además en todos los
procedimientos, en los cuales se encuentre en juego un derecho fundamental. Se trata, en
primer lugar, de la obligación del legislador de realizar una configuración de un
procedimiento ajustado al derecho fundamental y, en segundo lugar, de la obligación de los
poderes de ejecución de realizar una interpretación y aplicación de la ley, conformes al
derecho fundamental.161 En tal sentido, son sólo verdaderamente relevantes aquellas
disposiciones de procedimiento, de las cuales necesariamente depende el titular del derecho
para la realización de su derecho fundamental.162 Para ello se diferencia entre derechos de
procedimiento, a los cuales corresponde por sí mismo el carácter de derecho fundamental
(Ejm. derecho de protección jurídica efectiva; derechos procesales); derechos que apenas
logran su realización luego de un procedimiento constitutivo (Ejm. Derecho de asilo, derecho
156

BVerfGE 52, 380/389 – El examinado silencioso
Bethge, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, NJW
1982, 1
158
BVerfGE 53, 30/65
159
Cremer, Freiheitsgrundrechte, pág. 394
160
Cremer, Freiheitsgrundrechte, pág. 395; Katz, Staatsrecht: Grundkurs im öffentlichen Recht, párr. 583
161
Grimm, Verfahrensfehler als Grundrechtsverstöße, NVwZ 1985, 865
162
Hill, Das Fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, pág. 377
157
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a no prestar servicio militar armado); así como procedimientos que tienen como finalidad la
limitación de derechos o su ejercicio.163
Un ejemplo de un derecho fundamental material que depende de un procedimiento
administrativo adecuado, para no convertirse en letra muerta, lo constituye el derecho de
asilo. A pesar de su consagración constitucional, su realización práctica sería imposible sin el
correspondiente procedimiento administrativo. Por otra parte, ello no significa un regreso a la
superada concepción, según la cual, el derecho fundamental sólo era realizable en la medida
en que así lo disponía el Legislador.164 Por el contrario, en la medida en que es necesario para
garantizar la realización del derecho de asilo, el Estado se encuentra obligado a colocar a
disposición del individuo procedimientos adecuados para ello, cuyos fundamentos esenciales
hubieran sido establecidos por el legislador.165 Si el legislador equivoca los parámetros
exigidos por el derecho fundamental, se trataría de una ley inconstitucional.
Los derechos de protección, tales como el derecho a la protección de la vida y la
integridad física, también son determinantes de la aplicación de disposiciones sobre el
procedimiento administrativo y judicial. Ejemplo de ello son las normas de procedimiento de
autorización para instalaciones de materiales peligrosos, tales como la energía nuclear, cuya
función principal consista en brindar protección a estos bienes jurídicos. Una infracción
constitucional se produciría cuando el órgano administrativo dejara de aplicar las normas
destinadas a brindar tal protección.166

II.II.

EL

NÚCLEO

DE

LOS

DERECHOS

EN

EL

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

En el derecho alemán, el principio de dignidad humana sirve de punto de partida para
la configuración del procedimiento administrativo. La dignidad de la persona no sólo
constituye el núcleo del orden constitucional y sirve de base a las institucionales del derecho
material, sino que tambié exigen la realización de la posición del ciudadano como sujeto en el
procedimiento administrativo. De allí deriva la necesidad de diálogo entre la administración y

163

Hufen, Zur Systematik der Folgen von Verfahrensfehlern, pág. 71
Bethge, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, NJW
1982, pág. 5
165
Bethge, Grundrechtsverwirklichung und Grundrechtssicherung durch Organisation und Verfahren, NJW
1982, pág. 5
166
BVerfGE 53, 30/66
164
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el ciudadano y proscribe el tratamiento del individuo como un simple objeto de la actividad
administrativa, sobre el cual puede disponerse libremente.167

II.III.

LOS

DERECHOS

SUBJETIVOS

EN

EL

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

El carácter relevante del procedimiento para los derechos fundamentales no se
presenta en forma aislada, sino como una función conexa o complementaria de la protección
material que ofrece el derecho fundamental. Por ello no es suficiente para la anulación la
presencia de un componente procedimental en el derecho fundamental, si no se ha producido
al mismo tiempo un perjuicio material del Administrado, esto es, si no existe una lesión en el
ámbito material de la garantía constitucional de libertad a través del error de procedimiento o
por la decisión del fondo del asunto.168
Para determinar si la violación de una norma de procedimiento o de competencia
puede ser hecha valer por el interesado, depende también de si la norma violada tenía (entre
otras) la finalidad de garantizar los intereses de ese participante en el procedimiento.169 De allí
que cada uno de los vicios procedimentales den lugar a la interrogante acerca de la finalidad
protectora de la norma. El demandante sólo puede alegar como fundamento de su acción
errores de procedimiento que le han producido una consecuencia desfavorable.170 Aún cuando
es esclarecedora la función de garantía del derecho de procedimientos sobre el derecho
material, sin embargo no puede atribuírsele que por regla general exista una relación entre la
violación de la norma y la lesión de la posición jurídica individual en el caso concreto. Por
ello se precisa de una consideración funcional, que relacione el valor de la posición jurídica
material con la forma típica en que las instituciones procedimentales producen sus efectos. 171
Únicamente errores fundamentales de procedimiento acarrean como consecuencia la
nulidad del acto administrativo.172 Ello depende de si la decisión de fondo puede haber
resultado afectada por la infracción de la norma de procedimiento.173 Por ejemplo, la
reducción de un lapso no es un error elemental del procedimiento, si el administrado ha
167

Denninger, Staatlicher Hilfe zur Grundrechtsausübung durch Verfahren, Organization und Finanzierung, párr.

55
168

Hill, Das Fehlerhafte Verfahren und seine Folgen im Verwaltungsrecht, pág. 378; Schmidt-Preuß,
Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, pág. 522
169
Rupp, Bemerkungen zum verfahrensfehlerhaften Verwaltungsakt, pág. 166
170
Gerhardt, § 113 VwGO, párr. 15
171
Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, párr. 157
172
BVerwGE 29, 282/283
173
BVerwGE 29, 282/284
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alcanzado el objetivo perseguido por la norma.174 En el caso que se hubiera omitido la
participación de un organismo administrativo distinto de aquél que decide el asunto, debe
analizarse con precisión si tal participación tenía por finalidad la protección jurídica material
del destinatario, o si perseguía un fin distinto.175

II.IV. LOS DERECHOS SUBJETIVOS DE TERCEROS EM EL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO

En el caso de violación de una norma de procedimiento que tenga por finalidad la
protección de los intereses de un tercero en el mismo, es suficiente que pueda considerarse
razonablemente que en la situación concreta de conflicto, la ejecución correcta del
procedimiento hubiese llevado a una mejor posición jurídico material del tercero.176 Ello debe
derivarse de los argumentos del tercero afectado.177 Si puede establecerse que en todo caso el
solicitante tiene derecho a obtener el acto autorizatorio, según los supuestos fácticos y
jurídicos del caso, no existe una lesión jurídico material del tercero opositor y con ello carece
de fundamento la pretensión de nulidad basada en un error de procedimiento.178
Normas de procedimiento que tienen por finalidad la protección del tercero, son en
todo caso aquellas normas y principios que permiten la participación del interesado en el
procedimiento. Estas tienen por ejemplo como objeto la audiencia del tercero, su
asesoramiento o la igualdad de condiciones en el procedimiento.179 La jurisprudencia ha
reconocido con mucha prudencia tales derechos procedimentales absolutos en los casos
siguientes: Derecho de participación de una agrupación de protección medioambiental
reconocida; Participación de la Municipalidad en proyectos de tráfico aéreo; Procedimiento de
permiso para instalaciones de energía nuclear para potenciales afectados de su irregular
funcionamiento.180 Esa posición jurídica formal sólo abarca el interés en una participación
adecuada en el procedimiento administrativo y puede por ello ser cumplida mediante la
posibilidad de presentar sus argumentos durante el procedimiento.181

174

BVerwGE 29, 282/285; BVerwGE 71, 150/152
Schmidt-Aßmann, Art. 19 IV GG, párr. 157
176
Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, pág. 526
177
BVerwGE 75, 285/291
178
Schmidt-Preuß, Kollidierende Privatinteressen im Verwaltungsrecht, pág. 527
179
Hufen, Zur Systematik der Folgen von Verfahrensfehlern, pág. 72
180
Diekötter, Die Auswirkung von Verfahrensfehlern auf die
Ermessensentscheidungen, pág. 125
181
BVerwGE 81,95/106, 107
175
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II.V. EL DERECHO DE REUNIÓN Y EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

La dimensión procedimental del derecho de reunión es consecuencia del efecto
irradiante de los derechos fundamentales.182El derecho de reunión tiene un importante
contenido jurídico procedimental y de organización administrativa.183 Uno de los aspectos
inovadores de la sentencia del caso Brockdorf, lo constituye la referencia del procedimiento
administrativo, como parte de los elementos del análisis de constitucionalidad de la
prohibición de la manifestación pública.

184

La sentencia permite establecer que la

configuración del procedimiento en primer grado es determinante de la garantía de una tutela
judicial efectiva.185

II.V.I. EL PRINCIPIO DE LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE

En la resolución del caso Brokdorf, el Tribunal Federal Constitucional dictó una
especie de decálogo para ambas partes. La exigencia para los órganos del Estado de
conducirse en forma favorable al ejercicio del derecho de reunión, se corresponde con la
exigencia de realización de los derechos de libertad mediante el procedimiento administrativo.
La necesidad de la cooperación y el debate no sólo resultan necesarios en materia de
planificación del territorio, sino cada vez en mayor medida en el ejercicio de la libertad de
reunión, sobre todo cuando los intereses de los ciudadanos y las medidas del poder público
son antagónicos. Esto comprende, para ambas partes, la omisión de provocaciones y la
moderación de los órganos del poder público, especialmente, el inicio oportuno de la
comunicación, el contacto recíproco y el intercambio de información, con el objeto de lograr
la mayor cooperación y confianza posibles.186
Las autoridades estatales deben proceder favorablemente frente a las reuniones,
siguiendo el modelo de las grandes demostraciones que se han desarrollado pacíficamente, y
no permanecer sin motivo suficiente a la expectativa de los sucesos. La obligación de no sólo
tomar en consideración esas experiencias, sino también de ensayarlas en la práctica, se puede

182

Höfling, Art. 8, párr. 45, en: Sachs (Coord.), Grundgesetz
Jochum, Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsprozessrecht, pág. 54
184
Espinoza, Influencia de los derechos fundamentales en el procedimiento administrativo, pág 72
185
Jochum, Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsprozessrecht, pág. 55
186
Denninger, Staatlicher Hilfe zur Grundrechtsausübung durch Verfahren, Organization und Finanzierung, párr.
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justificar constitucionalmente en la medida que éste es un medio menos gravoso que las
intervenciones en forma de prohibiciones o disoluciones.187
Entre más seriamente contribuyan las autoridades estatales al desarrollo pacífico de las
grandes demostraciones, será más probable que una vez que hubieran fracasado sus esfuerzos,
las medidas posteriores de disolución o prohibición superen satisfactoriamente la revisión, por
parte de un tribunal administrativo. Aun sin una precisión legislativa, los organizadores y los
participantes hacen bien en atender en lo posible las recomendaciones que se derivan de las
experiencias comprobadas en las grandes demostraciones. La práctica administrativa y la
jurisprudencia en todo caso tienen el deber constitucional de favorecer tal disposición.188

II.V.II. EL PRINCIPIO DE COOPERACIÓN

El derecho a la autodeterminación permite al organizador determinar por sí mismo su
interés en la manifestación. Si su derecho fundamental a la libertad de reunión entra en
conflicto con otros bienes jurídicos, no le corresponde un derecho a determinar, cómo deben
ser valorados tales bienes jurídicos en la ponderación y cómo debe ser resuelto el conflicto de
intereses. En tal medida sólo tiene la posibilidad de aportar sus consideraciones en el marco
de la cooperación con el órgano administrativo.189 El principio de cooperación no puede ser
interpretado como un deber jurídico del titular del derecho de reunión.190
Entre más dispuestos estén los organizadores a tomar medidas unilaterales que
generen confianza o a una cooperación amable durante la demostración, mayor será el nivel
de peligrosidad para la seguridad y el orden público que se requiera para justificar las
intervenciones de las autoridades.191 La cooperación puede conducir a que se eleven las
condiciones que se requieren para una intervención de la Administración, a causa del peligro
de la seguridad pública o del. La negativa a cooperar puede producir efectos en sentido
opuesto.192
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BVerfGE 69, 315/356 – Brokdorf
BVerfGE 69, 315/356 – Brokdorf
189
BVerfG · Beschluss vom 26. Januar 2001 · Az. 1 BvQ 9/01, párr. 19
190
Höfling, Art. 8, párr. 45, en: Sachs (Coord.), Grundgesetz
191
BVerfGE 69, 315 (356) - Brokdorf
192
BVerfG Beschluss vom 26. Januar 2001 - Az. 1 BvQ 8/01, párr. 23
188
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II.V.III.

EL

PRINCIPIO

DE

IDONEIDAD

Y

EL

PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO

En este punto del análisis realizado en la sentencia Brokdorf, encontramos una
relación estrecha entre el principio de idoneidad y el procedimiento administrativo.
Nuevamente, la disposición del organizador a cooperar en el procedimiento administrativo
tiene efectos relevantes:
A mayor cooperación en el procedimiento, entonces la
decisión definitiva debe basarse con mayor fuerza en
hechos concretos y no en simples presunciones.

Este principio de proporcionalidad puede ser muy productivo en los casos en que se
encuentra en conflicto, por una parte el principio de oficialidad, y por la otra, sanciones
procesales tales como la confesión ficta, reglas sobre la carga de la prueba, o presunciones
legales. La disposición del particular en colaborar en el procedimiento administrativo puede
ser determinante en el cumplimiento del deber de la Administración de realizar suficientes
diligigencias, aún de oficio, en la búsqueda de la verdad, en lugar de contentarse con simples
presunciones.

II.V.IV.

EL

PRINCIPIO

DE

NECESIDAD

Y

EL

PROCEDIMIENTO

ADMINSITRATIVO

La prohibición de la totalidad de una manifestación presupone especialmente, como
ultima ratio, que los medios menos drásticos, como la cooperación con los manifestantes
pacíficos para evitar el peligro, hubieran fracasado, o que una cooperación, por los motivos
imputables a los manifestantes, hubiera sido imposible. Si con base en las circunstancias
concretas se considera necesaria la prohibición total de carácter preventivo, resulta entonces
que, para el caso de las grandes demostraciones con un gran número de participantes
pacíficos, es necesario que antes de imponer una medida tan extraordinaria y agresiva, se
informe con un plazo que permita discutir los peligros que se temen y las medidas adecuadas
para combatirlos.193

193

BVerfGE 69, 315/361 - Brokdorf
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II.V.V. EL DEBER DE ASESORIA Y CONSULTA
Ejercicio: Decisiones sorpresa
El solicitante notificó su intención de realizar una reunión
pública con la intención de rechazar „la represión del
Estado y contra el § 130del Código Penal―. En criterio del
Tribunal Superior Administrativo, la distribución de
volantes y la invitación a través de internet, a la
manifestación podían ser calificados como el delito de
incitación al odio. Los elementos constitutivos de esa
disposición estarían dados, ya que el responsable de los
volantes y de la manifestación no sólo criticaba la condena
de un tercero por incitación al odio, sino que tal hecho
punible era banalizado en forma intolerable, ya que en el
volante se le señala como una controversia justa y veraz con
el nacional-socialismo.

El § 108 del Códio de Tribunales Administrativos (VwGO) dispone que la sentencia
sólo puede basarse en hechos y pruebas, sobre las cuales los participantes del proceso tuvieron
la oportunidad de pronunciarse. También se considera necesario el agotamiento del debate
acerca de los aspectos jurídicos relevantes. Este principio se considera derivado del derecho a
ser oído, consagrado en el art. 103 I de la Ley Fundamental.
En los casos en que una concepción jurídica hubiera tomado un giro que no hubiera
sido objeto del debate, que los participantes afectados no podían prever, incluso tomando en
consideración la diversidad de posiciones durante el procedimiento, entonces el tribunal tiene
el deber de presentar a los participantes tal posición y abrir la posibilidad de que los mismos
emitan un pronunciamiento sobre su posición al respecto.194
Si con base en las circunstancias concretas se considera necesaria la prohibición total
de carácter preventivo, resulta entonces que, para el caso de las grandes demostraciones con
un gran número de participantes pacíficos, es necesario que antes de imponer una medida tan
extraordinaria y agresiva, se informe con un plazo que permita discutir los peligros que se
temen y las medidas adecuadas para combatirlos. 195

Esquema del ejercicio: Decisiones sorpresa
En la medida en que el Tribunal Superior Administrativo basó su
decisión en el argumento según el cual los volantes elaborados para
la convocatoria a la manifestación evidenciaban un contenido
punible, el cual era característico de la manifestación, entonces se
trata de una decisión sorpresa, incompatible con el derecho a ser
oído. Tal decisión imposibilitó al recurrente determinar por sí mismo
194
195

BVerfG · Beschluss vom 27. Januar 2006 · Az. 1 BvQ 4/06, párr. 21
BVerfGE 69, 315/361 – Brokdorf
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si deseaba realizar la manifestación planificada bajo ciertas
condiciones, que habían sido excluídas del debate por el Tribunal
Superior. Con ello se infringe además el derecho de reunión.

II.VI. EL DEBER DE NOTIFICACIÓN PREVIA DE LA REUNIÓN

II.VI.I. PUNTO PREVIO: LOS NIVELES DE LIMITACIÓN

En los casos, en que el ejercicio del derecho fundamental puede entrar en conflicto con
otros bienes jurídicos, es posible que el legislador sujete su ejercicio a una regulación
preventiva. En tales casos pueden distinguirse diversos niveles o grados de limitación, entre
los cuales podemos mencionar, la prohibición absoluta; la prohibición represiva general, bajo
reserva de liberación; la prohibición preventiva general, bajo reserva de autorización, y la
permisión general, bajo reserva de prohibición.
Las normas que impiden o dificultan la realización de una actividad, o que establecen
una obligación al individuo, constituyen limitaciones a la libertad individual, bien en un
derecho especial o en el ámbito del derecho a la libertad general de actuación. En tales casos,
el legislador se encuentra sujeto al principio de proporcionalidad. Especialmente, es aplicable
el principio, según el cual el medio elegido por el legislador debe ser necesario, esto es, que
no hubiera tenido a su disposición otro medio menos gravoso.196
Una prohibición general y absoluta no resulta justificada cuando la finalidad
perseguida por el legislador puede ser alcanzada por una regulación menos grave, como por
ejemplo, mediante un procedimiento de autorización, con reserva de prohibición. Tal
procedimiento hace posible la consideración de las condiciones que pueden ser diversas, en
cada lugar y tiempo.197
En el caso de la prohibición bajo reserva de liberación, la actividad es en principio
prohibida por la ley, con la posibilidad de obtener una liberación de la prohibición. El permiso
no sólo significa que no existen impedimentos legales, sino que hace posible la realización de
la actividad. El permiso no es simplemente una condición formal, establecida como una forma
de control preventivo para el ejercicio conforme al derecho de una actividad que no ha sido
prohibida, sino que constituye un levantemiento de una prohibición represiva establecida
legalmente. Con ello, el permiso se configura como un requisito para el ejercicio del derecho.
En tales casos, el legislador impide por completo el ejercicio de un derecho fundamental
196
197

BVerfGE 40, 371/383 – Werbefahrten
BVerfGE 40, 371/383 – Werbefahrten
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especial, o de una actividad protegida subsidiariamente por el derecho a la libertad general de
actuación, por la necesidad de proteger un bien jurídico de especial importancia.198
En la prohibición bajo reserva de liberación, el permiso tiene carácter constitutivo,
creador del derecho a realizar la actividad. El permiso podría ser revocado en cualquier
momento, sin que deba reconocerse el derecho a una indemnización.199

II.VI.II. EL DEBER DE NOTIFICACÍON PREVIA
El art. 8 I de la Ley Fundamental consagra el derecho de reunirse, “sin notificación ni
permiso previos”. Por su parte, el § 14 1 de la Ley sobre Reuniones y Manifestaciones
(VersG), dispone que, quien tiene la intención de organizar una reunión pública a cielo abierto
o una manifestación, tiene el deber de notificarlo con, por lo menos, 48 horas de anticipación
ante el órgano competente, con indicación del objeto de la reunión o de la manifestación. La
notificación previa comprende la información relativa al tiempo, lugar, tema y organizador de
la reunión. La misma puede ser realida verbalmente o en forma escrita, vía telefónica o per email.200
La notificación no constituye una solicitud de permiso. Las reuniones no requieren de
permiso previo; no se encuentran bajo un régimen de prohibición preventiva bajo reserva de
permisión, ni mucho menos, bajo un régimen de prohibición represiva, bajo reserva de
liberación. Tampoco son aplicables a las reuniones las disposiciones sobre permisos
especiales, tales como las de uso de las vías públicas.201 Tampoco se encuentra previsto
legalmente una confirmación de la notificación. Como consecuencia de la no sujeción a un
permiso previo, cada medida de limitación debe contar con un fundamento jurídico.202
El deber de notificar establecido en la ley de reuniones estaba previsto expresamente
en la Constitución de Weimar como una limitación admisible de la libertad de reunión.203 Para
el momento de la sentencia Brokdorf, en 1985, se admitía en general la constitucionalidad del
deber de notificación. En opinión del Tribunal Administrativo Federal, la limitación que
deriva de este deber resultaba generalmente irrelevante. El Tribunal Federal e igualmente la
198

BVerfGE 20, 150/157 – Sammlungsgesetz
BVerfGE 25, 112/123 – Niedersächsisches Deichgesetz
200
Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und Ordnungsrecht, pág. 379
201
Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und Ordnungsrecht, pág. 380
202
VG Würzburg · Urteil vom 12. März 2009 · Az. W 5 K 08.1758, párr. 27
203
El artículo 123 disponía que: Todos los alemanes tiene el derecho de reunirse sin notificación o permiso
especial. Las reuniones a cielo abierto pueden ser sujetas al deber de notificación previa, mediante ley federal y
pueden ser prohibidas, en caso de peligro inminente para la seguridad pública.
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totalidad de la doctrina predominante, consideraban constitucional la regulación legislativa.
Según el Tribunal Federal Constitucional, tal posición era admisible, siempre que el deber de
notificar no fuera aplicado sin excepción, y que su violación no legitimara la prohibición o la
disolución de la reunión.204
El deber de notificación previa es válido para las reuniones al aire libre, debido a los
efectos que ejercen en el entorno. Los datos contenidos en la notificación tienen por objeto
dar a las autoridades la información necesaria, para que éstas se puedan hacer una idea, de una
parte, de las regulaciones de tránsito y otras medidas para garantizar que el desarrollo de la
reunión produzca la menor perturbación posible, y de la otra, de lo que los intereses de
terceros así como los de la comunidad requieren, y de cómo ambos se pueden compatibilizar
entre sí.205
En todo caso, el deber de notificación previa sólo es admisible constitucionalmente, si
no aplica sin excepciones, sino que permite la celebración de reuniones espontáneas y
urgentes. No sería admisible constitucionalmente, que la omisión del deber de notificación
produjera automáticamente la prohibición de la reunión.206 Tampoco es admisible la
disolución de la manifestación como sanción, incluso cuando hubiera sido incumplido el
deber de notificación previa, bien por improdencia o por mala fe.207 La protección del derecho
fundamental no decae por el incumplimiento del deber de notificación, sino que el mismo se
mantiene hasta la disolución de la reunión.208
En

el

ejemplo
expuesto
por
Pieroth/Schlink/Knisel, para reforzar la idea, que el
incumplimiento de un deber formal no puede impedir el
ejercicio del derecho, sino sólo en el caso de
incumplimiento de un deber material, se señala que,
también en el derecho urbanístico, la falta de permiso de
construcción no justifica la demolición de la edificación;
tampoco en derecho de reuniones puede disolverse una
reunión por la omisión del deber de notificar.

Por otra parte, el Tribunal Federal Constitucional no consideró inconstitucional la
sanción de multa establecida en la ley de reuniones, la cual se impondría al a organizador o
director que lleve a cabo una reunión sin previo aviso.209 Sin embargo, en la doctrina se
204

BVerfGE 69, 315/348 - Brokdorf
BVerfGE 69, 315/349 - Brokdorf
206
BVerfGE 69, 315/350 - Brokdorf; BVerfGE 85, 69/74 – Reuniones de urgencia; BVerfGE 128, 226/261 –
Fraport; BGH · Urteil vom 26. Juni 2015 · Az. V ZR 227/14, párr. 25
207
BVerfGE 69, 315/350 - Brokdorf; Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und Ordnungsrecht, pág. 381
208
BVerfG · Beschluss vom 26. Oktober 2004 · Az. 1 BvR 1726/01, párr. 19
BVerfG Beschluss vom 30. April 2007 - 1 BvR 1090/06, párr. 28
209
BVerfGE 69, 315/350 - Brokdorf
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plantean serias dudas derivadas de la previsión constitucional expresa del derecho de reunión,
“sin notificación ni permiso previos”.210 En lugar de un deber, por cuyo incumplimiento deba
imponerse una sanción, la notificación previa debe ser considerado un deber en interés propio,
en razón de que mediate la coordinación con las autoridades pueden ser evitados ciertos
peligros que podrían conducir a la disolución de la reunión.211

II.VI.III. LAS REUNIONES ESPONTÁNEAS

El deber de notificar oportunamente no es exigible en el caso de demostraciones
espontáneas, que se forman de un momento a otro. La obligación establecida en la ley de
manifestaciones no es aplicable en razón de que la finalidad que se persigue con las
manifestaciones espontáneas no podría ser alcanzado con el acatamiento de esas
disposiciones. Debe tenerse en consideración que el Art. 8 de la Ley Fundamental garantiza,
en principio, la libertad de reunirse “sin notificación ni permiso previos”, y que esa libertad
en el caso de las reuniones en espacios abiertos es limitable con fundamento en la ley. Sin
embargo, tales limitaciones no pueden dejar por completo sin vigencia la garantía prevista en
el párrafo 1 para determinado tipo de reuniones.212
Esa valoración de las manifestaciones espontáneas se debe a que las disposiciones
legales que regulan las reuniones se deben aplicar a la luz del derecho fundamental y, en caso
dado, deben subordinarse a éste. El derecho fundamental y no la Ley sobre Manifestaciones,
garantiza la admisibilidad de las reuniones y manifestaciones; la Ley sobre Manifestaciones
prevé sencillamente las limitaciones, en la medida que éstas sean necesarias.213
De ahí que una violación del deber de notificar no conduzca de manera automática a la
prohibición o disolución de la reunión. Ciertamente, la Ley de Reuniones prevé sanciones, así
como la posibilidad de disolución de las reuniones y manifestaciones en espacios abiertos,
cuando ellas no han sido notificadas previamente. Sin embargo, la disolución y la prohibición
no tienen el carácter de un deber legal a cargo de las autoridades competentes, sino el de una
autorización, de la cual las autoridades, en vista del significado elevado de la libertad de
reunión, pueden hacer uso sólo cuando se dan los otros presupuestos para intervenir; la falta

210

Höfling, Art. 8, párr. 57, en: Sachs (Coord.), Grundgesetz; Pieroth/Schlink, Grundrechte, párr. 715
Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und Ordnungsrecht, pág. 381
212
BVerfGE 69, 315/349 - Brokdorf
213
BVerfGE 69, 315/350 - Brokdorf
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de aviso y la omisión en entregar la información respectiva, sencillamente facilitan esas
intervenciones.214
De tal forma, el Tribunal Federal Constitucional hizo uso de una interpretación
conforme a la Constitución. La disposición del §15 VersG sólo es compatible con la
Constitución, si es interpretada en el sentido que dicho artículo autoriza a las autoridades
competentes a exigir el cumplimiento de determinadas condiciones para autorizar la reunión,
o a prohibirla o disolverla ―si para la época de expedición de la resolución, existen
circunstancias aparentes de que la reunión o manifestación constituyan una peligro a la
seguridad pública o el orden, en caso de llevarse a cabo‖.215
La interpretación conforme a la Constitución
realizada en el presente caso por el Tribunal Federal
Constitucional ha sido objeto de críticas. La figura sólo es
admisible cuando la interpretación gramatical de la norma
admite varios significados, de los cuales por lo menos uno
del ellos es compatible con la Constitución. Pero, el sentido
gramatical del § 14 1 de la Ley sobre Reuniones y
Manifestaciones, no permite excluir a las reuniones
urgentes. Por tal motivo se afirma que la modificación del
texto de la ley era tarea del legislador y no del juez
216
constitucional.

II.VI.IV. LAS REUNIONES URGENTES

Ejercicio: Reuniones urgentes
El recurrente suscribió una carta de fecha miércoles 29 de enero de
1986, que se dirigía a las ―Organizaciones Políticas y Culturales de
la ciudad de Mannheim opositoras al Apartheid‖, en la cual llamaba
al ―Círculo de Trabajo en contra del Apartheid" a una manifestación
de protesta, en contra de un viaje que emprenderían funcionarios de
policía de Mannheim hacia Sudáfrica. La manifestación no fue
objeto de notificación previa. El lunes 3 de febrero de 1986 en horas
del mediodía, se reunieron aproximadamente 20 personas, en las que
se encontraba el recurrente, en la estación principal de trenes de
Mannheim. Algunos tenían tambores, pitos y pancartas. La
manifestación transcurrió pacíficamente y sin incidentes. Luego de
la partida de los funcionarios de policía, se disolvió el grupo de
manifestantes.
El Tribunal Penal declaró la culpabilidad del recurrente, en su
condición de organizador y director de una manifestación pública,
en un lugar público, no anunciada, y lo condenó a una multa de 40
días de sueldo. Como fundamento se señala que el recurrente habría
sido, al menos, copartícipe en la organización de la manifestación y
la habría dirigido. No sería relevante si era o no posible la
realización del anuncio en el plazo establecido en la Ley de

214

BVerfGE 69, 315/350 - Brokdorf
BVerfGE 69, 315/351 - Brokdorf
216
Opinión disidente de la Juez Seibert y del Juez Henschel, en BVerfGE 85, 69 – Reuniones de urgencia;
Epping, Grundrechte, párr. 62
215
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Manifestaciones. Sólo sería relevante que no tuvo lugar anuncio
alguno.

A diferencia de las reuniones espontáneas, las reuniones urgentes sí son planificadas y
tienen un organizador, pero no pueden ser anunciadas dentro del plazo de 48 horas,
establecido en la Ley de Manifestaciones, sin poner en riesgo el objetivo de la manifestación.
Si se conservara también para éstas el plazo previsto en la Ley de Manifestaciones, las
reuniones de urgencia resultarían de antemano inadmisibles. Este resultado sería incompatible
con el derecho fundamental a la libertad de reunión.
A diferencia de las reuniones espontáneas, en el caso de las reuniones de urgencia la
notificación no es imposible, pero sí el cumplimiento del plazo. De ahí que no se requiera una
renuncia a la notificación, sino simplemente, una disminución del término teniendo en cuenta
el tipo de reunión. Las reuniones de urgencia se tienen que notificar, de acuerdo con la
interpretación conforme a la Constitución del §14 de la Ley de Manifestaciones, en la medida
que sea posible. Ésta se debe hacer, por lo general, al mismo tiempo que se toma la decisión
de hacer la reunión, o por lo menos, a más tardar al momento de hacerla pública.217
El Tribunal Federal Constitucional resolvió realizar una interpretación conforme a la
Constitución, en lugar de declarar la nulidad de la norma. Estimó que con ello no resultaba
afectado el derecho de reunión. En criterio del tribunal, el peligro de que los potenciales
organizadores se desanimen ante el temor de una sanción legal, era reducido.218
La interpretación conforme a la Constitución de la Ley de Manifestaciones reduce el
ámbito de los comportamientos punibles. Para las reuniones espontáneas suprime el deber de
notificar. Para las reuniones de urgencia recorta el plazo para la notificación. En este caso, la
sanción no se puede apoyar en el incumplimiento del plazo de la notificación. La omisión en
la notificación es relevante en la medida que hubiere existido la posibilidad de llevarla
cabo.219
Esquema del ejercicio: Reuniones urgentes
El ejercicio del derecho de reunión puede producir efectos
irradiantes en la aplicación de las normas sancionatorias,
bien en la interpretación de los elementos constitutivos, o
bien como una causa de justificación. Preferimos este
último mecanismo en razón de que requiere el ejercicio de
una ponderación entre los intereses en conflicto. El
217

BVerfGE 85, 69/75 – Reuniones de urgencia
BVerfGE 85, 69/75 – Reuniones de urgencia
219
BVerfGE 85, 69/76 – Reuniones de urgencia
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Tribunal Federal Constitucional empleó, sin embargo, la
primera de las opciones.
Desde la fecha de organización del evento, el miércoles 29
de enero de 1986, hasta su realización, el lunes 3 de febrero
de 1986, transcurrieron 2 días hábiles. La interpretación de
la norma exime del lapso de 48 horas, cuando ello resulta
imposible, pero obliga a realizar la notificación previa. En
el caso concreto, no hay indicios de una justificación
razonable para el incumplimiento, por lo que la imposición
de la sación resultaría ajustada a derecho.

II.VI.V. DEBER DE INFORMAR EM REUNIONES ESPONTÁNEAS

La jurisprudencia de instancia ha considerado que no constituye una afectación
desproporcionada del derecho fundamental, cuando en el caso de una reunión espontánea, que
no hubiera sido notificada previamente, los funcionarios de policía detengan su desarrollo,
para requerir información.220
Mientras que en las reuniones de urgencia, el organizador tiene el deber de notificar de
inmediato, cuando se produce la decisión de realizar el evento,221 en el caso de las reuniones
espontáneas tal notificación no resulta posible, en razón de que la decisión de llevar a cabo la
reunión es simultánea con su efectiva realización.222 Sin embargo, los órganos de policía
deben recabar información sobre el tema, duración, lugar y desarrollo de la reunión o de la
manifestación, para realizar una evaluación adecuada de la situación y asumir las medidas
necesarias para prevenir los peligros al orden público.223
De tal forma, el requerimiento de información, durante la realización del evento,
puede constituir un medio idóneo y, además el mecanismo menos gravoso, en comparación
con la prohibición de realización por la falta de notificación previa.224 Incluso los
participantes podrían encontrarse obligados a brindar la informació nrequerida, en la medida
en que resultan co-participes del peligro al orden público y que no se conocía quién era el
organizador del evento.225

220

VG Berlin • Urteil vom 27. März 2008 • Az. 1 A 137.07, párr. 35
VG Berlin · Urteil vom 27. März 2008 · Az. 1 A 137.07, párr. 29
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VG Berlin • Urteil vom 27. März 2008 • Az. 1 A 137.07, párr. 35
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VG Berlin • Urteil vom 27. März 2008 • Az. 1 A 137.07, párr. 35
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VG Berlin • Urteil vom 27. März 2008 • Az. 1 A 137.07, párr. 35
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VG Berlin • Urteil vom 27. März 2008 • Az. 1 A 137.07, párr. 36
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II.VI.VI. PERMISOS, SEGÚN NORMAS ESPECIALES
Ejercicio: Europa desde abajo
Los demandantes son miembros de la Fracción del
partido X en el Concejo Municipal. Por escrito del
12 de marzo de 1987 solicitaron ante la parte
recurrida, que les pusiera a disposición la plaza
Agustiniana, destinada a zona peatonal, para un
evento denominado ―Europa desde abajo‖ para el
día 28 de mayo de 1987, desde las 10am hasta las
6:00pm. El evento debía conformar una alternativa
a la entrega del premio Karl a Henry Kissinger. La
demandada emitió un permiso revocable, según el
§ 29 Abs. 2 de la Ley de Tránsito [StVO], para el
uso de la plaza Agustiniana, con numerosas
condiciones.

Las reuniones públicas deben ser objeto de notificación previa, pero no se encuentran
sujetas a permiso previo, y sólo pueden ser prohibidas bajo determinadas condiciones
estrictas. Tampoco son aplicables a las reuniones las disposiciones sobre permisos especiales,
tales como las de uso de las vías públicas,226 o las previstas en la ley de tránsito.227
La legislación sobre reuniones públicas constituye una regulación cerrada y
excluyente, con lo cual se asegura que puedan ser asumidas las medidas necesarias para la
protección de la seguridad pública o el orden, durante la realización de reuniones o
manifestaciones. Las condiciones o las prohibiciones sólo son admisibles, cuando sean
reconocibles peligros inminentes para la seguridad o el orden; para la disolución son
aplicables las mismas condiciones. Tales condiciones son más estrictas que las medidas que
proceden de acuerdo con la cláusula general, sobre todo en razón de la limitación de la
facultad de intervención, sólo en casos de ―peligro inmediato‖.228 El objeto de la regulación
de la ley de tránsito y de la ley de reuniones es idéntico Los conceptos de ―segurídad y orden
públicos‖ contenidos en la ley de reuniones se ecorresponden con la concepción admitida
generalmente en el derecho de policía. La protección de la ―seguridad pública en el sentido de
la ley de reuniones comprende la totalidad del orden jurídico y, con ello también las
disposiciones de tránsito, que regulan la seguridad y fluidez del tránsito. La aplicación del
deber de permiso previo en materia de tránsito constituiría una afectación intencional

226

Pieroth/Schlink/Knisel, Polizei- und Ordnungsrecht, pág. 380
BVerwG, 21.04.1989 - BVerwG 7 C 50.88, párr. 11
228
También en este sentido, BVerfGE 69, 315/353 – Brokdorf
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inadmisible del derecho de reunión y por ello se encuentra comprendida en el efecto
excluyente de las disposiciones de la ley de reuniones.229

Esquema del ejercicio: Europa desde abajo
La actividad programada por los recurrentes se encuentra protegida
por el derecho de reunión. Tal derecho puede ser objeto de
limitaciónes establecidas en la ley, para proteger bienes jurídicos de
elevado rango. La aplicación de las normas de tránsito, que exigen
un permiso previo, para el uso de la vía pública, constituye una
afectación directa del derecho de reunión.
Desde el punto de vista constitucional, es relevante que el derecho
de reunión no puede ser sujeto al requisito del permiso previo. Las
normas sobre la prohibición y la disolución de la reunión, son
admisibles constitucionalmente en la medida en que requieren de
supuestos estrictos.
Desde el punto de vista de la reserva legal, el órgano administrativo
no dispone de un fundamento jurídico válido. No sería procedente la
aplicación de las normas generales de tránsito, en razón de la
aplicación preferente y excluyente de las normas especiales sobre las
reuniones públicas.

III. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPAÑOL

III.I. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN EL DERECHO DE REUNIÓN

El procedimiento administrativo para el ejercicio del derecho de reunión en lugares de
tránsito público y manifestaciones, se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983, de
15 de julio.230 El art. 8 establece los lapsos para el cumplimiento del deber de comunicación,
por parte de los organizadores o promotores, o en el caso de las personas jurídicas, por su
representante de aquéllas. La ley establece una antelación de diez días naturales, como
mínimo y treinta como máximo. Cuando existan causas extraordinarias y graves que
justifiquen la urgencia de convocatoria y celebración de reuniones en lugares de tránsito
público o manifestaciones, la comunicación podrá hacerse con una antelación mínima de
veinticuatro horas.
La citada ley orgánica establece en su art. 9 el contenido del escrito de comunicación y
el deber de la autoridad gubernativa de notificar al Ayuntamiento afectado los datos
contenidos en el escrito de comunicación, excepto cuando se trate de una convocatoria
urgente, a fin de que éste informe en un plazo de veinticuatro horas sobre las circunstancias
del recorrido propuesto. El informe se referiere a causas objetivas tales como el estado de los
229

BVerwG, 21.04.1989 - BVerwG 7 C 50.88, párr. 15
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión. Revisión vigente desde 05 de Marzo
de 2015
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lugares donde pretenda realizarse, la concurrencia con otros actos, las condiciones de
seguridad de los lugares con arreglo a la normativa vigente y otras análogas de índole técnico.
En todo caso, el informe no tendrá carácter vinculante y deberá ser motivado.
La decisión de prohibir la reunión o de proponer la modificación de la fecha, lugar,
duración o itinerario de la reunión o manifestación debe adoptarse en forma motivada y
notificarse en el plazo máximo de setenta y dos horas desde la comunicación (art. 10).
Pero, la falta de intervención de la Administración también
puede producir efectos negativos, tal como quedó
establecido en el caso resuelto por la Audiencia Nacional:
La protesta frente al Parlament debió ser pautada: requería
de las autoridades competentes que se estableciera un
perímetro para hacer compatible, de un lado, la acción de
los piquetes, que se erigían en portavoces de un sector de la
sociedad, de los representados, que buscaban confrontarse
físicamente y dialogar con los representantes
parlamentarios, trasladándoles el malestar y las
consecuencias de los presupuestos que se iban a votar
aquella jornada, con, de otro lado, la libertad de los
diputados de acceder a la asamblea para ejercer sus
funciones. De esta manera, se hubiera delimitado la acción
colectiva, sus contenidos y, sobre todo, el espacio, físico y
simbólico, de la confrontación. La importancia de la
ordenación del espacio, aquí, no puede olvidarse, porque
permitía a los propios manifestantes, a quienes secundaban
la convocatoria, autodeterminar su conducta, estableciendo
pautas claras. Lejos de ello, no hubo intercambio previo de
pareceres, ni negociación de los espacios y de los métodos
de protesta entre las autoridades y los organizadores, lo que
impidió levantar con un mínimo de certeza las expectativas
sobre lo que estaba permitido. El diseño de la intervención
hizo inevitable el encuentro de los diputados con los
manifestantes, que ocupaban todo el espacio disponible
231
para el tránsito.

III.II.

EL

PROCEDIMIENTO

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Y

EL

DERECHO DE REUNIÓN

De no ser aceptada por los organizadores o promotores la prohibición u otras
modificaciones propuestas, podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante la
Audiencia competente, en el plazo de cuarenta y ocho horas, trasladando copia de dicho
recurso debidamente registrada a la autoridad gubernativa con el objeto de que aquélla remita
inmediatamente el expediente a la Audiencia.

231
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El recurso recurso contencioso-administrativo se rige por el procedimiento para la
protección de los derechos fundamentales de la persona, establecido en los arts. 114 y
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.232 El art. 122 de dicha ley dispone que, en el caso de prohibición o de
propuesta de modificación de reuniones, que no sean aceptadas por los promotores, éstos
podrán interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso
se interpondrá dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de la
prohibición o modificación, trasladándose por los promotores copia debidamente registrada
del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que ésta remita
inmediatamente el expediente. El Secretario judicial, en el plazo improrrogable de cuatro días,
y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocará al representante
legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que éstos
designen como representante a una audiencia en la que el Tribunal, de manera contradictoria,
oirá a todos los personados y resolverá sin ulterior recurso.

III.III. EL DEBER DE ASESORIA Y CONSULTA
El art. 33, II LJCA233 dispone que, si el Juez, al dictar sentencia, estimare que la
cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las
partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición,
lo someterá a aquéllas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo
definitivo, los expondrá y concederá a los interesados un plazo para que formulen las
alegaciones que estimen oportunas.234 Para determinar si se produjo indefensiónde una de las
partes, el Tribunal Constitucional ha revisado si han sido escuchados sus argumentos; si ha
existido un debate, con la necesaria contradicción.235
La preservación de los derechos fundamentales establecidos en el art. 24 de la
Constitución, y en especial la regla o principio de interdicción de indefensión, reclaman un
cuidadoso esfuerzo del órgano jurisdiccional por preservar los medios de defensa de ambas
partes del proceso, lo que se agudiza en aquellos casos en que puedan resultar introducidos en
el proceso hechos nuevos, de suerte que el desconocimiento y la falta de audiencia determine

232

Revisión vigente desde 20/Jun/2015
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
234
Espinoza/Rivas, Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 3ra. Ed. párr. 98
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ATC 119/1999, de 10 de mayo Fj 5
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indefensión de la otra parte. Debe además el órgano jurisdiccional, observar escrupulosamente
el principio de contradicción y el principio de la igualdad de las partes en el proceso o de la
igualdad de las armas en él, como también se le ha llamado, pues este principio de la igualdad
de las partes en el proceso o de la igualdad de armas forma parte del conjunto de derechos que
el art. 24 de la Constitución establece.236
Si el Magistrado articuló la diligencia para mejor
proveer como un «informe» de la parte demandada y
permitió que su práctica se llevara a cabo mediante un
escrito de Abogado, las reglas de la contradicción y de la
igualdad de las partes en el proceso exigían que se hubiera
237
dado a la otra parte una oportunidad igual.
No existe inconveniente constitucional para
entender que las partes codemandadas pudieron deducir
válidamente las peticiones subsidiarias de anulación, ni
tampoco que a tal nueva dimensión pudiera accederse aun
sin haber sido postulada por las partes. Pero una y otra
posibilidad no excluyen el deber del Tribunal, impuesto por
el art. 24.1 de la Constitución, a la que está sujeto, como
todos los poderes públicos (art. 9.1 C.E.), de excluir la
indefensión de las partes, dando oportunidad de defensión y
alegación a quienes inexorablemente iban a verse afectados
por tan drástica y, para los recurrentes, novedosa dimensión
de la litis. La transcendencia política de la contienda
electoral, de la que la Sala fue consciente, y la intervención
en el procedimiento electoral de quienes ante la Sala eran
demandantes y demandados, debió hacerle ver la necesidad
de que no se puede resolver en vía jurisdiccional de revisión
de proclamación de electos nada que no haya sido debatido
procesalmente entre ellos mismos, pues la jurisdicción no
puede introducir pretensiones nuevas en su Sentencia que
hagan a ésta incongruente con lo debatido, produciendo de
238
este modo indefensión.

III.IV. EL RETRASO COM ÁNIMO DILATORIO

Hemos visto que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio dispone un plazo, dentro del
cual la administración puede adoptar y notificar la decisión de prohibir la reunión o de
proponer la modificación de la fecha, lugar, duración o itinerario de la reunión o
manifestación. El Tribunal Constitucional ha establecido que la extemporaneidad de la
Resolución puede entrañar una conculcación del derecho fundamental de reunión en lugares
de tránsito público con evidente relieve constitucional. Tal sería el caso cuando, por ejemplo,
responda a un ánimo dilatorio con el objetivo de impedir o entorpecer el ejercicio del derecho
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STC 226/1988, de 28 de noviembre Fj 3
STC 226/1988, de 28 de noviembre Fj 3
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STC 24/1990, de 15 de febrero Fj 5
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o cuando impida que los órganos judiciales se pronuncien con anterioridad a la fecha de
celebración de la concentración programada por los organizadores.
Al respecto debe tenerse en cuenta que la L.O. 9/1983, con el fin de garantizar la
protección jurisdiccional de este derecho y el efectivo control de la decisión gubernativa por
parte de los tribunales de justicia, ha establecido una estrecha vinculación entre el plazo
previsto para adoptar la Resolución gubernativa (art. 10) y el mecanismo especialmente
acelerado de control judicial de la misma (art. 11. La brevedad de los plazos para interponer
recurso y para dictar la Resolución judicial permite que, en algunos casos, la decisión
gubernativa prohibiendo una reunión en lugares de tránsito público o modificando alguna de
las circunstancias de la convocatoria pueda ser objeto de recurso contencioso-administrativo y
obtener la correspondiente Resolución judicial revisora antes del día previsto para la
celebración de la concentración.
Para establecer la infracción del derecho de reunión se requiere que hubiera sido
demostrado que la extemporaneidad respondía a un ánimo dilatorio impeditivo o entorpecedor
del ejercicio del derecho, o que el tribunal disponga de elementos suficientes para llegar a esa
conclusión, o, finalmente, que hubiera sido impedido el ejercicio del control judicial previo a
la fecha de la convocatoria prevista por los promotores de la concentración.239

III.V. EL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN

La STC 66/1995, de 8 de mayo, ha puesto de relieve que la Administración debe
mantener una actitud de colaboración con los organizadores. 240 En la sentencia citada, el
Tribunal Constitucional negó que la administración tuviera el deber de proponer una
modificación de las circunstancias de celebración de la concentración, relativas al lugar, a la
hora o al modo de realización de la misma prevista en el art. 10 de la L.O. 9/1983, en lugar de
adoptar la medida de prohibición. Estimó el tribunal que, tal como plantearon la
concentración sus promotores, toda propuesta de modificación del lugar o la hora hubiera
desvirtuado el objetivo perseguido por los mismos.241
La autoridad gubernativa, sobre todo respecto de las concentraciones estáticas en
lugares y en horarios que tienen un relieve especial para los convocantes puesto que son
condición necesaria para que las opiniones y las reivindicaciones lleguen a sus destinatarios
239

STC 66/1995, de 8 de mayo Fj 2
López, El derecho de reunión y manifestación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pág. 181
241
STC 66/1995, de 8 de mayo Fj 5
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principales, ve muy reducida su facultad de proponer cambios respecto del lugar y hora,
puesto que, estas modificaciones pueden llevar en la práctica a desvirtuar o negar el ejercicio
del derecho. En estos casos, la autoridad gubernativa, antes de prohibir la concentración,
deberá ser especialmente diligente a la hora de proponer o arbitrar los medios necesarios para
garantizar el ejercicio del derecho de reunión en el lugar y hora programados por los
promotores.242

III.VI. EL DEBER DE NOTIFICACÍON PREVIA DE LA REUNIÓN

La celebración de reuniones en lugares de tránsito público suele producir trastornos y
restricciones en la circulación de personas y de vehículos que se ven impedidos de circular
libremente por el lugar en el que se celebra la reunión. El objeto de la exigencia de la
comunicación previa, establecida en el art. 21.2 C.E., es el de permitir que los poderes
públicos puedan adoptar las medidas preventivas necesarias para hacer compatibles los
diversos interses en conflicto, en torno al uso de los los lugares de tránsito público. 243

III.VI.I. RECHAZO AL NIVEL DE AUTORIZACIÓN

El deber de comunicación no constituye una solicitud de autorización, sino tan sólo
una declaración de conocimiento a fin de que la autoridad administrativa pueda adoptar las
medidas pertinentes para posibilitar tanto el ejercicio en libertad del derecho de los
manifestantes, como la protección de derechos y bienes de titularidad de terceros. 244 La
autorización previa sólo podría ser exigible cuando está suspendido este derecho, en virtud de
la declaración de un estado de excepción o de sitio.245 La exigencia del control previo de la
Administración para el ejercicio de la libertad de reunión, que hoy está fuera de los
ordenamientos jurídicos democráticos, tuvo en otro tiempo la función de salvaguardar los
intereses políticos de las clases en el poder.246
El art. 5.1 y 2 de la Ley 17/1976 exigía, para poder celebrar una reunión en lugar
abierto al uso público, que se solicitara la autorización previa del Gobernador Civil y que la
solicitud se presentara con una antelación mínima de diez días naturales a aquel en que la
242

STC 66/1995, de 8 de mayo Fj 5
STC 66/1995, de 8 de mayo Fj 3
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Bastida, Derecho de Petición, pág. 181
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reunión hubiera de celebrarse. Esta regulación establecía una prohibición general previa para
su ejercicio, a reserva de la autorización del Gobernador Civil de la provincia
El Tribunal Constitucional estableció que, por su condición de norma superior y
posterior, el art. 21 de la Constitución Española prevalecía sobre la Ley 17/1976 en toda la
regulación sustantiva. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y
manifestaciones, sería suficiente la comunicación previa a la autoridad, la cual sólo podría
prohibir la reunión cuando existieran razones fundadas de alteración de orden público, con
peligro para personas o bienes. La Constitución consagra el derecho fundamental sin
supeditarlo a la valoración discrecional y al acto habilitante y de poder implícito de la
Administración, al matizar como única causa de prohibición la que afecta al orden público, a
través de la objetivización de un riesgo específico.247
Según el tribunal, debía entenderse, en el orden sustantivo, que el derecho de reunión
regulado en el art. 21 de la Constitución Española había derogado al de la misma especie de
dicha Ley 17/1976 por ser incompatibles entre sí. De tal forma, la Ley 17/1976 habría perdido
vigencia parcialmente, en cuanto imponía la autorización previa, debiendo adaptarse su
contenido, para sustituir la exigencia de «solicitud de autorización» por la «comunicación
previa».248 Se trataba de un cambio sustancial. Mientras en el anterior sistema de autorización
previa para el ejercicio del derecho, la Administración podía llevar a cabo un verdadero
control político de su ejercicio denegando la autorización cuando por motivos de mera
oportunidad lo entendiera conveniente, en el actual régimen constitucional las autoridades
tendrían que dejar al margen cualquier interés político.249

III.VI.II. REUNIONES ESPONTÁNEAS

En la jurisprudencia de instancia se ha afirmado que, la falta cumplimiento de las
exigencias legales de comunicación previa a la autoridad gubernativa, no sería razón bastante
para para obstaculizar su normal desarrollo.250
En el caso concreto, las Autoridades académicas
conocieron la posible asistencia del Presidente de Gobierno
a un acto público en el dicho Instituto de Microelectrónica,
en la mañana del día 12, sin obtener confirmación oficial de
247

STC 36/1982, de 16 de junio Fj 3
STC 36/1982, de 16 de junio Fj 4, jurisprudencia reiterada
249
López, El derecho de reunión y manifestación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pág. 181
250
Sentencia nº 860/99 de 13 de septiembre de 1999, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, citada por STS 3557/2003 Fj
CUARTO
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su realización hasta la propia mañana del día 14 de enero,
con lo cual mal podían conocerla los estudiantes para
cumplir con la antelación requerida aquella exigencia legal
de los artículos octavo y noveno de la citada Ley Orgánica
9/1983. Se trataría pues de una manifestación estudiantil, la
de aquel día, que sin ajustarse en su convocatoria, por las
razones expuestas, al texto de la norma legal, era, sin
embargo, susceptible de ser entendida como ejercicio
legítimo de aquel derecho que la CE a todos reconoce en su
251
artículo 21.

III.VI.III. REQUISITOS DE LA COMUNICACÍON PREVIA

El art. 21 CE no derogó las normas de la Ley 17/1976 en el aspecto adjetivo,
constituido por las pautas procesales, que derivan como necesarias de la exigencia de la
comunicación previa, y de la potestad o facultad atribuida a la autoridad de prohibir dichas
reuniones en las circunstancias indicadas. Hata tanto hubiera sido dictada la ley orgánica,
tendría validez la Ley 17/1976 en relación con la antelación y los requisitos legales mínimos
de la comunicación.252 De esta forma, el plazo mínimo para presentar la comunicación previa
quedaba establecido en diez días. Este plazo fue confirmado por el artículo 8, primer párrafo,
de la L.O. 9/1983, si bien añadió un plazo máximo de treinta días al objeto de evitar que la
información que se presenta a la autoridad llegue con excesiva antelación.253
En un caso, en que la comunicación se había presentado únicamente con cuatro días de
antelación a la fecha de la manifestación, el Tribunal Constitucional afirmó que, el
incumplimiento de plazo de preaviso, o su falta, puede conducir a la prohibición de ésta por la
autoridad gubernativa. A juicio del tribunal, el único derecho de reunión en lugar público que
se reconoce es el que necesariamente se ha de ejercer comunicándolo previamente a la
autoridad. El incumplimiento del plazo permite que la autoridad pueda prohibir la
manifestación, pues esa prohibición está implícita dentro de la posible alteración del orden
público, porque se impide a la Administración ejercer la finalidad preventiva que tiene
encomendada al no tener a su alcance el necesario y exclusivo medio legal para ponderar o
valorar si el posterior ejercicio del derecho repercutirá en la seguridad ciudadana. El Tribunal
consideró que de no cumplirse las exigencias legales en cuanto al plazo de antelación mínimo

251

Sentencia nº 860/99 de 13 de septiembre de 1999, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, citada por STS 3557/2003 Fj
CUARTO
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STC 36/1982, de 16 de junio Fj 4
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López, El derecho de reunión y manifestación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pág. 179

Revista de Direito da Administração Pública, Universidade Federal Fluminense, ISSN 24472042, a. 2, v. 2, n. 1, jan/jun 2016, p. 241

REVISTA DE DIREITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
LAW JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION
para presentar la comunicación, ello constituiría una pretensión de ejercicio ilícito de un
derecho que no puede protegerse jurídicamente.254
Esta postura ha sido flexibilizada por el propio tribunal, en un caso, en que el
recurrente dirigió la comunicación previa al Ayuntamiento, y éste órgano le notificó su
propósito de poner en conocimiento de la Administración electoral, a través de la Junta
Electoral de Zona, su intención de celebrar la reunión en un espacio de tránsito público.
Observó el tribunal que tales extremos ponen de manifiesto la voluntad de cumplimiento de la
normativa electoral. Ello sería suficiente, por sí solo, para otorgar el amparo puesto que el ius
puniendi debe ser administrado teniendo en cuenta que la aplicación del tipo penal no debe
resultar desalentadora del ejercicio del meritado derecho fundamental ni desproporcionada, ya
que así lo impone la interpretación constitucionalmente conforme de los tipos penales.255

III.VI.IV. CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE NOTIFICACIÓN PREVIA

Inicialmente, la Ley 17/1976, de 29 de mayo, reguladora del derecho de reunión,
disponía en su artículo sexto, que la Autoridad gubernativa podría denegar la autorización
para las que hayan de celebrarse en lugares abiertos al uso público cuando la comunicación o
solicitud carezcan de alguno de los requisitos previstos. El Tribunal Constitucional estableció
en la STC 36/1982, de 16 de junio que, el incumplimiento de plazo de preaviso -o su falta-,
como auténtica condición o presupuesto para la utilización constitucional del derecho de
reunión, puede conducir a la prohibición de éste por la autoridad gubernativa, puesto que el
único derecho de reunión que en lugar público se reconoce en el art. 21.2 es el que
necesariamente se ha de ejercer comunicándolo previamente a la autoridad; prohibición que
está implícita dentro de la posible alteración del orden público, porque se impide a la
Administración ejercer la finalidad preventiva que tiene encomendada, al no tener a su
alcance el necesario y exclusivo medio legal, para ponderar o valorar si el posterior ejercicio
del derecho repercutiría en la seguridad ciudadana.256
Sin embargo, actualmente el incumplimiento del deber de comunicación previa no
figura entre las causas de prohibición, establecidas en el artículo 10, ni tampoco entre las
causas de suspensión o disolución establecidas en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de

254

STC 36/1982, de 16 de junio Fj 6; STC 42/2000, de 14 de febrero Fj 2; López, El derecho de reunión y
manifestación en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pág. 182
255
STC 196/2002, de 28 de octubre Fj 6
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STC 36/1982, de 16 de junio Fj 6
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15 de julio, reguladora del derecho de reunión. El incumplimiento del deber de comunicación
previa, el mismo no convierte en ilícitas las reuniones en lugares de tránsito público. Sólo son
ilícitas, de acuerdo con el art. 1, III de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del
derecho de reunión, las así tipificadas por las leyes penales. El art. 513 de la Ley Orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, dispone que son punibles las reuniones o
manifestaciones ilícitas, y tienen tal consideración, las que se celebren con el fin de cometer
algún delito y aquéllas a las que concurran personas con armas, artefactos explosivos u
objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso. Una interpretación distinta ha sido
asumida por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Extremadura, según la cual, el incumplimiento del plazo puede conducir a esa prohibición.257
La existencia de una manifestación no autorizada no puede considerarse por sí misma
como constitutiva de una infracción penal contra el orden público puesto que no puede
afirmarse que los manifestantes, o parte de ellos, tuvieran conocimiento de tal situación.258
Sin embargo, según Amnistía Internacional, en
diversas partes de España se ha informado sobre sanciones
por asistir a manifestaciones celebradas sin la notificación
previa requerida. En Madrid, en 2012, se celebraron 734
manifestaciones o concentraciones no comunicadas. En
2013, hasta mayo, se habían celebrado 197 sin cumplir el
requisito de notificación previa. En ellas, la causa o el
motivo de las sanciones impuestas a los participantes fue la
ausencia de notificación o el hecho de celebrar una
manifestación no comunicada, sin que se citaran otros
factores adicionales (como que las autoridades consideraran
que la manifestación había provocado una alteración del
259
orden).

IV. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO VENEZOLANO

IV.I. GARANTÍAS DEL PROCEDIMIENTO

Revisaremos diversos criterios jurisprudenciales en torno a los vicios del
procedimiento administrativo en Venezuela. La primera observación que deriva de su análisis
es el papel que juegan las garantías constitucionales en la determinación de la naturaleza
invalidante de una norma de procedimiento. Sobre todo, las garantías relativas a la tutela
administrativa, al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, al non
257

STSJ EXT 2845/2001, de 21 de diciembre Fj CUARTO
SAP Z 2778/2012, de 25 de Septiembre Fj TERCERO
259
Amnistía Internacional, España: El derecho a protestar, amenazado, pág 14
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bis in idem, al juez natural, han sido utilizadas por la jurisprudencia como parámetros para
determinar cuándo y en qué medida una infracción de una norma legal de procedimiento es
determinante de la nulidad del acto. 260
La jurisprudencia venezolana ha reconocido la existencia de las medidas cautelares en
sede administrativa, la cual deriva de la tutela administrativa efectiva. Dado el marcado
carácter instrumental de las medidas cautelares, estas figuras encuentran justificación en la
efectividad que le conceden al acto que culminará el procedimiento. Igualmente se admite la
existencia de un verdadero derecho a favor de los particulares para que se les acuerde las
medidas cautelares administrativas, lo que se traduce en un deber a cargo de la
Administración de otorgar la protección cautelar a los particulares involucrados en los
procedimientos para evitar que sufran perjuicios durante el transcurso de los mismos.261
El derecho a la defensa debe ser considerado no sólo como la oportunidad para el
ciudadano encausado o presunto infractor de hacer oír sus alegatos, sino el derecho de exigir
al Estado el cumplimiento previo a la imposición de la sanción, de un conjunto de actos o
procedimientos.262 El derecho a la defensa comprende el derecho a ser oído; el derecho a ser
notificado de la decisión administrativa, a los efectos de que le sea posible al particular
presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento; el derecho a tener
acceso al expediente, con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento las
actas que lo componen; el derecho que tiene el administrado a presentar pruebas que permitan
desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración; el derecho que tiene toda
persona a ser informado de los recursos y medios de defensa y finalmente, el derecho a recibir
oportuna respuesta a sus solicitudes. 263

IV.II.

INFLUENCIA

DE

LOS

DERECHOS

MATERIALES

EM

EL

PROCEDIMIENTO

Se alega el incumplimiento de la normativa de participación
ciudadana, por la omisión de la consulta popular de los
pueblos indígenas, de la Ley de División Politico-Territorial
del Estado Amazonas. Los oponentes al recurso alegaron
que antes de la promulgación de la Ley, por el Gobernador

260

Espinoza, Comentarios a la Ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, 2da. Ed., párr. 1563
CPCA Exp. N° 02-2436; criterio ratificado en SPA-TSJ 19/08/2003 Exp. N° 02-2436; CPCA Expediente N°
02-2400; CSCA 26/02/2007 Exp. N° AP42-R-2006-001713
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del Estado fueron realizadas consultas a diversos órganos, y
comunidades indígenas. 264

Para los efectos de nuestro estudio, uno de los aspectos relevantes de la sentencia CSJPLENO 05/12/1996 fue el haber analizado y reconocido el derecho a la participación política
como un derecho de rango constitucional no escrito, pero derivado de un derecho
constitucional material. La Corte consideró que el derecho a la participación política forma
parte del contenido esencial de la protección a la comunidad indígena (art. 77 Constitución del
61), por ser el derecho a la participación política en una sociedad democrática un principio
general de rango constitucional, lo que la doctrina define como gobernabilidad participativa y
por ser un derecho de las minorías.
En el caso citado, la Corte reconoció el derecho a la participación política como
derecho de rango constitucional, consagrado en el artículo 25 de la Ley Aprobatoria del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; en la Declaración Universal de derechos
Humanos (art. 21); en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art.
20) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (art.23). La Corte observó que no
había sido realizado el procedimiento de consulta previa establecido en la Constitución del
Estado Amazonas, el cual constituye una expresión del derecho constitucional a la
participación ciudadana. Tal participación debe manifestarse antes y durante la actividad
legislativa.265 Sin embargo, este precedente judicial constituye un ejemplo aislado en el
derecho venezolano.

IV.III. EL PRINCIPIO DE COLABORACIÓN

Hemos visto que la dimensión objetiva del derecho de reunión produce una influencia
determinante del procedimiento. Tales principios son aplicables en el derecho venezolano,
especialmente debido a una disposición contenida en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones
Públicas y Manifestaciones, que alude a un procedimiento de concertación con los
organizadores, al señalar que la decisión deberá ser asumida ―de acuerdo con los
organizadores‖. Se trata de una materia de escaso desarrollo en nuestro país, pero de enorme
potencial, como una vía alternativa de resolución de conflictos en derecho público.

264
265

CSJ-PLENO 05/12/1996; SC-TSJ 08/05/002 Exp. n° 00-2262; SC-TSJ 22/01/2003 Exp. n° 03-0017
Fuente: Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 1997, pág. 342
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IV.IV. EL DEBER DE ASESORÍA Y CONSULTA EM EL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

Hemos sostenido que, en lugar de asumir unilateralmente decisiones que afectan
intereses de las partes, el juez puede, bien sugerir a la parte la posibilidad de tomar una
decisión en el proceso o bien consultar a las partes su posición, acerca de una decisión que el
tribunal podría asumir directamente.266
El deber de asesoramiento puede encontrarse fundado en el principio de justicia social,
en el sentido de que el derecho de las partes no debe quedar sin protección debido a errores
por inexperiencia o impericia de sus apoderados judiciales. En este aspecto, el resultado puede
tener un importante impacto en el acceso a la justicia de determinados sectores sociales. Por
su parte, el deber de consulta se basa en el principio de justicia transparente y en el derecho a
la defensa. Las partes deben tener la oportunidad de pronunciarse sobre todos los aspectos
procesales relevantes y sobre todos los puntos de hecho y de derecho que son determinantes
de la sentencia. La finalidad es evitar las decisiones sorpresa, basadas en argumentos que las
partes no tomaron en cuenta.267 Ejemplo del deber de asesoramiento podría ser la sugerencia
de reconducción a la parte demandante, acerca del tipo de pretensión deducida, en aspectos
complejos, tales como la delimitación entre una acción por negativa y el recurso de nulidad.
Pero también en el planteamiento de temas referidos a la admisibilidad y al fondo de la
controversia, hasta agotarse el debate. La facultad del juez de facilitar la comparecencia e
informar sobre los aspectos relevantes de la controversia a las personas, entes, consejos
comunales, colectivos o cualquier otra manifestación popular, constituye una forma de
aplicación de los deberes de asesoramiento del juez. Estimamos que, la única forma de que la
participación sin representación ni asistencia de abogado, de tales entes, pueda producirse
adecuadamente, es a través de los deberes del juez de consulta y asesoramiento de las
partes.268
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IV.V. EL DEBER DE NOTIFICACIÓN PREVIA DE LA REUNIÓN

IV.V.I. LA MUTACIÓN DEL DEBER DE NOTIFICACIÓN EM UM REQUISITO DE
AUTORIZACIÓN

En menos de 30 días, sin procedimiento que permitiera la participación de otros
interesados o la consulta de órganos especializados, la Sala Constitucional resolvió una
solicitud de interpretación del derecho a manifestar públicamente. Según la Sala, la
―autorización‖ constituye un requisito de carácter legal, cuyo incumplimiento ―limita de
forma absoluta‖ el derecho a la manifestación pacífica. También señaló que, cualquier
reunión pública que no cuente con la autorización podrá dar lugar a que los cuerpos policiales
actúen dispersando dichas concentraciones.269
En su sentencia del 24/04/2014, la Sala Constitucional se pronunció acerca de una
solicitud de interpretación del artículo 68 de la Constitución, específicamente lo relacionado
con la actuación de los Alcaldes frente al requerimiento de manifestaciones públicas. Al
respecto, debe observarse que la referencia de la Sala Constitucional al art. 68, marca un
grave error de interpretación de la Constitución, que afecta el resto del fallo. Hemos visto, que
en Venezuela no es correcto referirse sólo al derecho de manifestación del art. 68, sin tomar
en consideración su indisoluble relación con el art. 53.
En el texto de la sentencia, sólo se hace una referencia marginal al art. 53 de la
Constitución, al señalar que, el derecho a la manifestación pacífica, junto con el derecho a la
reunión pública previsto en el artículo 53 de la Carta Magna constituyen una manifestación
del derecho a la libertad de conciencia de los ciudadanos (artículo 61). De resto, no sólo se
omite por completo la garantía expresa contenida en el art. 53, según la cual, toda persona
tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo, sino que se llega a
una interpretación opuesta de su texto.
La sentencia del 24/04/2014 transcribe el texto del art. 43 de la Ley de Partidos
Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones, el cual es el siguiente:
Artículo 43. Los organizadores de reuniones públicas o
manifestaciones, deberán participarlo con veinticuatro horas de
anticipación cuando menos, por escritos duplicado, en horas hábiles,
a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del
269
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lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga.
Las autoridades en el mismo acto del recibo de la participación
deberán estampar en el ejemplar que entregan a los organizadores, la
aceptación del sitio o itinerario y hora.

La Sala Constitucional afirmó que la norma transcrita establece el lapso del cual
disponen los organizadores “para solicitar autorización para realizar la reunión pública o
manifestación”. Concluyó la Sala que, tal autorización, constituye un requisito de carácter
legal, cuyo incumplimiento limita de forma absoluta el derecho a la manifestación pacífica,
impidiendo así la realización de cualquier tipo de reunión o manifestación. Su incumplimieto
podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público,
actúen dispersando dichas concentraciones.270
Coincidimos con Chavero, en el sentido que un requisito de autorización previa para la
realización de reuniones públicas, produce el mismo efecto disuasivo en el ejercicio del
derecho, que un procedimiento administrativo de censura previa, con respecto al derecho a la
libertad de expresión.271

IV.V.I. EL ESTÁNDAR DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS

El aludido criterio de la Sala Constitucional ha sido cuestionado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. En su Informe de 2014, se consideró necesario incluir
un Capítulo sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, por haber determinado que
existe una violación grave de los elementos fundamentales y las instituciones de la
democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios
esenciales para la realización de los derechos humanos. 272 En cuanto al criterio de la
autorización previa, la Comisión recordó que, la exigencia de una notificación previa no debe
ser confundida con la exigencia de un permiso previo que pudiera ser otorgado
discrecionalmente para limitar este derecho, aún cuando se trate de espacios públicos.273
Entre otras recomendaciones, la Comisión señaló que el Estado de Venezuela debía
abstenerse de ejercer represalias o utilizar el poder punitivo del Estado para intimidar o
sancionar a personas en virtud de su opinión política y garantizar la pluralidad de espacios
270
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para el ejercicio democrático, incluyendo el respeto a las movilizaciones y protestas que se
llevan a cabo en ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica.274

IV.V.III. EL ESTÁNDAR DE LA ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS

En su primer informe temático presentado al Consejo de Derechos Humanos, el
Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación recordó
que el derecho a la libertad de reunión pacífica significa que no debe requerirse la emisión de
un permiso para poder celebrar una reunión. De ser necesario, es posible que se exija apenas
una notificación previa, cuando se trate de reuniones de gran envergadura o de reuniones en
las que se prevé pueda ocurrir algún tipo de desorden. Las reuniones pacíficas y espontáneas,
que son en general una reacción a la producción de un hecho concreto —como el anuncio del
resultado de las elecciones— y que por definición no pueden notificarse previamente,
deberían tolerarse más en el contexto de las elecciones. Además, el Relator Especial considera
que las leyes que establecen mecanismos para obtener autorización son incluso más
problemáticas en un contexto electoral, dado que esa autorización puede negarse
arbitrariamente, en particular cuando los manifestantes se proponen criticar las políticas del
gobierno.275
En el Sudán, una manifestación pacífica
organizada por un candidato independiente a la gobernación
en las elecciones de abril de 2010 fue restringida por las
fuerzas policiales, que alegaron que los organizadores no
habían solicitado permiso para hacerlo. Varios
manifestantes fueron detenidos y/o heridos por las fuerzas
276
de seguridad.

IV.V.IV. EL CINCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE NOTIFICACIÓN PREVIA

El art. 49 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones
dispone el deber de las autoridades competentes de tomar todas las medidas preventivas
tendientes a evitar las reuniones públicas o manifestaciones para las cuales no se haya hecho
la debida participación o las que pretendan realizarse en contravención a las disposiciones de
dicha Ley. Se establecen sanciones de arresto de quince a treinta días. También aquí es
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necesaria una interpretación conforme a la Constitución, en el sentido que la falta de
notificación no puede dar lugar a la ilicitud o a la disolución de la reunión. Estimamos
aplicables los argumentos sostenidos en el derecho comparado.
No compartimos el criterio de la Sala Constitucional, según el cual, cualquier reunión
pública que no cuente con el aval previo de la autorización por parte de la respectiva
autoridad competente para ello, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales y de seguridad en
el control del orden público a los fines de asegurar el derecho al libre tránsito y otros derechos
constitucionales (como por ejemplo, el derecho al acceso a un instituto de salud, derecho a la
vida e integridad física), actúen dispersando dichas concentraciones con el uso de los
mecanismos más adecuados para ello, en el marco de los dispuesto en la Constitución y el
orden jurídico.277 Esta posición desconoce el texto expreso de la garantía del derecho de
reunión ―sin permiso previo‖, establecido en el art. 53 de la Constitución. Además, tal criterio
haría imposible el ejercicio del derecho en el caso de las reuniones espontáneas y urgentes,
que hemos expuesto en el caso del derecho alemán. La posición de la Sala Constitucional
resulta además contraria a los estándares establecidos en el sistema interamericano de
derechos humanos, según los cuales, la exigencia de una notificación previa no debe
transformarse en la exigencia de un permiso previo otorgado por un agente con facultades
ilimitadamente discrecionales,278 por lo que la la restricción debe ser proporcional al interés
que la justifica y ajustarse estrechamente al logro de ese legítimo objetivo.279

V. CONCLUSIONES

Los derechos fundamentales, y sobre todo, las garantías procedimentales, producen
una influencia determinante en la configuración del procedimiento administrativo. Al mismo
tiempo, la configuración del procedimiento puede resultar determinante para el ejercicio de
los derechos fundamentales. La protección de los derechos fundamentales a través del
procedimiento, tiene una función instrumental, al servicio del derecho fundamental material
en juego.
El derecho de reunión tiene un importante contenido jurídico procedimental y de
organización administrativa. De allí deriva, la exigencia para los órganos del Estado de
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conducirse en forma favorable al ejercicio del derecho de reunión; la necesidad de la
cooperación y el debate; así como el deber de asesoría y consulta.
Las reuniones no requieren de permiso previo; no se encuentran bajo un régimen de
prohibición preventiva bajo reserva de permisión. Tampoco son aplicables a las reuniones las
disposiciones sobre permisos especiales, tales como las de uso de las vías públicas.
El deber de notificación previa sólo es admisible constitucionalmente, si no aplica sin
excepciones, sino que permite la celebración de reuniones espontáneas y urgentes. No sería
admisible constitucionalmente, que la omisión del deber de notificación produjera
automáticamente la prohibición de la reunión.
El deber de notificar oportunamente no es exigible en el caso de demostraciones
espontáneas, que se forman de un momento a otro. Esa valoración de las manifestaciones
espontáneas se debe a que las disposiciones legales que regulan las reuniones se deben aplicar
a la luz del derecho fundamental y, en caso dado, deben subordinarse a éste.
A diferencia de las reuniones espontáneas, las reuniones urgentes sí son planificadas y
tienen un organizador, pero no pueden ser anunciadas dentro del plazo establecido en la ley,
sin poner en riesgo el objetivo de la manifestación. En tales casos, no se requiere una renuncia
a la notificación, sino simplemente, una disminución del término teniendo en cuenta el tipo de
reunión.
En la jurisprudencia venezolana anterior a la Constitución de 1999 había sido
reconocida la influencia de derechos materiales para la configuración del procedimiento
administrativo. Pero en la actualidad predomina la aplicación de las garantías constitucionales
procedimentales.
Pero uno de los graves retrocesos en la protección del derecho de reunión en
Venezuela ha sido la mutación del deber de notificación hacia una reserva de permiso previo,
en contra de la disposición expresa contenida en el art. 53 de la Constitución, según la cual,
toda persona tiene el derecho de reunirse, pública o privadamente, sin permiso previo.
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