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APRESENTAÇÃO 

Em 2005, quando fizemos o lançamento do primeiro número da 
Revista Gestão Pública e Controle, celebrávamos os 90 anos do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia. Desta feita, lançamos uma nova edição 
especial para comemorar os 20 anos da promulgação da Constituição 
da República e os 20 anos da Constituição do Estado da Bahia. 

A presente edição, realizada em parceria com o Instituto de Direi-
to Administrativo da Bahia, privilegia os trabalhos doutrinários dedica-
dos ao tema. Destacam-se, dentre as valiosas reflexões, as contribuições 
especiais de ilustres juristas que participaram do Seminário Vinte Anos 

Si Constituição, promovido pela Escola de Magistrados a e pela Procu-
radoria Geral do Estado da Bahia. 

A Constituição da República Federativa do Brasil, aclamada 
como a Constituição Cidadã, promulgada em 1988, após 18 meses de 
intenso trabalho e debate parlamentar. Com  os seus valiosos 245 ar-
tigos, a Constituição transformou-se no marco histórico da transição 
de um Estado autoritário para um Estado Democrático de Direito. É 
nesse contexto em que se destacam para os organismos de controle ex-
terno, em especial, os artigos 70 a 75, objeto da reflexão acurada das 
contribuições presentes, e dentre elas, a da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil, ATRICON. 

Na mesma linha de orientação e tão nova quanto inovadora, em 
1989, o Estado da Bahia promulga sua Constituição. Ao longo desses 
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vinte anos, diversas alterações foram a ela incorporadas, refletindo a 
dinamicidade de um texto que se adapta à própria evolução social. 

A Constituição contribuiu, também, para uma melhor definição 
do papel do Estado na economia, ao tempo em que enseja, também, a 
possibilidade de maior controle e avaliação do desempenho da gestão 
pública. 

Por esses motivos, é com grande satisfação que apresentamos esta 
edição comemorativa, destacando o êxito do trabalho em conjunto com 
o Instituto de Direito Administrativo da Bahia, parceiro na contribui-
ção para o aperfeiçoamento da administração e da efetividade das polí-
ticas públicas. 

Manoel Figueiredo Castro 
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
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VINTE ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988: 
A RECONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA DO BRASIL 

Luís Roberto Barroso* 

RESUMO 

O presente estudo procura analisar os 20 anos de vigência da 
Constituição Federal de 1988. Os capítulos iniciais são dedicados à 
análise do contexto histórico em que se deu a convocação da Assem-
bléia Constituinte, bem como o desenvolvimento de seus trabalhos e 
as múltiplas circunstâncias a que esteve sujeita. No restante do texto, 
empreende-se um balanço dos avanços e revezes do período, com desta-
que para o desempenho das instituiçóes ao longo dessas duas décadas. 

Palavras-chave: Constituição, democracia, Assembléia Consti-
tuinte, direitos fundamentais, Emendas à Constituição. 

I Introdução: da vinda da família real à Constituição de 1988' 

Começamos tarde. Somente em 1808 — trezentos anos após o 
descobrimento — com a chegada da família real, teve início verdadeira-
mente o Brasil. Até então, os portos eram fechados ao comércio com 
qualquer país, salvo Portugal. A fabricação de produtos era proibida na 
colónia, assim como a abertura de estradas. Inexistia qualquer institui-
ção de ensino médio ou superior: a educação resumia-se ao nível básico, 
ministrada por religiosos. Mais de 98% da população era analfabeta. 
Não havia dinheiro e as trocas eram feitas por escambo. O regime es-
cravocrata subjugava um em cada três brasileiros e ainda duraria mais 

Professor titular de Direito Constitucional da Universidade do Estado do Rio de Janeiro— UERJ. Doutor 
e livre-docente pela UERJ. 
O presente texto é a versão condensada de artigo escrito por solicitação do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil, intitulado Vinte anos da Constituição brasileira de 1988: o Estado a que 
chegamos, elaborado para integrar volume contendo a análise crítica das Constituições brasileiras e para 
publicação na Revista de Direito do Estado n° 10. 
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oitenta anos, como uma chaga moral e uma bomba-relógio social. Pior 
que tudo: éramos colônia de uma metrópole que atravessava vertiginosa 
decadência, onde a ciência e a medicina eram tolhidas por injungies re-
ligiosas e a economia permaneceu extrativista e mercantilista quando já 
ia avançada a revolução industrial. Portugal foi o Ultimo pais da Europa 
a abolir a inquisição, o tráfico de escravos e o absolutismo. Um Império 
conservador e autoritário, avesso às idéias libertárias que vicejavam na 
América e na Europe3. 

Começamos mal. Em 12 de novembro de 1823, D. Pedro I dis-
solveu a Assembléia Geral Constituinte e Legislativa que havia sido 
convocada para elaborar a primeira Constituição do Brasi14. Já na aber-
tura dos trabalhos constituintes, o Imperador procurara estabelecer sua 
supremacia, na célebre "Fala" de 3 de maio de 1823'. Nela, manifestou 
sua expectativa de que se elaborasse uma Constituição que fosse digna 
dele e merecesse sua imperial aceitação. Não mereceu6. O Projeto rela-
tado por Antônio Carlos de Andrada, de corte moderadamente liberal, 
limitava os poderes do Rei, restringindo seu direito de veto, vedando-
lhe a dissolução da Câmara e subordinando as Forças Armadas ao Par- 

Sobre o tema, st Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil, 1945; Patrick Wilcken, Império à deriva, 2005; 
Laurentino Gomes, 1808, 2007; Ricardo Lobo Torres, A idéia de liberdade no Estado patrimonial e 
no Estado fiscal, 1991; Waldemar Ferreira, História do direito constitucional brasileiro, 1954; Afonso 
Arinos de Mello Franco, Curso de direito constitucional brasileiro, v. II, 1960; Marcelo Caetano, Direito 
constitucional, v. 1, 1987; Manoel Mauricio de Albuquerque, Pequena história da formação social brasi-
leira, 1981; Aurelio° Leal, História constitucional do Brasil 1915, edição fac-similar, e Paulo Bonavides 
e Paes de Andrade. História constitucional do Brasil, 1991, 

3  A critica severa não nega, por evidente, o passado de glórias de Portugal e o extraordinário Império 
marítimo que construiu. Não desmerece, tampouco, o grande progresso trazido ao Brasil com a vinda 
da família real. Nem muito menos interfere com os laços de afeto e de afinidade que ligam os brasileiros 
aos portugueses. 
Curiosamente, a convocação da constituinte se dera em 3 de junho de 1822, antes mesmo da Inde-
pendência, e fazia menção à união "com a grande família portuguesa". A Independência veio em 7 de 
setembro, a aclamação de D. Pedro como imperador em 12 de outubro e a coroação em 1" de dezembro 
de 1822. 

5 

	

	"Como imperador constitucional e mui principalmente como defensor perpetuo deste império, disse ao 
povo no dia 1" de dezembro do ano próximo passado, em que fui coroado e sagrado, que com a minha 
espada defenderia a pátria, a nação e a Constituição, se fesse digna do Breail e de mim. (...) pspero, que a 
Consumição que façais, mereça a minha imperial aceitação..." (grifos acrescentados). V. A fala de D. Pedro 
1 na sessão de abertura da constituinte. In: Paulo Bonavides e Paes de Andrade, História orretiturional elo 
Brasil, 1991, p. 25. 
Marcello Cerqueira, A Constituição na história: °regem e reforma, 2006, p. 387. 
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lamento. A constituinte foi dissolvida pelo Imperador em momento de 
refluxo do movimento liberal na Europa e de restauração da monarquia 
absoluta em Portugal. Embora no Decreto se previsse a convocação de 
uma nova constituinte, isso não aconteceu. A primeira Constituição 
brasileira — a Carta Imperial de 1824— viria a ser elaborada pelo Conse-
lho de Estado, tendo sido outorgada em 25 de março de 1824. 

Percorremos um longo caminho. Duzentos anos separam a vinda 
da família real para o Brasil e a comemoração do vigésimo aniversário 
da Constituição de 1988. Nesse intervalo, a colônia exótica e semi-
abandonada tornou-se uma das dez maiores economias do mundo. O 
Império de viés autoritário, fundado em uma Carta outorgada, conver-
teu-se em um Estado constitucional democrático e estável, com alter-
nância de poder e absorção institucional das crises políticas. Do regime 
escravocrata, restou-nos a diversidade racial e cultural, capaz de enfren-
tar — náo sem percalços, é certo — o preconceito e a discriminação per-
sistentes. Não foi uma história de poucos acidentes. Da Independência 
até hoje, tivemos oito Cartas constitucionais: 1824, 1891, 1934, 1937, 
1946, 1967, 1969 e 1988, em um melancólico estigma de instabilidade 
e de falta de continuidade das instituições. A Constituição de 1988 
representa o ponto culminante dessa trajetória, catalizando o esforço 
de inúmeras gerações de brasileiros contra o autoritarismo, a exclusão 
social e o patrimonialismo, estigmas da formação nacional'. Nem tudo 
foram flores, mas há muitas razões para celebrá-la. 

II Ascensão e o caso do regime militar 

O colapso do regime constitucional, no Brasil, se deu na madru-
gada de 31 de março para 10 de abril de 1964, quando um golpe militar 
destitituiu o Presidente João Goulart. Veio o primeiro Ato Institucional 
— primeiro de uma longa série — e, na seqüência histórica, tornou-se ine-
vitável a trajetória rumo à ditadura, que duraria mais de vinte anos. Em 

Para uma densa análise da formação nacional, das origens portuguesas até a era Vargas, v. Raymundo 
Faoro, Os danos do poder, 2001 (1'. ed. 1957). 
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1965, foram canceladas as eleições presidenciais e prorrogado o manda-
to do Presidente Castelo Branco. Em 1966, foram extintos os partidos 
políticos. Em 1967, foi editada urna nova Constituição, votada por um 
Congresso pressionado e sem vestígio de soberania popular autêntica. 
Em 1968, baixou-se o Ato Institucional no 5, que conferia poderes quase 
absolutos ao Presidente, inclusive para fechar o Congresso, cassar direi-
tos políticos de parlamentares e aposentar qualquer servidor público. Em 
1969, em golpe dentro do golpe, impediu-se a posse do Vice-Presidente 
Pedro Aleixo, quando do afastamento por doença do Presidente Costa e 
Silva, e uma nova Constituição foi outorgada pelos Ministros militares. 

Nesse mesmo ano, indicado pelas Forças Armadas, toma posse o 
Presidente Emílio Garrastazu Médici. Seu período de governo, que foi 
de 30 de outubro de 1969 a 15 de março de 1974, ficou conhecido pela 
designação sugestiva de anos de chumbo. A censura à imprensa e às artes, 
a proscrição da atividade política e a violenta perseguição aos opositores 
do regime criaram o ambiente de desesperança no qual vicejou a reação 
armada à ditadura, manifestada na guerrilha urbana e rurais. A tortu-
ra generalizada de presos políticos imprimiu na história brasileira uma 
mancha moral indelével e perene'. 

A abertura política, "lenta, gradual e segura", teve seu início sob 
a Presidência do General Ernesto Geisel, que tomou posse em 15 de 
março de 197410. Apesar de ter se valido mais de uma vez de instrmen-
tos ditatoriais11, Geisel impôs sua autoridade e derrotou resistências di- 

e 	V. filio Gaspari, A ditadura escancarada, 2002. Sobre a luta armada, v. tb.: Fernando Gabara, O que disso 
~padeiro?, 1979; Fentando Portela, Guerra de guerrilha no Brasil a saga do Araguaia, 1979; Alfredo Sirlds, 
Os carbonários, 1980. 

9 	Sobre o tema da tortura, v. Brasil: nunca mais, 1985, publicado pela Arquidiocese de São Paulo, com 
prefácio de D. Paulo Evaristo Ama, ex-Cardeal Arcebispo de São Paulo e figura proeminente na defesa 
dos direitos humanos durante o regime militar. 

" Em convenção nacional realizada em 23 de setembro de 1973, o Movimento Democrático Brasileiro 
(MDB) lançou como candidatos à Presidência e à Vice-Presidência Ulysses Guimarães e Barbosa Lima 
Sobrinho, que se apresentaram como "anti-candidatos". Sobre o tema, v. Alzira Alves de Abreu, Israel 
Beloch, Fernando Lattman-Weltman e Sérgio Tadeu de Niemeyer Lamarão (coords.), O dicionário histórico-
biográfico brasileiro, v. III, 2001, p. 2.709. 
Em abril de 1977, o Presidente decretou o recesso do Congresso Nacional e outorgou as Emendas 
Constitucionais n"s 7, de 13.04.1977, e n" 8, de 14.041977, que continham, respectivamente, uma reforma 
do Judiciário, medidas casuisticas que asseguravam a preservação da maioria governista no Legislativo 

16 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 



versas à liberalização do regime, que vinham dos porões da repressão e 
dos bolsões de anticomunismo radical nas Forças Armadas12. A posse do 
General João Baptista Figueiredo, em 15 de março de 1979'3, deu-se já 
após a revogação dos atos institucionais, que representavam a legalidade 
paralela e supraconstitucional do regime militar'4. 

Figueiredo deu continuidade ao processo de descompressão polí-
tica, promovendo a anistiai' e a liberdade partidária'6. Centenas de bra-
sileiros voltaram ao país e inúmeros partidos políticos foram criados ou 
saíram da clandestinidade. A derrota do movimento pela convocação 
imediata de eleições presidenciais — as Diretas já — em 1984, após ter 
levado centenas de milhares de pessoas às ruas de diversas capitais, foi a 
última vitória do governo e o penúltimo capítulo do regime militar. Em 
15 de janeiro de 1985, o Colégio Eleitoral elegeu, para a Presidência da 
República, a chapa contrária à situação, encabeçada por Tancredo Ne-
ves, que tinha como vice José Sarney'7. O regime militar chegava ao fim 
e tinha início a Nova República, com a volta à primazia do poder civil. 
Opositor moderado da ditadura e nome de consenso para conduzir a 
transição pacífica para um regime democrático, Tancredo Neves adoe- 

e mantinham eleições indiretas para governadores. Além disso, ao longo do seu governo, Geisel cassou 
o mandato de vereadores, deputados estaduais e federais,. 

12  Sobre seu período na Presidência, v o longo depoimento prestado pelo ex-Presidente em Maria Celina 
D'Araujo e Celso Castro (osga), Entesto Guiso; 1997. V. tb. Elio Gaspari, A elitadura derrotada, 2003; e A 
ditadura encearatda, 2004, em que relata a parceria entre Geisel — o "Sacerdote" — e Golbery — o "Feiti-
ceiro" — na terminologia que cunhou. 

" O MDB lançou como candidatos à Presidência e à Vice-Presidéncia o General Euler Bentes Monteiro 
e o Senador Paulo Brossard. Na eleição realizada em 15.10.1978, venceu a chapa da situação, integrado 
por Figueiredo e Aureliano Chaves, que obtiveram 355 votos contra 226. 

14  A Emenda Constitucional n°11, de 13.10.1978, revogou todos os atos institucionais e os atos comple-
mentares que lhes davam execução. 

" 

	

	A anistia política foi concedida pela Lei n°6.683, de 28.08.1979, que em seu art. 1° previa: "E concedida 
anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 
1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos 
políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao 
poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e re-
presentantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares". 

tá  Em 1979, foi reformulado o sistema partidário, com a extinção de MDB e ARENA e a implantação do 
pluripartidarismo. 

1" Por 480 votos a 180, Tancredo Neves, do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 
derrotou Paulo Maluf, candidato do Partido Democrático Social (PDS), que era o partido de sustentação 
política do governo militar, sucessor da Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 
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ceu às vésperas da posse e não chegou a assumir o cargo, morrendo em 
21 de abril de 1985. José Sarney, que fora um dos próceres do regime 
que se encerrava — mas que ajudou a sepultar ao aderir à oposição — 
tornou-se o primeiro Presidente civil desde 1964. 

III Convocação e atuação da assembléia constituinte 

Cumprindo compromisso de campanha assumido por Tancredo 
Neves, o Presidente José Sarney encaminhou ao Congresso Nacional 
proposta de convocação de uma constituinte. Aprovada como Emenda 
Constitucional n°26, de 27.11.1985, nela se previu que "os membros da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal" reunir-se-iam em Assem-
bléia Nacional Constituinte, livre e soberana'". Instalada pelo Presidente 
do Supremo Tribunal Federal, Ministro José Carlos Moreira Alves, em 
1° de fevereiro de 1987, a Assembléia Constituinte elegeu em seguida, 
como seu Presidente, o Deputado Ulysses Guimarães, que fora o princi-
pal líder parlamentar de oposição aos governos militares. Da constituinte 
participaram os parlamentares escolhidos no pleito de 15 de novembro 
de 1986, bem como os senadores eleitos quatro anos antes, que ainda se 
encontravam no curso de seus mandatos. Ao todo, foram 559 membros — 
487 deputados federais e 72 senadores — reunidos unicameralmente. Não 
prevaleceu a tese, que teve amplo apoio na sociedade civil, da constituinte 
exclusiva, que se dissolveria após a conclusão dos seus trabalhos'9. 

" 	Emenda Constitucional n" 26, de 27.11.1985: "Art.1° — Os Membros da Câmara dos Deputados e do 
Senado Federal reunir-se-ão, unicametalmente, em Assembléia Nacional Constituinte, livre e soberana, 
no dia 1" de fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional. Art. r - O Presidente do Supremo 
Tribunal Federal instalará a Assembléia Nacional Constituinte e dirigirá a sessão de eleição do seu Pre-
sidente. Art. 3'— A Constituição será promulgada depois da aprovação de seu texto, em dois turnos de 
discussão e votação, pela maioria absoluta dos Membros da Assembléia Nacional Constituinte". 
Relator da Proposta de Emenda Constitucional n°43, de 1985, que previa a convocação da Assembléia 

Constituinte, o Deputado Flavio Bierrenbach apresentou substitutivo no qual propunha que, mediante 
consulta plebiscitaria, o povo se manifestasse diretamente sobre dois pontos: (i) se delegava o poder 
constituinte originário a uma assembléia exclusiva ouso Congresso Nacional; (li) sena senadores eleitos 
em 1982 poderiam exercer funções constituintes. O substitutivo não foi aprovado. Sobre o tema, v. Flavio 
Bierrenbach, Quem tem medo da constituinte, 1986. 
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A ausência de um texto que servisse de base para as discussões 
dificultou de modo significativo a racionalização dos trabalhos", que 
se desenvolveram em três grandes etapas: (i) das Comissões Temáticas; 
(ii) da Comissão de Sistematização; e (iii) do Plenário2'. O processo 
constituinte teve inicio com a formação de oito Comissões Temáticas", 
cada uma delas dividida em três Subcomissões, em um total de 2423. 
Coube às Subcomissões a apresentação de relatórios, que foram conso-
lidados pelas Comissões Temáticas, surgindo daí o primeiro projeto de 
Constituição, que foi encaminhado à Comissão de Sistematização. Na 
elaboração do Projeto da Comissão de Sistematização, prevaleceu a ala 
mais progressista do PMDB, liderada pelo Deputado Mário Covas, que 
produziu um tato "à esquerda do Plenário"24: nacionalista, com forte 
presença do Estado na economia e ampla proteção aos trabalhadores. 
Em Plenário, verificou-se uma vigorosa reação das forças liberal-conser-
vadoras, reunidas no "Centro Democrático" (apelidado de "Centrão% 
que impuseram mudanças substantivas no texto ao final aprovado". 

Em 5 de outubro de 1988, após dezoito meses de trabalho, en-
cerrando um processo constituinte exaustivo e desgastante, muitas vezes 
subjugado pela política ordinária", foi aprovada, em clima de modera-
da euforia, a Constituição da República Federativa do Brasil. Aclamada 

:1" 	Nem o Presidente da República, José Sarney, nem tampouco o Presidente da Assembléia Constituinte, 
Ulysses Guimarães, quiseram encampar o Anteprojeto elaborado pela "Comissão Afonso Arinos". 

2' 

	

	V. José Roberto Rodrigues Afonso, Meritória da Assembléia Constituinte de 1987/88: a r final:tas pábfiea.r. In: 
www.bndes.gombriconhecimento/revistairev1102.pdf. 

" Para uma descrição detalhada dos trabalhos da Assembléia Constituinte, v. Paulo Bonavides e Paes de 
Andrade, História constitucional do Brasil, 1991, p, 449 e s, V. tia José Adércio Leite Samapaio, "Teoria e 
prática do poder constituinte. Como legitimar ou descontruir 1988— 15 anos depois". In: Jose Adácio 
Leite Sampaio (coord.),,Quine anos de Constituição, 2004, p. 36. 
No àmbito das Subcorrássões realizaram-se incontáveis audiências públicas, com ampla participação de 
setores econômicos, movimentos sindicais e entidades de classe. 

" Nelson de Azevedo Jobim, A constituinte vista por dentro — Vicissitudes, superação e efetividade de 
uma história real. In: José Adércio Leite Sampaio (coord.),Quixte anos de Constituição, 2004, p. 12. 

25 

	

	Enviado à Comissão de Redação, o Projeto ainda sofreria acréscimos de natureza material, que obrigaram 
a uma nova votação em Plenário, em dois rumos e por maioria absoluta. 

2` 

	

	A Assembléia Constituinte, que teve a maioria de seus membros eleitos no embalo do sucesso tempo- 
rário do Plano Cruzado, em novembro de 1986, teve o final dos seus trabalhos marcado pela disputa 
presidencial do ano de 1989 e pelos múltiplos interesses que ela engendrava. 
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como "Constituição cidader e precedida de um incisivo Preâmbula28, 
a Carta constitucional foi promulgada com 245 artigos, distribuídos 
em nove títulos, e setenta disposições transitórias. 

W O sucesso institucional da constituição de 1988 

A Constituição de 1988 é o símbolo maior de uma história de 
sucesso: a transição de um Estado autoritário, intolerante e muitas vezes 
violento, para um Estado democrático de direito. Sob sua vigência, reali-
zaram-se cinco eleições presidenciais, por voto direto, secreto e universal, 
com debate público amplo, participação popular e alternância de partidos 
políticos no poder. Mais que tudo, a Constituição assegurou ao país duas 
décadas de estabilidade institucional. E não foram tempos banais. Ao lon-
go desse período, diversos episódios poderiam ter deflagrado crises que, 
em outros tempos, teriam levado à ruptura institucional. O mais grave 
deles terá sido a destituição, por impeachment, do primeiro presidente 
eleito após a ditadura militar, sob acusações de corrupção. Mas houve 
outros, que trouxeram dramáticos abalos ao Poder Legislativo, como o 
escândalo envolvendo a elaboração do Orçamento, a violação de sigilo 
do painel eletrônico de votação e o episódio que ficou conhecido como 
mensalão". Mesmo nessas conjunturas, jamais se cogitou de qualquer 

solução que não fosse o respeito à legalidade constitucional. Não há como 
deixar de celebrar o amadurecimento institucional brasileiro. 

" 	Constituição tida& foi o título de discurso proferido por Ulysses Guimarães, na Presidência da Assembléia 
Constituinte, em 27 de julho de 1988, onde afirmou: "Repito: essa será a Constituição cidadã, porque 
recuperará como cidadãos milhões de brasileiros, vitimas da pior das discriminações: a miséria". V. integra 
do texto em http://www.fugpmdb.org.br/frm_publ.htm. A expressão tornou a ser por ele utilizada 
quando da promulgação da nova Carta, em 5 de outubro de 1988, em discurso intitulado Constituição 

coragens. V http://www.fugpmdb.orgbr/frm...publ.hun. Acessos em: 5 abr. 2008. 
20 	No texto do Preâmbulo, a fotografia, retocada pela retórica e pelo excesso de boas intenções, do momento 

histórico de seu nascimento e das aspirações de que deveria ser instrumento: "Nos, representantes do 
povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 
destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, 
o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista 
e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com 
a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 
República Federativa do Brasil". 
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Até aqui, a trágica tradição do país sempre fora a de golpes, con-
tra-golpes e quarteladas, em sucessivas violações da ordem constitucio-
nal. Não é dificil ilustrar o argumento. D. Pedro I dissolveu a primeira 
constituinte. Logo ao início do governo republicano, Floriano Peixoto, 
Vice-Presidente da República, deixou de convocar eleições — como exigia 
a Constituição — após a renúncia de Deodoro da Fonseca, permanecen-
do indevidamente na Presidência. Ao fim da República Velha, vieram 
a Revolução de 30, a Insurreição Constitucionalista de São Paulo, em 
1932, a Intentona Comunista, de 1935, bem como o golpe do Estado 
Novo, em 1937. Em 1945, ao final de seu período ditatorial, Getúlio 
Vargas foi deposto pelas Forças Armadas. Reeleito em 1950, suicidou-se 
em 1954, abortando o golpe que se encontrava em curso. Eleito Juscelino 
Kubitschek, foi necessário o contra-golpe preventivo do Marechal Lott, 
em 1955, para assegurar-lhe a posse. Juscelino ainda enfrentaria duas re-
beliões militares: Jacareacanga (1956) e Aragarças (1959). Com a renún-
cia de Jânio Quadros, em 1961, os Ministros militares vetaram a posse 
do Vice-Presidente João Goulart, levando à ameaça de guerra civil, diante 
da resistência do Rio Grande do Sul. Em 1964, veio o golpe militar. Em 
1968, o Ato Institucional no 5. Em 1969, o impedimento à posse do 
Vice-Presidente Pedro Aleixo e a outorga de uma nova Constituição pe-
los Ministros militares. A enunciação é meramente exemplificativa, mas 
esclarecedora. 

A Constituição de 1988 foi o rito de passagem para a maturida-
de institucional brasileira. Nos últimos vinte anos, superamos todos os 
ciclos do atraso: eleições periódicas, Presidentes cumprindo seus man-
datos ou sendo substituídos na forma constitucionalmente prevista, 
Congresso Nacional em funcionamento sem interrupções, Judiciário 
atuante e Forças Armadas fora da política. Só quem não soube a sombra 
não reconhece a luz. 
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V Um balanço preliminar29  

1 Alguns avanços 

Em inúmeras áreas, a Constituição de 1988 consolidou ou aju-
dou a promover avanços dignos de nota. No plano dos direitos finda-
mentais, a despeito da subsistência de deficiências graves em múltiplas 
áreas, é possível contabilizar realizações. A centralidade da dignidade 
da pessoa humana se impôs em setores diversos. Para que não se caia 
em um mundo de fantasia, faça-se o registro indispensável de que uma 
idéia leva um tempo razoável entre o momento em que conquista cora-
ções e mentes até tornar-se uma realidade concreta. Nada obstante isso, 
no âmbito dos direitos individuais, as liberdades públicas, como as de 
expressão, reunião, associação, e direitos como o devido processo legâ 
e a presunção de inocência incorporaram-se com naturalidade à paisa-
gem política e jurídica do país. É certo que ainda não para todos". Os 

Vejam-se alguns balanços anteriores, aos dez e aos quinze anos da Constituição, em: Margarida Maria 
Lacombe Camargo (org.), Uma Década de Constituição:1988 —1998,1999; Alexandre de Moraes (coord.), 
Os 10 anos da Constituição Federal, 1999; Uadi Lammego Bulos, Decênio da Constituição de 1988, Revista 
de Processo 98:307, 2000; Luis Roberto Barroso, Dez Anos da Constituição de 1988 (foi bom para você 
também?), Revista Forense 346:113,1999; Fernando Facury Scaf (org.), Constitucionalizando direitos:15 anos 
da Constituição brasileira de 1988, 2003; Ordem dos Advogados do Brasil, 15 anos da promulgação da 
Constituição Federal de 1988: comemoração: palestras: Carmen Lúcia Antunes Rocha, Paulo Bonavides, 
José Afonso da Silva; Paulo Roberto Soares de Mendonça, A Constituição de 1988, a globalização e o 
finito, Revista de EMERJ 25:22, 2004. 
V. Luis Roberto Barroso, Discurso de despedida como Conselheiro do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa 
Humana, mimeografado, 2005: "O Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana é uma janela 
privilegiada de onde se avistam imagens de um Brasil real, tristemente real. Atávico, primitivo, violento. 
O Brasil dos excluídos. O Pais dos grupos de extermínio, de ponta a ponta, tolerados, incentivados; da 
violência policial — mas não de uma violência policial autônoma: a policia serve os desígnios da sociedade 
—; o Pais das chacinas variadas, de índios, de crianças, de pobres em geral; o País do sistema peniten-
ciário sórdido. (...) Desprestigiadas, desequipadas, mal-treinadas e mal-remuneradas, as forças policiais 
protagonizam, rotineiramente, espetáculos desoladores de truculência. São de triste e recente memória 
as chacinas do Carandiru, de Eldorado dos Cataias e de Vigário Geral, ocorridas na iiwItima década do 
século XX. E quando estes episódios começavam a se embotar na memória, a chacina de dezenas de 
pessoas nos Municípios de Queimados e de Nova Iguaçu, menos de um ano atrás, vieram nos lembrar, 
mais uma vez, que muitos brasileiros são vitimas daqueles que deveriam protege-los. (...) Mas o Estado 
brasileiro tem faltado à causa dos direitos humanos não apenas por ação, mas também por omissão. 
Nas grandes cidades brasileiras, parcela da população encontra-se submetida ao arbítrio do tráfico de 
drogas. O Estado democrático de direito ainda não alcançou as partes do nosso território onde vivem os 
mais humildes. A exclusão social não se traduz apenas como pzivação de direitos económicos e sociais. 

29 

/o 
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direitos sociais têm enfrentado trajetória mais acidentada, sendo a sua 
efetivação um dos tormentos da doutrina" e da jurisprudência". Nada 
obstante, houve avanços no tocante à universalização do acesso à educa-
ção, apesar de subsistirem problemas graves em relação à qualidade do 
ensino. Os direitos coletivos e difusos, por sua vez, como a proteção do 
consumidor e do meio ambiente, disciplinados por legislação específica, 
incorporaram-se à prática jurisprudencial e ao debate público". 

A Federação, mecanismo de repartição do poder político entre a 
União, os Estados e os Municípios, foi amplamente reorganizada, supe-
rando a fase do regime de 1967-69, de forte concentração de atribuições 
e receitas no Governo Federal. Embora a União tenha conservado ainda 
a parcela mais substantiva das competências legislativas, ampliaram-se as 
competências político-administrativas de Estados e Municípios, inclusive 
com a previsão de um domínio relativamente amplo de atuação comum 
dos entes estatais. A partilha das receitas tributárias, de outra parte, em-
bora um pouco mais equânime do que no regime anterior, ainda favore- 

Implica também a privação dos direitos mais básicos, como a inviolabilidade do domicilio e a liberdade 
de locomoção. O que se nega aos favelados brasileiros não é só a igualdade. É também a Liberdade, na 
sua dimensão mais nuclear". 
V. Ricardo Lobo Torres, A jusfundamentalidade dos direitos sociais, Revista de Direito da Associação dos 
Procuradores do novo Estado do Rio de Janeiro 12:1, 2003, e A metamorfose dos direitos sociais em ritinimo 
existencial. In: bago Wolfgang Sadet, Direitos fundamentais iodais: estudos de direito constitucional, internacional 
e comparado, 2003; logo Wolfgang Sarlet, A eficácia das direitos fiendamentals, 1998; e Direitos fundamentais 
sociais e proibição de retrocesso: algumas notas sobre o desafio da sobrevivência dos direitos sociais 
num contexto de crise, r‘Baris 37:103, 2004; Ana Paula de Barcellos, A eficáciajurididita dos prinapios: o 
principio da dignidade da pessoa humana, 2002; Andreas Krell, Direitos sociais e controlejudicial no Brasil e na 
Alemanha, 2002; Luis Roberto Barroso, O dirdto constitucional e a efetividade de Mal normas, 1990; e Marcos 
Maselli Gouvea, O controlejudicial das Ofillittffel administrativas, 2003; 

12 V Rogério Gesta Leal, A quem compete o dever de saúde no Direito brasileiro? Esgotamento de um 
modelo institucional, Revista de Direito do Estado 8:91, 2007; e Luis Roberto Barroso, Da falta de efetivi-
dade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parárnetros 
para a atuação judicial, Interesse Público 46:31, 2007. V o mesmo texto em bttp:/ / invemmigalbascom.brl 
morim noticia_artiodadas.acpx?cod=52582 e cru http://conjunestadao.com.bripdfiestudobarroso.pdf. 
Sobre  o mesmo tema, v. Fátima Vieira Henriques, O direito prestacional á saúde e sua implementatãojudidal 
— Limites e possibilidades, mimeografado, dissertação de mestrado, UERJ, 2007; e Fábio César dos Santos 
Oliveira, Direito de proteção à saúde: efetividade e limites à intervenção do Poder Judiciário, Revista dos 
Tribunais 865:54, 2007. 

55 Questões envolvendo escolhas dificeis entre bens juridicos protegidos pela Constituição, como o de-
senvolvimento nacional, de um lado, e a preservação do meio ambiente, de outro, estiveram presentes 
na imprensa e nos tribunais, como a transposição do Rio São Francisco e a construção de usinas hidro-
elétricas na Amazónia. 
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ce de modo significativo a União, principal beneficiária da elevadíssima 
carga tributária vigente no Brasil. De parte isto, ao longo dos anos, a 
União ampliou sua arrecadação mediante contribuições sociais, tributos 
em relação aos quais Estados e Municípios não têm participação, o que 
colaborou ainda mais para a hegemonia federal. A verdade inegável é que 
os Estados brasileiros, apesar da recuperação de sua autonomia política, 
não conseguiram, em sua grande maioria, encontrar o equilíbrio financei-
ro desejável. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por sua vez, 
também seguiu, como regra geral, uma lógica centralizadora" O reequa-
cionamento do federalismo no Brasil é um tema à espera de um autor35. 

A nova Constituição, ademais, reduziu o desequilíbrio entre os 
Poderes da República, que no período militar haviam sofrido o abalo da 
hipertrofia do Poder Executivo, inclusive com a retirada de garantias e 
atribuições do Legislativo e do Judiciário. A nova ordem restaura e, em 
verdade, fortalece a autonomia e a independência do Judiciário, assim 
como amplia as competências do Legislativo. Nada obstante, a Carta de 
1988 manteve a capacidade legislativa do Executivo, não mais através 
do estigmatizado decreto-lei, mas por meio das medidas provisórias. 
A Constituição, juntamente com suas emendas, contribuiu, também, 
para a melhor definição do papel do Estado na economia, estabelecendo 
como princípio fundamental e setorial a livre iniciativa, ao lado da valo-
rização do trabalho. A atuação direta do Estado, assim na prestação dos 
serviços públicos (diretamente ou por delegação), como na exploração 
de atividades econômicas, recebeu tratamento sistemático adequado. 

2 Algumas circunstâncias 

O processo constituinte teve como protagonista uma sociedade 
civil que amargara mais de duas décadas de autoritarismo. Na euforia — 

14  O STF exige que os Estados-membros observem o modelo federal e o ptincipio da simetria na maior 
parte dos temas relevantes, ai incluídos, por exemplo, o processo legislativo e as regras de aposentadoria. 
V. Luis Roberto Barroso, A derrota da federação. O colapso financeiro de Estados e Municípios. In: 
Temas de direito constiMcianal,v. 1,2002, p. 141 e s. 
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saudável euforia — de recuperação das liberdades públicas, a constituinte 
foi um notável exercício de participação popular. Nesse sentido, é ine-
gável o seu caráter democrático. Mas, paradoxalmente, essa abertura 
para todos os setores organizados e grupos de interesse fez com que o 
texto final expressasse uma vasta mistura de reivindicaçóes legítimas de 
trabalhadores e categorias econômicas, cumulados com interesses car-
toriais, reservas de mercado e ambiçóes pessoais. A participação ampla, 
os interesses múltiplos e a já referida ausência de um anteprojeto gera-
ram um produto final heterogêneo, com qualidade técnica e nível de 
prevalência do interesse público oscilantes entre extremos. Um texto 
que, mais do que analítico, era casuístico36, prolixo e corporativor. Esse 
defeito o tempo não curou: muitas das emendas, inclusive ao Ato das 
Disposiçóes Constitucionais Transitórias — ADCT — espicharam ainda 
mais a carta constitucional ao longo dos anos38. 

Outra circunstância que merece ser assinalada é a do contexto his-
tórico em que se desenrolaram os trabalhos constituintes. Após muitos 
anos de repressão política, o pensamento de esquerda finalmente podia 
se manifestar livremente, tendo se formado inúmeros partidos políticos 

" 	Para uma visão critica severa nessa matéria, v. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, A revisão constitucional 
brasileira, 1993,p. 5-6; e, tb., Organizações sociais de colaboração (descentralização social e Administração 
Pública não-estatal), Revista de Direito Administrativo 210:184. 

31 

	

	Luis Roberto Barroso, Dez Anos da Constituição de 1988 (foi bom para você também?), Revista Forense 
346:113, 1999, p. 117-8: "A Constituição de 1988 convive como estigma, já apontado acima, de ser 
um texto excessivamente detalhista, que em diversos temas perdeu-se no varejo das miudezas — seja 
no capitulo da Administração Pública, como no titulo da ordem tributária ou no elenco de mais de 70 
artigos do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para citar apenas alguns exemplos. Não 
escapou, tampouco, do ranço do corporativismo exacerbado, que inseriu no seu texto regras especificas 
de interesse de magistrados, membros do Ministério Público, advogados públicos e privados, policias 
federal, rodoviária, ferroviatia, civil, militar, corpo de bombeiros, cartórios de notas e de registros, que 
bem servem como eloqüente ilustração". 

" 

	

	Em prática singularissima, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias foi tendo novos artigos e 
disposições acrescidos por emendas constitucionais, passando de 70 para 89 artigos (o art. 89 foi acres-
centado pela EC n° 38, de 2002), sendo que muitos deles tiveram sua redação alterada igualmente por 
emenda (a EC n" 56, de 2007, prorrogava prazo previsto no art. 76 do ADCI). Sobre o ponto, v. Oscar 
Dias Corrêa, Os 15 anos da Constituição de 1988 (breves anotações), Revista da EMERJ 6:15, 2003, p. 
19: "E foi o que se viu: o ADCT, ao invés de servir, como usual, de roteiro à passagem do regime velho 
para o novo, normas de transição, na verdade se transformou em espaço que passou a recolher todas as 
normas não transitórias que não encontrassem lugar no texto vigente, e servissem às convenilincias da 
hora". 
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de inspiração comunista, socialista, trabalhista e social-democrata. Mais 
organizados e aguerridos, os parlamentares dessas agremiações predo-
minaram amplamente nos trabalhos das comissões, até a reação, de úl-
tima hora, já narrada, das forças de centro e de direita. Ainda asim, o 
texto aprovado reservava para o Estado o papel de protagonista em áreas 
diversas, com restrições à iniciativa privada e, sobretudo, ao capital es-
trangeiro, aí incluídos os investimentos de risco. Pois bem: um ano após 
a promulgação da Constituição, caiu o muro de Berlim e começaram 
a desmoronar os regimes que praticavam o socialismo real. Simultane-
amente, a globalização, com a interconexão entre os mercados e a livre 
circulação de capitais, impôs-se como uma realidade inelutável. Pelo 
mundo afora, ruíam os pressupostos estatizantes e nacionalistas que ins-
piraram parte das disposições da Constituição brasileira. 

3 Alguns revezes 

A Constituição brasileira, como assinalado, consubstanciou-se 
em um texto excessivamente detalhista e que, além disso, cuida de mui-
tas matérias que teriam melhor sede na legislação infraconstitucional. 
De tais circunstâncias, decorrem conseqüências práticas relevantes. A 
primeira delas é que a constitucionalização excessiva dificulta o exercí-
cio do poder político pelas maiorias, restringindo o espaço de atuação 
da legislação ordinária. Em razão disso, diferentes governos, para im-
plementar seus programas, precisaram reunir apoio de maiorias qua-
lificadas de três quintos, necessárias para emendar a Constituição, não 
sendo suficientes as maiorias simples próprias à aprovação da legislação 
ordinária. O resultado prático é que, no Brasil, a política ordinária — 
i. e., a implementação da vontade das maiorias formadas a cada época 
— se faz por meio de emendas constitucionais, com todo o incremento 
de dificuldades que isso representa. 

Chega-se, assim, sem surpresa, à segunda conseqüência da consti-
tucionalizaçáo excessiva e minuciosa: o número espantoso de emendas, 
que antes do vigésimo aniversário da Carta já somavam 56. Houve mo- 
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dificaçóes constitucionais para todos os gostos e propósitos: limitação 
da remuneração de parlamentares, restrições à criação de Municípios, 
realização de reformas econômicas, administrativas, previdenciárias, 
do Judiciário, prorrogação de tributos provisórios, desvinculação de 
receitas, atenuação da imunidade parlamentar formal, contenção das 
medidas provisórias, redução do mandato presidencial, admissão da 
reeleição e daí por diante. Há risco de se perder o fôlego, a conta e a 
paciência. Tudo isso sem qualquer perspectiva de inversão de tendência. 
Naturalmente, essa disfunção compromete a vocação de permanência 
da Constituição e o seu papel de simbolizar a prevalência dos valores 
duradouros sobre as contingências da política. 

VI O desempenho das instituições 

Cabe, antes de concluir, fazer uma breve anotação sobre aspec-
tos relevantes associados ao funcionamento dos três Poderes ao longo 
dos vinte anos de vigência da Constituição. São examinadas, ainda que 
brevemente, algumas das mudanças constitucionais que repercutiram 
sobre a atuação de cada um deles, bem como o desempenho concreto 
de seus papéis constitucionais pelo Executivo, Legislativo e Judiciário. 

No tocante ao Poder Executivo, o plebiscito previsto no art. 2. do 
ADCT, realizado em 21 de abril de 1993, manteve, por significativa 
maioria, o sistema presidencialista. Dentre as emendas constitucionais 
aprovadas, merecem registro a que reduziu o mandato presidencial de 
cinco para quatro anos", a que passou a admitir a reeleição4° e a que 
criou o Ministério da Defesa, marco simbólico relevante da submis-
são do poder militar ao poder civilt". As medidas provisórias, conce-
bidas como um mecanismo excepcional de exercício de competência 
normativa primária pelo Executivo, tornaram-se instrumento rotineiro 

333  Emenda Constitucional de Revisão n' 5, de 9.06.1994. 
Emenda Constitucional n" 16, de 5.06.1997, que passou a permitir a reeleição, para um único período 
subseqüente, do Presidente, governadores e prefeitos. 

'1  Emenda Constitucional n°23, de 3.09.1999. 
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de o Presidente legislar. A disfunção só veio a ser coibida, ainda que 
não integralmente, com a edição da Emenda Constitucional no 32, de 
12.09.200142. Apesar da redemocratização, não se superou integral-
mente o presidencialismo hegemônico da tradição brasileira, que se 
manifesta em domínios diversos, inclusive, e notadamente, no poder de 
contingenciar verbas orçamentárias. 

Quanto ao Poder Legislativo, cabe assinalar a recuperação de suas 
prerrogativas após a Constituição de 1988, embora permaneça visível o 
decréscimo de sua importância na produção de leis. De fato, além das 
medidas provisórias já referidas, a maior parte dos projetos relevantes 
resultaram de iniciativa do Executivo. Nesse cenário, a ênfase da atua-
ção do Congresso Nacional deslocou-se para a fiscalização dos atos de 
governo e de administração. O principal instrumento dessa linha têm 
sido as comissões parlamentares de inquérito (CPIs). Por outro lado, 
um problema estrutural da representação política no Brasil é a despro-
porcionalidade da composição da Câmara dos Deputados. De fato o 
número máximo de setenta deputados e o mínimo de sete, determina-
dos pelo art. 45, § l' da Constituição, provoca a sobre-representação 
de alguns estados e a sub-representação de outrose. Por fim, a Emenda 
Constitucional n°35, de 21.12.2001, introduziu modificação substan-
tiva no regime jurídico da imunidade parlamentar, deixando de exigir 
prévia licença da casa legislativa para a instauração de processo criminal 
contra parlamentar. 

O Poder Judiciaria, por sua vez, vive um momento de expressiva 
ascensão política e institucional. Diversas são as causas desse fenômeno, 
dentre as quais se incluem a recuperação das garantias da magistratura, 
o aumento da demanda por justiça por parte de uma sociedade mais 
consciente, a criação de novos direitos e de novas ações pela Constitui- 

42 A EC n44 32, de 2001, prevê a vigência da medida provisória pelo prazo máximo de 60 dias, prorrogáveis 
uma única vez, por igual período, com trancamento da pauta até que haja deliberação sobre ela por parte 
de cada casa do Congresso NacionaL 

4' Sobre a questão, v. Vandré Augusto Bárigo, Sistema eleitoral brasileiro — A técnica de representação 
proporcional vigente e as propostas de alteração: breves apontamentos, AUL 39:177, 2002; e Fabiano 
Santos, Instituições eleitorais e desempenho do presidencialismo no Brasil, Dados 42,1999,   p. 8. 
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ção, em meio a outros fatores. Nesse cenário, ocorreu entre nós uma 
expressiva judicialização das relações sociais e de questões políticas. O 
Supremo Tribunal Federal (STF) ou outros órgãos judiciais têm dado a 
últma palavra em temas envolvendo separação de Poderes, direitos fim-
damentais, políticas públicas, regimes jurídicos dos servidores, sistema 
político e inúmeras outras questões, algumas envolvendo o dia-a-dia 
das pessoas, como mensalidade de planos de saúde ou tarifa de serviço 
públicos. Essa expansão do papel do Judiciário, notadamente do STF, 
fez deflagrar um importante debate na teoria constitucional acerca da 
legitimidade democrática dessa atuação. 

VII Conclusão 

1 O que ficou por fazer 

A comemoração merecida dos vinte anos da Constituição brasi-
leira não precisa do falseamento da verdade. Na conta aberta do atraso 
político e da dívida social, ainda há incontáveis débitos. Subsiste no país 
um abismo de desigualdade, com recordes mundiais de concentração 
de renda e déficit dramático em moradia, educação, saúde, saneamento. 
A lista é enorme. Do ponto de vista do avanço do processo civilizatório, 
também estamos para trás, com índices inaceitáveis de corrupção, de-
ficiências nos serviços públicos em geral — dos quais dependem, sobre-
tudo, os mais pobres — e patamares de violência que se equiparam aos 
de países em guerra". Por outro lado, o regime de 1988 não foi capaz 
de conter a crônica voracidade fiscal do Estado brasileiro, um dos mais 
onerosos do mundo para o cidadão-contribuinte. Sem mencionar que 

14  V. Ilona Szabó de Carvalho e Pedro Abrarnovay, O custo da violência. In: O Globo, 14 mar. 2008, p. 
7, Opinião. À época em que publicaram o artigo, os autores eram, respectivamente, Coordenadora do 
Programa de Segurança Humana do Viva Rio e Secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da 
Justiça. Ao comentarem a Declaração de Genebra sobre Violência Armada e Desenvolvimento, aver-
baram: "O pais perde cerca de 50.000 brasileiros por ano, vitimas de homicídio. Segundo o IPEA, as 
perdas económicas para a nação com a violência são de mais de 90 bilhões de reais por ano. A maior 
concentração de violência ocorre nas periferias das grandes cidades, locais de enorme desagregação 
social, sobretudo em conseqüência da ausência de políticas públicas consistentes para essas regiões". 
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o sistema tributário constitui um cipoal de tributos que se superpõem, 
cuja complexidade exige a manutenção de estruturas administrativas 
igualmente custosas. 

Há, todavia, uma outra falha institucional, que, por sua repercus-
são sobre todo o sistema, compromete a possibilidade de solução ade-
quada de tudo o mais. Nos vinte anos de sua vigência, o ponto baixo do 
modelo constitucional brasileiro, e dos sucessivos governos democráti-
cos, foi a falta de disposição ou de capacidade para reformular o sistema 
político. No conjunto de desacertos das últimas duas décadas, a política 
passou a ser um fim em si mesma, um mundo à parte, desconectado da 
sociedade, visto ora com indiferença, ora com desconfiança. As repeti-
das crises produzidas pelas disfunções do financiamento eleitoral, pelas 
relações oblíquas entre Executivo e parlamentares, bem como pelo exer-
cício de cargos públicos para benefício próprio têm trazido, ao longo 
dos anos, uma onda de ceticismo que abate a cidadania e compromete 
sua capacidade de indignação e de reação. A verdade, contudo, é que 
não há Estado democrático sem atividade política intensa e saudável, 
nem tampouco sem parlamento amante e investido de credibilidade. 
É preciso, portanto, reconstruir o conteúdo e a imagem dos partidos e 
do Congresso, assim como exaltar a dignidade da política. O sistema 
político brasileiro, por vicissitudes diversas, tem desempenhado um pa-
pel oposto ao que lhe cabe: exacerba os defeitos e não deixa florescer as 
virtudes. 

É preciso desenvolver um modelo capaz de resgatar e promover 
valores como legitimidade democrática, govemabilidade e virtudes re-
publicanas, produzindo alterações profundas na prática política". Há 

" A expressão "virtudes republicanas" é aqui utilizada para designar a preservação da integridade pessoal 
dos agentes públicos e a observância de padrões éticos de gestão da coisa pública, que levem à promoção 
do interesse público, e não dos interesses particulares dos governantes ou de terceiros identificados. Tais 
virtudes se expressam nos princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da finalidade 
pública na ação politica e administrativa. A expressão também é freqüentemente empregada, no debate 
político, para denotar o exercício consciente e ativo da cidadania. 

" 

	

	Com efeito, é preciso: 1. em relação à legitimidade democrática: a) propiciar maior identificação entre so- 
ciedade civil e classe politica, com aumento da coerência entre discurso e prática, e maior visibilidade 
e controlabilidade da atividade parlamentar; b) conferir maior autenticidade programática aos partidos 
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inúmeras propostas na matéria, apesar da pouca disposição para o de-
bate. Uma delas defende para o Brasil, como sistema de governo, o 
semipresidencialismo, nos moldes de França e Portugal; como sistema 
eleitoral, a fórmula do voto distrital misto, que vigora, por exemplo, na 
Alemanha; e, como sistema partidário, um modelo fundado na fidelida-
de e na contenção da pulverização dos partidos políticos47. 

2 O que se deve celebrar 

O constitucionalismo democrático foi a ideologia vitoriosa do 
século XX. O imaginário social contemporâneo vislumbra nesse arranjo 
institucional, que procura combinar Estado de direito (supremacia da 
lei, rule of the law, Rechtsstaat) e soberania popular, a melhor forma de 
realizar os anseios da modernidade: poder limitado, dignidade da pes-
soa humana, direitos fundamentais, justiça social, tolerância e — quem 
sabe? — até felicidade. Para evitar ilusóes, é bom ter em conta que as 
grandes conquistas da humanidade levam um tempo relativamente lon-
go para passarem do plano das idéias vitoriosas para a plenitude do 
mundo real. O curso do processo civilizatório é bem mais lento do que 
a nossa ansiedade por progresso social. O rumo certo, porém, costuma 
ser mais importante do que a velocidade. 

O modelo vencedor chegou ao Brasil com atraso, mas não tarde 
demais, às vésperas da virada do milênio. Os últimos vinte anos repre-
sentam, não a vitória de uma Constituição especifica, concreta, mas 

políticos, fomentando a fidelidade e mitigando a pulverização partidária; c) reduzir a influência do 
poder económico no processo eleitoral, com o barateamento das campanhas, a limitação dos gastos 
e, eventualmente, o financiamento público; 2. em relação à governabilidade: a) facilitar a formação de 
maiorias de sustentação política do governo; b) institucionalizar as relações entre Executivo e Legisla-
tivo, com predomínio dos partidos e não do poder individual atornizado de cada parlamentar; c) criar 
mecanismos de superação de crises políticas, que impeça a longa agonia de governos que perderam sua 
base de apoio no parlamento e na sociedade; 3. em relação às virtudes republicanas: a) eliminar o poder 
de barganha individual de cada parlamentar, gerador de mecanismos de troca de favores por votos; b) 
tornar o debate político mais programático e menos clientelista; c) esvaziar a necessidade de loteamento 
de órgãos públicos e de distribuição de cargos em troca de apoio. 
V. Luis Roberto Barroso, A Reforma Política: uma proposta de sistema de governo, eleitoral e partidário 
para o Brasil, Revista á Direito do Estado 3:287, 2006. 
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de uma idéia, de uma atitude diante da vida. O constitucionalismo 
democrático, que se consolidou entre nós, traduz não apenas um modo 
de ver o Estado e o Direito, mas de desejar o mundo, em busca de um 
tempo de justiça, fraternidade e delicadeza. Com  as dificuldades ineren-
tes aos processos históricos complexos e dialéticos, temos nos libertado, 
paulatinamente, de um passado autoritário, excludente, de horizonte 
estreito. E vivido as contradições inevitáveis da procura do equilíbrio 
entre o mercado e a política, entre o privado e o público, entre os in-
teresses individuais e o bem coletivo. Nos duzentos anos que separam 
a chegada da família real e o vigésimo aniversário da Constituição de 
1988, passou-se uma eternidade. 
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A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E OS TRIBUNAIS DE CONTAS: 
20 ANOS 

Victor J. Faccioni* 

A Constituição de 1988, comparada com a anterior no que con-
cerne aos Tribunais de Contas, ao nosso ver, sob a ótica de membro 
do Tribunal que integrou a Assembléia Nacional Constituinte, trouxe 
significativos avanços. Ao destacar os mais relevantes, contamos com 
a colaboração do Auditor Substituto de Conselheiro aposentado Ruy 
Remy Rech, e atual Consultor Jurídico da Associação dos Membros dos 
Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), que acompanhou de perto 
o processo de elaboração constitucional em todas as suas fases, como 
representante do TCE-RS, quando muito freqüentou meu Gabinete 
na Constituinte. Serviram de subsídios, igualmente, os anais dos dois 
congressos dos Tribunais de Contas que antecederam a promulgação da 
nova Constituição. 

O primeiro e mais importante avanço, sem dúvidas, foi o de 
incorporar às funções de controle externo a competência de realizar 
a fiscalização operacional'. Entenda-se que a fiscalização operacional, 
como pensam alguns, não se contrapóe à formal, que cuida do exame 
da conformação do ato às normas legais e técnicas; mas amplia seu es-
pectro, para se ocupar, sobretudo, dos seus aspectos finalísticos, quanto 
à eficácia, eficiência e economicidade. Põe em confronto os custos e o 
resultado. 

O segundo avanço relaciona-se com a ampliação das competên-
cias de controle, para abranger "qualquer pessoa física ou jurídica, pú-
blica ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre 
dinheiros, bens e valores públicos ou pelo quais a União responda, ou 
que, em nome desta, assuma obrigação de natureza pecuniária", ao mes- 

* 	Presidente da ATRICON/Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. 
' 	CF, um. 70 e 71, IV. 
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mo tempo que acrescentou a competência de julgar "as contas dos entes 
da administração indireta2." 

Registre-se que até então a ação de controle dos Tribunais de 
Contas por vezes sofria contestações quando era estendida às empre-
sas públicas, sociedades de economia mista e fundações, exercendo essa 
atribuição timidamente prevista em lei ordinária'. 

A manutenção das prerrogativas aos membros dos Tribunais de 
Contas foi essencial à preservação da sua dignidade funcional e à eficá-
cia das decisões do colegiado. Conferiu-lhe ainda maior qualificação ao 
alterar o critério de escolha dos seus titulares, permitindo o acesso de 
dois representantes da carreira técnica, ou seja, um dentre os auditores e 
outro dentre os membros do Ministério Público junto ao Tribuna'''. 

A inclusão da competência de aplicar sanções aos responsáveis em 
casos de ilegalidades ou irregularidades, compreendendo, entre outras 
penas, as multas proporcionais ao dano causado ao erário', constitui-se 
em mais uma conquista a permitir mais efetividade à ação de controle, 
erigindo em nível constitucional, matéria que vinha sendo tratada em 
lei ordinária, em regra, nas leis orgânicas dos Tribunais. 

Mencione-se, também, que as decisões dos Tribunais, das quais 
resultem imputação de débitos ou multa, resultaram fortalecidas, ao 
lhes serem atribuídas eficácia de título executivo'. 

De outra parte, ao preservar a atribuição de apreciar para fins de 
registro a legalidade dos atos de inativação, restou acrescida, também, 
a de registrar os atos de admissão de pessoff. Mesmo que o procedi-
mento tenha merecido críticas pela sua pertinência cartorial, trata-se de 
controle justificado, ante a natureza continuada da despesa decorrente 
desses atos. 

2 	CF arta. 70, p.u., e 71, II. 
Lei Federal n" 6 223 de 14.07.75. 
CE art. 73, 2', I. 
CF, art. 71, VIII 
CF, art. 71, 3°. 
CF. art. 71, HL 
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O sistema de controle restou aprimorado, também, ao expungir 
a distorção existente no texto constitucional anterior quanto à sustação 
de contratos entendidos irregulares submetida ao Poder Legislativo. Se 
este Poder não se manifestasse em trinta dias, a impugnação se tornaria 
insubsistente. O novo texto estabelece que, diante da omissão do Poder 
Legislativo, transcorrido o prazo de noventa dias, é devolvida à compe-
tência ao Tribunal, para decidir a matéria'. 

Por sua vez, o sistema de controle interno, fundamental à susten-
tação do sistema nacional de controle, experimentou merecidos avanços 
e resultou prestigiado. A Constituição de 1988 manteve sua estrutura, 
atribuindo-se-lhe maior amplitude de encargos e pleno comprometi-
mento junto aos Três Poderes9. Sua instituição em nível constitucional 
remonta à Constituição de 1967, versada também no Decreto-Lei n° 
200/67, que estabeleceu normas e princípios para a modernização ad-
ministrativa. Foi, então, atribuída conformação sistêmica ao controle 
dos gastos públicos, através do controle interno e externo, como já se 
esboçara em 1964, na Lei n°4.320/64. 

O novo modelo passou a permitir a utilização da prática de acom-
panhamento dos atos de gestão e de administração de forma mais ágil, 
abandonando-se o modelo superado, que, embora minudente, preo-
cupava-se mais com o aspecto formal, revelando-se, por isso, ineficaz e 
viciado. Passou-se a adotar, com ele, o processo de auditorias financeiras 
e orçamentárias. 

Do modo como vem delineado, particularmente nos artigos 70 
a 75 da Constituição Federal, sua ação ambivalente faz com que um 
dos seus desdobramentos — o CONTROLE INTERNO — se confunda 
com a própria administração, pois deve servir aos objetivos que lhes são 
próprios, convergentes a propiciar a eficaz aplicação dos recursos públi-
cos, atendendo aos melhores padróes de eficiência e de economicida-
de. Nessa condição, presta apoio ao outro segmento — o CONTROLE 

CF, art. 71, 2°. 
CF, art. 74. 
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EXTERNO — atribuído ao Poder Legislativo, que o exerce com auxilio 
do Tribunal de Contas. Integrados CONTROLE INTERNO, CON-
TROLE EXTERNO e ADMINISTRAÇÃO cumpre-lhes promover a 
realização do bem público para a obtenção do melhor resultado, com o 
mínimo de recursos, sem desvios e desperdícios. Mas quando se incum-
be ao controle assegurar eficácia e eficiência à Administração Pública, 
importa que ele próprio seja eficaz e eficiente. 

Todos esses avanços decorreram da conjugação de esforços insti-
tucionais e dos membros dos Tribunais de Contas (Ministros, Conse-
lheiros e Auditores), suprindo parlamentares envolvidos na elaboração 
constitucional e a Assembléia Nacional Constituinte com informações 
precisas e objetivas sobre os assuntos de interesse do controle público, re-
alizando naquele instante magno da política nacional verdadeiro lobby 
democrático". Recebemos, na condição de constituinte, profusa maté-
ria relacionada com os Tribunais de Contas e demos-lhe encaminha-
mento e a defendemos, concorrendo, assim, para a sua conversão, em 
boa parte, em texto constitucional. Outros constituintes envolveram-se 
nesse esforço e posteriormente passaram a integrar os colegiados de Tri-
bunais de Contas, da União, dos Estados e dos Municípios. É o caso 
dos Conselheiros Manoel Castro e França Teixeira, do TCE da Bahia, 
dos Ministros do TCU, Valmir Campeio, Ubiratan Aguiar e Guilherme 
Palmeira, e dos Ministros aposentados também do TCU, Adylson Mot-
ta e Humberto Souto, sendo este agora novamente Deputado Federal 
por Minas Gerais, e da Conselheira Eunice Mafalda Michiles, do TCE 
do Amazonas, dentre outros, cuja lembrança teria de avivar. 

Cumpre destacar, igualmente, a sensibilidade do Relator-Geral da 
Constituinte, Bernardo Cabral, plenamente acessível à troca de idéias 
sobre a temática do controle financeiro orçamentário, assim como nos-
so co-estaduano e Sub-Relator Nelson Jobim, os quais recebiam em 
seus gabinetes repetidamente, e com invulgar condescendência, repre-
sentantes dos Tribunais de Contas. 
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Registre-se que os Tribunais de Contas, reunidos no seu XIII 
Congresso, na Bahia, dois a seis de setembro de 1985, conforme se lê 
nos respectivos anais, desenvolveram seu ternário centrado no projeto de 
nova Constituição, para elaboração do qual seriam eleitos os membros 
da Assembléia Nacional Constituinte, no pleito de novembro de 1986. 
Desse conclave, resultaram importantes recomendações, posteriormen-
te transformadas nos preceitos constitucionais antes mencionados. 

Veja-se que, ao final desse Congresso, o teor de suas conclusões 
ressaltavam, entre outras propostas: 

CONSIDERANDO que os Tribunais de Contas, como 
corolário supremo de sua configuração doutrinária e 
institucional, haverão de incorporar, definitivamente, â 
sua competência e jurisdição: 

(...) 

promover a auditoria financeira e orçamentária sobre 
as contas das unidades administrativas dos Três Poderes, 
a qual, além da técnica contábil, consistirá, também, em 
auditoria operacional com vistas à aferição das metas e 
dos objetivos colimados; 

estender, igualmente, a referida ação fiscalizadora aos 
órgãos da administração indireta, inclusive as empresas 
públicas, sociedades de economia mista e fundações, 
ainda que minoritária seja do Estado no capital e acio-
nário dos mesmos; 

(...) 

e) conferir aos Tribunais de Contas a competência de 
impor sanções eficazes, uma vez constatadas irregulari-
dades, malversações e desvio dos dinheiros públicos, no 
sentido, conseqüentemente punir os culpados e salvar 
o patrimônio, que, por ser público, pertence ao povo 
brasileiro. 

Deve-se a dois membros do Tribunal de Contas do Estado do 
Rio Grande do Sul o mérito da inclusão no texto constitucional da 
competência de realizar a fiscilização operacional dos recursos públi-
cos, conquanto se a pudesse defender como implícita no poder-dever 
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de controle do orçamento programa, mas que vinha sendo contestada. 
Decorreu da aprovação da tese "Controle Operacional da Administra-
ção Pública", apresentada naquele Congresso pelo Conselheiro Marcelo 
Moreira Tostes e pelo Auditor substituto de Conselheiro Ruy Remy 
Rech. Nesta tese restou demonstrada a excelência do controle opera-
cional, que se ocupa do confronto dos resultados obtidos em face dos 
recursos empregados, na busca do seu melhor aproveitamento; atenta 
para a eficácia, eficiência e economicidade, além da conformação legal 
e técnica do ato administrativo; tem como objetivo censurar ou punir a 
administração ineficiente dos recursos públicos. Segundo a tese, resulta 
do poder-dever de fiscalizar dos Tribunais de Contas a obrigação de 
realizar o controle externo através de auditoria operacional. 

Quanto ao acesso dos auditores e membros do Ministério Público 
ao colegiado dos Tribunais de Contas, importa lembrar que decorreu de 
incessante mobilização conduzida por alguns servidores e remonta ao 
período anterior à ANC — Assembléia Nacional Constituinte, quando a 
medida fora intentada através de Emenda Constitucional. Lembramos-
nos de ter recebido em nosso Gabinete de Deputado Federal, então, 
os Auditores Lincoln Magalhães da Rocha (TCU), Ruy Remy Rech 
(TCE/RS), Lúcio Albuquerque (TCE-AM) e Raimundo Vieira (TC-
DF), buscando apoio à iniciativa, que defendemos em plenário, embora 
sem ter chegado a bom termo. Os mesmos auditores retornaram a en-
caminhar a reivindicação na ANC, quando a eles se agregaram outros, 
organizados em Associação, entre eles, Luiz Alberto Rodrigues (TCE-
RS) e José Carlos Pacheco (TCE-SC). Desta vez resultou em matéria 
constitucional, merecendo a compreensão e o apoio dos constituintes, 
dada a natureza da proposta, a concorrer para a qualificação técnica do 
colegiado das cortes de contas, como bem souberam demonstrar esses 
servidores perante os parlamentares integrantes da ANC. Qualificação 
que resultou confirmada após, ao assumirem os cargos de Ministros 
e Conselheiros nos respectivos plenários dos Tribunais São exemplos, 
Lúcio Albuquerque, do Tribunal do Amazonas, José Carlos Pacheco, 
do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Hélio Saul Mileski, do Tri- 
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bunal de Contas do Rio Grande do Sul, afora os ilustres membros do 
Ministério Público que tiveram acesso ao colegiado juntamente com os 
auditores. Entre estes destacamos os do Tribunal de Contas do nosso 
Estado, os Conselheiros Sandro Pires e Cezar Miola. Para não enumerar 
a todos, diria que situação similar verificou-se nos demais TCs. 

Alguns dos que se empenharam nesse movimento desde o pri-
meiro momento, lamentavelmente, preferiram abrir mão ou não pu-
deram por outros motivos aproveitar a prerrogativa de compor a lista 
de acesso e de virem a integrar os plenários dos respectivos. Refirimo-
nos, particularmente, ao Auditor Substituto de Conselheiro Ruy Remy 
Rech, que se aposentou precocemente e a quem atribuído o título de 
Conselheiro Honoris Causa, pelo Plenário do TCE-RS; e ao Auditor 
Substituto de Ministro do TCU, Lincoln Magalhães da Rocha, que se 
viu excluído da indicação por motivo de idade. 

Podemos assegurar, hoje, como fruto da experiência no exercício 
do cargo de Conselheiro no curso de dez anos e da convivência com 
esses servidores guindados ao colegiado, que tanto os colegiados dos 
Tribunais de Contas como a ação do controle têm sido grandemente 
beneficiados com a sua presença, tanto assim que ousamos propugnar 
que se possibilite a ampliação do acesso de servidores do quadro ao 
plenário, permitindo, igualmente, a indicação de auditores públicos ex-
ternos, ou equivalentes, aumentando para três as vagas reservadas ao 
pessoal do quadro. 

O comprometimento dos Tribunais de Contas com a Constituin-
te, movidos pelo interesse de ver preservadas e ampliadas suas funções 
e competência, que teve seu marco no XIII Congresso, desenvolveu-se 
continuadarnente. Além do ternário, das conclusões e indicações apro-
vadas, que tiveram o devido encaminhamento, aquele Congresso cons-
tituiu comissão integrada por sete membros para elaboração do traba-
lho a ser apresentado à Comissão criada pelo Presidente da República, 
designada Comissão "Afonso Arinos", para recolher sugestões com vista 
à nova Carta Magna Federal. Integraram a comissão, eleita no concla- 
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ve: João Feder (TCE-PR), Adhemar Martins Bento Gomes (TCE-BA), 
Marcelo Moreira Tostes (TCE-RS), e Luiz Alberto Bahia (TCE-RJ), 
além de dois Ministros do TCU. O trabalho apresentado pelo grupo foi 
incorporado ao projeto da denominada "Comissão dos Notáveis"10, 
com a qual passou a reunir-se. Conquanto esse projeto não tenha sido 
formalmente enviado à ANC, constituiu um esboço constitucional, que 
resultou parcialmente aproveitado por alguns constituintes. 

Cumpre mencionar, para completar o relato, que o Congresso 
dos Tribunais de Contas realizado em Porto Alegre, em setembro de 
1987, igualmente, teve seu ternário voltado para a constituinte, que 
discutia então Projeto de Constituição, designado de "Projeto Cabral 
211". Os conferencistas convidados se ocuparam em analisar seu conte-
údo, de matéria semi-elaborada, manifestando suas opiniões e ouvindo 
as dos congressistas. Dentre os eminentes palestrantes deve ser destaca-
do o nome de Michel Temer, eminente professor, advogado constitu-
cionalista, Procurador do Estado de São Paulo, então deputado federal 
constituinte, que abordou o tema "O projeto da Constituição Federal, 
perspectivas da nova Constituição". Tratou do tema em suas generalida-
des, e atendo-se a partes que entendeu de maior interesse. Manifestou 
seu entendimento de que o projeto, que necessitava de aperfeiçoamen-
tos, fortalecia os Tribunais de Contas quanto às suas competências e na 
preservação das prerrogativas de seus membros. 

A conferência do Professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, 
eminente professor e autor de diversas obras sobre Direito Constitucio-
nal, sobre o tema "Os Tribunais de Contas e o Projeto de Constituição 
Federal", versou objetivamente sobre a parte do Projeto de interesse dos 
Tribunais de Contas. Teceu criticas, entre outras, a dispositivo que en-
tão situava o Tribunal de Contas na condição de órgão auxiliar do Poder 
Legislativo, que entendia agressivo à sua natureza e dignidade. Elogiou 

1° 	Designação dada à Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, criada pelo Presidente Sarney, sob a 
Presidência de Afonso Atinos. Resultou em Anteprojeto de Constituição com conteúdos parlamentaristas 
e progressistas que não agradaram a Sarney que, por isso, não o remeteu à Constituinte. 

11 	Lembre-se que os projetos da nova Constituição assumiram sucessivos apelidos, alguns pitorescos, como 
"Frankenstein", "Bebê de Rosemary", Hércules", "Cabral 1" e 'Cabral 2". 
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a maioria das novas normas, como a que atribuía a competência de 
efetuar o controle operacional e de apreciar e registrar as admissões de 
pessoal e as inativações. 

Passados 20 anos da promulgação da Constituição Federal de 
1988, nota-se em relação ao Controle Externo, especificamente no que 
tange aos Tribunais de Contas, que o modelo adotado pelo Brasil — o 
mesmo de muitos países da Europa, como Espanha e Portugal, dentre 
outros — se mantem perfeitamente adequado à estrutura da tripartição 
dos poderes, concebida, na sua origem, por Montesquieu, e fiel à filoso-
fia de seu instituidor no Brasil, o mestre Rui Barbosa. 

Contudo, as grandes diferenças regionais do Pais demonstraram 
que os Tribunais de Contas não têm uma linha de atuação uniforme, 
constatando-se, inclusive, interpretações diferentes nas fundamentações 
de suas decisões. 

Foi então, com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal — Lei 
Complementar no 101/2000, que se inaugurou uma nova concepção de 
administração pública, ou seja, a da Gestão Pública, mareada pela busca 
do equilíbrio financeiro, da restrição de gastos e endividamento, e da in-
clusão da participação popular prevista no § único do seu artigo 48. 

Com a instituição deste "novo modelo" de gestão dos recursos 
públicos, os Tribunais de Contas tiveram suas atividades de fiscalização 
sobremodo reconhecidas e mais valorizadas. Este fato foi, efetivamente, 
um marco na Administração Pública Brasileira e na atuação dos TC's, 
condizente com a necessidade da uniformização no exame das contas 
públicas. 

Alguns países controlam melhor a aplicação dos Recursos Pú-
blicos e o combate à corrupção que outros. Por quê? Pelos níveis de 
educação e cultura? Ou prioridade no processo de controle? Por que o 
Brasil, nessas áreas, ainda tem muito a fa7er? Porque temos, por exem-
plo, uma defasagem de alguns milhares de auditores, ao invés de apenas 
12.800 com que contamos. Veja-se que a Dinamarca e a Holanda são 
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campeões mundiais no combate à corrupção, mas acontece que nesses 
dois países existe uma relação de 100 auditores para cada 100 mil ha-
bitantes; enquanto isso, o Brasil conta com a proporção de, apenas, 10 
auditores para os mesmos 100 mil habitantes. Se nessa mesma propor-
ção, necessitaríamos alguns milhares'2, número impossível de auditores, 
daí termos que buscar outra alternativa de solução. 

Nisso se impôs, num primeiro momento, o aperfeiçoamento dos 
TCs pós Constituição de 1988, que deveria se dar, inclusive para com-
pensar o, proporcionalmente, reduzido número de auditores. 

Assim, foi inaugurado pelo Tribunal de Contas da União, em ju-
nho de 2003, um Programa de Aperfeiçoamento de suas atividades téc-' 
nicas, e que hoje vem sendo adotado pelos demais TCs do País, através 
do PROMOEX — Programa de Modernização do Sistema de Controle 
Externo — financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
— BID e com a participação do Ministério do Planejamento Orçamento 
e Gestão — MPOG, dos TCs, da ATRICON, do IRB — Instituto Rui 
Barbosa, e da ABRACOM. 

Com esse programa, está sendo desenvolvido um macro-projeto 
de uniformização da atuação dos TCs. Assim, foi também constituído 
um Grupo de Trabalho para a elaboração de um anteprojeto de lei pro-
cessual, que hoje já se encontra em exame no TCU, e posteriormente 
deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional, cujo objetivo é exata-
mente estabelecer uma atuação procedimental igualitária dentre todos 
os Tribunais. 

Está, ainda, em desenvolvimento, um Portal Virtual para os TCs, 
através do qual ter-se-á a possibilidade de acesso ao entendimento das 
Cortes de Contas sobre as mais diversas questões do exame das contas 
públicas, instrumento que praticamente permitirá a uniformização ju-
risprudencial. Na seqüência vieram as práticas das auditorias operacio-
nais, antes citada, ambiental e social. 

u 	Disponível em <nw.kanitzmom.br/veja/corrupeao.asp>. 
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Ademais, tramitam no Congresso Nacional anteprojetos de emen-
das constitucionais relacionadas com os interesses dos Tribunais de Con-
tas, dentre os quais destacaria os que tratam da criação do Conselho Na-
cional dos Tribunais de Contas, a exemplo dos Conselhos Nacionais do 
Judiciário e do Ministério Público. 

Pessoalmente somos a favor da sua aprovação e, de qualquer 
forma, está se oportunizando aos sócios da ATRICON se manifesta-
rem, na busca de eventuais colaborações para o aperfeiçoamento dessas 
emendas, de n° 28/07, da autoria do Deputado Vital do Rego, e a de n. 
30/07, de autoria do Senador Renato Casa Grande. Juntamente com o 
Presidente do TCU, Ministro Walton Rodrigues acertou-se a indicação 
do Ministro Ubiratan Aguiar, Vice-Presidente do TCU, para represen-
tar os TCs junto ao Congresso Nacional, nesta matéria, inclusive na 
proposição de um substitutivo a ambos os projetos já apresentados. 

Ainda que críticas sejam feitas questionando a constitucionalida-
de da criação de um CNTC, temos a convicção da sua importância no 
aperfeiçoamento do controle externo. 

Estamos certos que ainda há muito a se fazer, no aprimoramen-
to da atuação dos Tribunais de Contas como o grande paradigma, no 
controle da aplicação dos recursos públicos, no combate à corrupção e à 
impunidade. Mas também, temos convicção de que estamos caminhan-
do no rumo correto, para pleno aperfeiçoamento, faltando, quem sabe, 
rediscutir, dentre outras questões, a quebra do sigilo fiscal e bancário e a 
execução das suas decisões, que têm dificultado o controle do avanço da 
malversação dos recursos públicos, convertendo-o num controle mais 
eficaz. 

Mas, ao concluir, cumpre destacar os avanços até aqui alcança-
dos, e para os quais a Constituinte de 88 muito contribuiu, ao consoli-
dar no seu texto os Tribunais de Contas como instrumentos efetivos de 
Controle Externo das contas públicas, e complementando, desta forma, 
o próprio Legislativo na sua responsabilidade política, como represen-
tante da sociedade. 
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ATUAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NOS 20 ANOS DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Jorge Ulisses Jacoby Fernandes* 

1 Breve histórico 

No Brasil, pelo Decreto n° 966-A, o Marechal Manoel Deodoro 
da Fonseca, "Chefe do Governo Provisório da República dos Estados 
Unidos do Brazil", instituiu o "Tribunal de Contas". 

Consta da norma de criação a assinatura do chefe de governo e de 
Rui Barbosa, um dos grandes incentivadores da criação, até hoje cele-
brado pela manifestação que consta da exposição de motivos, in verbis: 

À medida que vem propor-vos e a criação de um Tribu-
nal de Contas, corpo de magistratura intermediária à 
administração e à legislatura que, colocado em posição 
autônoma, com atribuições de revisão e julgamento, 
cercado de garantias contra quaisquer ameaças, possa 
exercer as suas funções vitais no organismo constitucio-
nal, sem risco de converter-se em instituição de ornato 
aparatoso e inútil (...). Não basta julgar a administração, 
denunciar o acesso cometido, colher a exorbitância ou 
prevaricação, para as punir. 

Circunscrita a esses limites, essa função tutelar dos 
dinheiros públicos será muitas vezes inútil, por omissa, 
tardia ou impotente. Convém levantar entre o poder 
que autoriza periodicamente a despesa e o poder que 
quotidianamente a executa um mediador independente, 
auxiliar de um outro, que, comunicando com a legisla-
tura e intervindo na administração, seja não só o vigia 
como mão forte da primeira sobre a segunda, obstando 
a perpetuação das infrações orçamentárias por um veto 
oportuno aos atos do Executivo, que direta ou indireta, 
próxima ou remotamente, discrepem da linha rigorosa 
das leis de finanças. 

* Jorge Ulisses Jacoby Fernanda é mestre em Direito Público, Advogado, Escritor, Consultor, Conferencista e 
Palestrante. 
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Logo na primeira constituição da República, elevou-se o Tribunal de 
Contas à estatura constitucional, sendo então formalizada sua instituição. 

Inovando na estruturação do aparelho do Estado, a Constituição 
de 1934 cria um capítulo específico para cuidar "dos órgãos de coope-
ração nas atividades governamentais", inserindo duas seções: a primeira 
destinada ao Ministério Público e a segunda ao Tribunal de Contas. 

A Constituição de 1937 foi mais longe, definindo o Tribunal de 
Contas no Capítulo IV, reservado ao Poder Judiciário, ato esse justificado 
pelas feições judicialiformes da Corte de Contas. Da Constituição de 1946 
em diante, foi colocado no capítulo reservado ao Poder Legislativo. 

A estrutura do Tribunal de Contas foi definida, à época de sua 
criação, como órgão único, voltado para o exame, revisão e julgamento 
de todas as operações concernentes à receita e despesa da República. 
Apenas um para fiscalizar a República, por esse motivo o nome singular, 
Tribunal de Contas, sem adjetivação pertinente à área de fiscalização-
jurisdição. 

2 Constituição Federal de 1988 — constituição fiscalizadora 

A Constituição de 1988, sem sombra de dúvida, é a mais favorá-
vel aos Tribunais de Contas desde a Constituição de 1946, destinando 
em seção exclusiva de seu corpo normativo considerável ampliação de 
competência à atividade do controle externo. 

Há, ainda, na Norma Maior, consideráveis alterações sob o aspecto 
administrativo e político, a exemplo dos critérios de nomeação dos com-
ponentes da Corte, bem como, pela primeira vez, a disposição apressa 
acerca do Ministério Público de Contas, assegurando à instituição firmes 
passos ao progresso. 

No decorrer deste trabalho, demonstrar-se-á que, com o advento 
da Constituição de 1988, ao controle foi proporcionado relevante avanço, 
tanto sob o aspecto administrativo, como fiscalizatório e jurisdicional. 
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De fato, analisando os vinte anos da Constituição Federal, bem 
como o imensurável avanço que alcançaram os Tribunais de Contas, atra-
vés do uso de suas prerrogativas constitucionais, é irretorquível a expres-
são atribuída à Norma Maior à data de sua promulgação, por Ulisses 
Guimarães, de Constituição Fiscalizadord 

3 Principais avanços na atuação do controle externo no decorrer dos 
20 anos da Constituição Federal de 1988 

O texto constitucional destinado ao Tribunal de Contas da União — 
Seção IX, arts. 70 a 75 — é mais detalhado e preciso, notadamente, no que 
diz respeito às competências fiscalizatória e jurisdicional do Controle. 

Especificamente, os incisos II, III, IV, VI, X e Xl do art. 71 são os 
que merecem maior destaque, porquanto é neles que se encontram os 
objetos de maior avanço para a atuação dos Tribunais de Contas, cujo 
resultado, no campo das contas dos agentes públicos, fiscalização orça-
mentária e dos empreendimentos do Poder Público, é inescusável. 

Destarte, para melhor compreensão, desenvolver-se-á a seguir 
cada dispositivo citado, com referência ao seu específico objeto, suas 
peculiaridades e seus respectivos efeitos concretos. 

3.1. Art. 71, inciso II —Julgamento de Contas 

Por meio desse dispositivo, dois importantes atributos foram 
acrescidos à competência dos Tribunais de Contas. Trata-se da própria 
competência jurisdicional exclusiva para julgar as contas dos agentes 
responsáveis por recursos públicos, bem como da possibilidade de atin-
gir, dentro do mesmo processo, os particulares que de alguma forma 
contribuíram para lesar o erário. É urna nova perspectiva tanto sob o 
aspecto jurídico como de controle. 

' 	Prêmio Serzedello Corrêa. 1998. r Lugar - O TribunalDe Contas Da União NaHistória Do Brasil: 
Evolução Histórica, Política E Administrativa (1890- 1998). Artur Adolfo Cotias e Silva. 
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3.1.1 Julgamento de particulares sem vinculo com a Administração 

É eminente o avanço na atuação do Tribunal de Contas da União, 
no âmbito de julgamento de Contas, desde o advento da Constituição 
Federal de 1988. Isso porque a Norma Maior enriqueceu a competência 
do controle de contas de forma bastante considerável, conferindo, pela 
primeira vez, o alcance a qualquer responsável por dinheiro público, 
inclusive os particulares contratados pela Administração. 

Essa competência permite uma maior eficiência no resguardo do 
patrimônio público, porquanto permite a responsabilização solidária, 
em âmbito de tomada contas especial, do agente público responsável 
pela Administração e do ente privado que mantém relação contratual 
com este. 

Note-se, porém, que, em regra, somente os agentes sujeitos ao de-
ver de prestar contas submetem-se à jurisdição dos Tribunais de Contas. 
Na ocorrência de dano ao erário, por exemplo, se no curso da tomada 
de contas especial for constatado que o causador foi exclusivamente um 
terceiro, sem vinculo com a Administração Pública, impõe-se o encer-
ramento do processo'. 

Diferentemente, com o advento do art. 71, inciso II, da Consti-
tuição Federal, há duas exceções a essa premissa, em que o particular, 
sem vinculo com a Administração, fica sujeito à jurisdição do Tribunal 
de Contas: 

quando em co-autoria com servidor causa lesão aos cofres púbi-
cos, ficando ambos sujeitos a julgamento pelo Tribunal de Con-
tas, em virtude do principio da universalidade do juizo; e 

— por expressa disposição de lei, quando está sujeito ao dever de 
prestar contas por haver gerido recursos públicos. Tal ocorre, por 
exemplo, quando são transferidos valores mediante convênio, 
para serem empregados com finalidade especifica e o responsável 

Nesse sentido, TCU. Processo n° TC 009.627/2000-8. Acórdão ri° 2006/2006-PlenáiHio. Rel. Min. Ben-
jamin Zytnler. DOU de 06.11.2006. 
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pela aplicação não presta contas ou não devolve os saldos finan-
ceiros. 

Para ilustrar, cita-se o caso de uma associação de moradores que 
recebeu recursos da extinta Fundação Centro Brasileiro para Infância 
e Adolescência, objetivando a execução de projeto profissionalizante, 
esportivo, cultural e alimentar, cujo presidente foi omisso no dever de 
prestar contas, gerando o dever de instaurar TCW. 

3.1.2 Competência jurisdicional do Tribunal de Contas 

No atual modelo constitucional positivo, ficou indelevelmente de-
finido o exercício da função jurisdicional pelos Tribunais de Contas. Efe-
tivamente, nos estatutos políticos anteriores, era atribuída competência 
para julgar em mais de uma matéria, ensejando complexidade lógica para 
definição do que não seria decidido com força de coisa julgada. 

A Constituição Federal de 1988, acertadamente, reservou a ex-
pressão "julgar", para o exame das contas anuais, onde o Tribunal de 
Contas exerce e sempre exerceu, desde seus primórdios funcionais, mais 
do que um exame prévio, mas deliberação de caráter jurisdicional de-
finitivo. 

Nesse sentido, Pontes de Miranda ensina que: 

Desde 1937, o Tribunal é empo de julgamento, embora 
quanto aos crimes, continue a não ter jurisdição; mas 
julga contas, que é da máxima importância. Desde 1934, 
a função de julgar as contas está claríssima, no texto cons-
titucional. Não havemos de interpretar que o Tribunal 
de Contas julgue e outro juiz as rejulgue depois. Trata-se 
de absurdo bis in idem. Ou o tribunal julga ou não julga 
(...). Tal jurisdição exclui a intromissão de qualquer juiz 
na situação em que se acham, ex hypothesi, os responsáveis 
para com a Fazenda pública. 

TCU. Processo TC n° 299.076/93-8. Decisão n° 062/95. Rel. Min. Olavo Drummond. DOU de 
10.04.1995 
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Não pode, assim, o legislador ordinário negar o valor de 
sentença às decisões dos Tribunais de Contas, em relação 
aos responsáveis por dinheiros públicos.' 

Ressalta-se que não é apenas parte da doutrina que reconhece a 
função jurisdicional das Cortes de Contas, mas parcela mais dedicada 
ao estudo do tema. Jarbas Maranhão refere-se ao julgamento de contas 
como desempenho de atividade judicante pelo órgão'. 

Em excelente artigo publicado na Revista do Tribunal de Contas 
do Rio de Janeiro, o Conselheiro Aécio Mennuci registra que é na apre-
ciação das contas anuais — excetuam-se apenas aquelas prestadas pelo 
chefe do Poder Executivo — que as Cortes de Contas brasileiras exercem 
a ``real função jurisdicionar. 

Também o Supremo Tribunal Federal, mesmo evitando a expressão 
"jurisdição", tem reconhecido a reserva constitucional de competência ao 
Tribunal de Contas, no exame das contas públicas, asseverando que: 

ao apurar o alcance dos responsáveis pelos dinheiros 
públicos, o Tribunal de Contas pratica ato insubstituível 
de revisão na via judicial, a não ser quanto ao seu aspecto 
formal ou tisna de ilegalidade manifesta?. 

Ora, forçoso é reconhecer que se o Tribunal de Contas faz coisa 
julgada no que diz respeito ao mérito do seu julgamento, tem jurisdição 
prevista na Constituição Federal de 1988. A propósito, ao definir essa 
competência, emprega o termo jurisdição' e julgar', revelando-se ine-
quívoca a intenção de preservar essa parcela de poder. 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. 5 ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 1995, 1 t., p. 18. 
MARANHÃO, Jubas. Origem, importância e competência do Tribunal de Contas. In, Finanças e 

Orçamento, set. 1982, p. 7. 
6 	MENNUCI, Aécia Das funções jurisdicionais dos Tribunais de Contas. Revista do Tribunal de Contas 

do Rio de Janeiro. 1982, p. 37. 
STF. MS  n°21.6441. Rel. Min. Néri da Silveira. DJU de 08.11.1993. 

e 	Art. 73 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 
Art. 71, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. 
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3.2 Art. 71, inciso III — Atos de admissão 

Pela primeira vez, também, uma constituição fala em exame e 
registro, pelos Tribunais de Contas, das admissões na Administração 
Pública direta e indireta. Cobra relevo a inserção de itens redutores de 
gastos e a obrigatoriedade de concurso público para ingresso tanto no 
setor estatal quanto no indireto. 

Ademais, é importante notar que os atos de admissão de pessoal, 
após a promulgação da Constituição Federal de 1988, estão intrinseca-
mente ligados ao que preceituam o seu art. 169 e o art. 38 do Ato das 
Disposições Transitórias. Esses dispositivos impõem severas restrições e 
instransponíveis limites à execução de dispêndios dessa natureza, alcan-
çando não só a União, mas também os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios. O exame, no caso, restringe-se à conformação da lei, que 
deve ser entendida como ordenamento jurídico. 

Sem dúvida, no desempenho dessa competência, inovadoramen-
te definida pela Constituição Federal de 1988, os Tribunais de Contas 
deram ao país uma das mais importantes demonstrações de equilíbrio e 
serenidade na aplicação do Direito. Isso porque se inaugurou uma am-
pliação do dever de admitir mediante concurso púbico, inclusive para 
os entes da administração indireta, questão que se tornou controvertida 
nos albores da nova era constitucional. 

Decorridas duas décadas da promulgação da Constituição, é hoje 
evidente o alcance da norma impositiva do concurso público para todas 
as esferas de governo e para todas as entidades da Administração Públi-
ca. Soa até absurdo, na atualidade, aceitar a existência de tese diversa. 
Mas houve, e teve a patrociná-la expressivo rol de juristas, cada qual 
com sua linha de argumentação, ora afastando as empresas públicas, ora 
simplesmente sustentando que o concurso público seria incompatível 
ou insustentável com a atividade empresarial do Estado. 

Num retrospecto histórico, indissociável à compreensão do de-
senvolvimento do tema, não se pode olvidar a situação do adminis- 
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trador público, sobretudo das estatais. Se por um lado o meio jurídico 
discutia o alcance da norma, por outro lado, é forçoso reconhecer que 
a Constituição, nesse particular, não deu prazo para a Administração 
Pública se adaptar a esse cânon: simplesmente, a partir de 5 de outubro 
de 1988, todos os cargos e empregos públicos deveriam ser providos por 
concurso público. Acatar a fórmula na sua extensão subjugaria outras 
normas de proteção da sociedade, como o princípio da continuidade do 
serviço público. 

As decisões da Corte de Contas, antes de serem vislumbradas 
como uma acomodação da norma aos fatos, inserem-se num contexto 
vanguardista do controle da Administração Pública. 

Efetivamente, o tema era tão controvertido no mundo das inter-
pretações que mesmo o Supremo Tribunal Federal somente se mani-
festou, em caráter definitivo, após o julgamento da ADin 231-7 — RJ, 
quando por maioria, frise-se, por maioria pacificou o entendimento de 
que a norma do art. 37, inciso II, é compatível e harmonizável com a 
do art. 173, § 1°, da Constituição. 

Daí o fundamental valor da jurisprudência firmada pelos Tribu-
nais de Contas, incumbidos constitucionalmente do exame da legalida-
de das admissões, ao definir a obrigatoriedade do concurso para todos 
os cargos e empregos — ressalvados os de livre nomeação e exoneração 
da administração direta, indireta e fundacional — mesmo para as em-
presas públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade 
econômica. 

O TCU antecipou-se ao Supremo Tribunal Federal de forma co-
rajosa, firme e coerente, valendo lembrar que a sua interpretação teve 
ressonância junto ao Excelso Pretório, dada a especialização constitu-
cional das competências. 

Mas o dispositivo constitucional que trata do exame dos atos de 
admissão não se restringe somente a essa esfera. O Tribunal de Contas 
tem logrado em sua história contribuições consideráveis também na 
parte de verificação e registro de admissões, exames de editais de con- 
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curso e, principalmente, direitos dos candidatos concorrentes a cargo, 
emprego ou função pública. 

A exemplo, retira-se a emblemática decisão acerca das taxas de 
inscrição em concurso público. Permitiu-se, no passado, com base em 
lei, que os agentes públicos fizessem do poder aquisitivo dos candida-
tos barreiras quase intransponíveis para o acesso a cargos empregos e 
funções. 

Embora a legislação tivesse à época definido os percentuais per-
mitidos à definição das taxas de inscrição, competiu ao Tribunal de 
Contas da União, pelo seu valoroso corpo técnico, estabelecer que a 
taxa de inscrição de concurso deve ser finda de modo a apenas cobrir 
os custos do certame'''. 

Posteriormente, a Lei n° 9.527, de 10 de dezembro de 1997, 
estabeleceria exatamente a mesma determinação que o TCU já defini-
ra: o valor da taxa deve ser apenas o suficiente para cobrir os custos do 
concurso. 

Ademais, o recolhimento das taxas de concurso é um desses 
atos sujeitos à fiscalização do TCU, que já definiu, pela Súmula tf 214, 
que o mesmo deve ser feito à conta do Tesouro Nacional. São passos 
tímidos, mas firmes em direção ao interesse público. 

3.3 Art. 71, IV — Auditoria operacional 

Ao estabelecer a competência do Tribunal de Contas da União 
para efetivar o controle mediante auditoria operacional, o constituinte 
resguardou com esse poderoso instrumento, de forma inédita na via 
jurídica nacional, a possibilidade de concretização dos princípios da 
eficiência e da eficácia. Racionalização e qualidade devem ser, pois, pa-
lavras de ordem contra o controle burocrático e a mera regularidade da 
escrituração contábil; a essência sobre a forma. O exame da relação do 

TCU. Processo n° TC 012.919/94-2. Decisão n°143/1996— Plenário. Rel. Min. Adhemar Paladini 
DOU de 15.04.1996. 
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custo e a verificação de benefícios, numa concepção ética e axiológica 
de função pública. 

A auditoria operacional tem por objetivo o levantamento das ati-
vidades de operação de um órgão ou entidade, considerados na sua intei-
reza, abrangendo o exame econômico-financeiro num sentido analítico. 
Em outras palavras, visa avaliar o conjunto de operações e indicar os pro-
cedimentos que devem ser revistos, objetivando o aperfeiçoamento das 
atividades para a consecução da missão institucional, servindo muito mais 
à Administração que pretenda uma "radiografia' da sua performance. 

Por sua importância ao controle externo da Administração Pú-
blica, o ineditismo constitucional mereceu, inclusive, festejado discurso 
do eminente Ministro Luciano Brandão: 

A inclusão, pela primeira vez, do controle operacional 
— medida altamente louvável — permitirá a avaliação do 
desempenho da gestão pública, não somente da legalida-
de, legitimidade e probidade de seus atos, como também 
da economicidade dos valores aplicados, comparando 
dispêndios efetivados e resultados colhidos". 

Ademais, é imperioso destacar — e por isso sua vital importância! 
— que esse instrumento de auditoria extrapola os instrumentos conven-
cionais — perfeitamente denomináveis meramente laboratoriais — para 
buscar a otimização da Administração Pública em todos os seus extre-
mos: da eficiência à eficácia; ou seja, da máxima otimização das despesas 
em conformidade ao atendimento pleno dos objetivos e necessidades. 

No mesmo sentido, o insigne Ministro Marcos Vilaça também 
destacou: 

A atuação dos Tribunais de Contas extrapola a verificação 
da legalidade da gestão governamental. Haverão de cuidar 
também do controle operacional dos atos administrativos. 
Não bastam contabilidade pública correta e ausência de 
delitos. Cada vez mais, os critérios tradicionais — e algo 

" 	SOUZA, Luciano Brandão Alves de. A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas da União. Revista 
de Informação Legislativa. Brasília, a. 26, n. 102, abr./jun.. 1989, pp. 175-176. 
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envelhecidos — das auditorias se substituem por aqueles 
cujas vertentes se aproximam da Teoria dos Resultados, 
pois o que mais importa é, sem dúvida, avaliar os resul-
tados obtidos pela gestão governamentalu. 

3.4 Art. 71, incisos V e VI — Fiscali7açao Orçamentária 

Relativamente ao acompanhamento e à fiscalização da execução 
orçamentária, as inovações restringem-se à extensão das fiscalizações às 
contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital a União 
participe direta ou indiretamente — art. 71, inc. V— bem como à aplica-
ção de recursos recebidos pelos Estados, Municípios e Distrito Federal, 
a título de "convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêne-
res" — art. 71, inc. VI. 

Tais dispositivos tratam da competência do Controle Externo 
para acompanhar e garantir o correto emprego dos recursos públicos 
transferidos ao particular por meio de convênios e outros ajustes. 

Por certo, a responsabilidade de receber e gerir recursos públicos é 
motivo suficiente para impor o dever de prestar contas. Em se tratando 
de entidade tipicamente privada, instituída e mantida com recursos pri-
vados, a competência dos Tribunais de Contas limita-se w julgamento 
da prestação de contas, sem intromissão nos atos de gestão. 

O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no senti-
do de que: 

[...] embora a entidade seja de direito privado sujeita-se 
à fiscalização do Estado, pois recebe recursos de origem 
estatal, e seus dirigentes prestam contas dos valores 
recebidos; quem gere dinheiro público ou administra 
bens ou interesses da comunidade deve prestar contas ao 
órgão competente para a fiscaliza*, no caso o Tribunal 
de Contas da Uniãou. 

" VILAÇA, Marcos Vinícios. Os Tribunais de Contas na melhoria da Administração Pública. Revista do 
Tribunal de Contas da União, v. 28, n. 74, out./dez. 1997, p. 62. 

" STF. MS  o" 21.6441. Rel, Min. Néri da Silveira. DJU de 08.11.1996. 
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Além das transferências legais, as demais esferas de governo po-
dem ser destinatárias de recursos federais por vontade entre as pessoas 
jurídicas envolvidas, formalizados mediante convênio, acordo, ajuste 
ou outros instrumentos congêneres. 

O Tribunal de Contas da União firmou entendimento de que, se 
os recursos forem depositados nas contas dos Municípios, em razão de 
qualquer desses instrumentos, e não forem utilizados, nem movimenta-
dos, devem ser restituídos e atualizados monetariamente". 

Esse precedente foi relevante, porque envolvia o Município de 
Belo Horizonte e expressiva cifra de recursos. Sustentou o Prefeito que 
o recolhimento de tão alta quantia penalizaria muito a população; que 
a União não sofreu prejuízo; que o Banco do Brasil beneficiou-se com 
a aplicação financeira dos recursos não movimentados; que o órgão go-
vernamental deixou de fiscalizar; que as administrações anteriores não 
deram a aplicação devida aos recursos; que inexistem indícios de locu-
pletamento ou má-fé. Após rebater esses argumentos, o eminente rela-
tor encerrou seu voto pontuando que: 

[...] se o fato penaliza a comunidade, restará à. Prefeitura 
acionar a quem de direito na via judicial cabível. Entendo, 
porém, que nestes autos, em que todos os fatos e alegações 
trazidos à colação demonstram o descaso na aplicação e 
comprovação de uso dos recursos conveniados, sem uma 
justificativa plausível, não deve o tribunal voltar atrás e 
dispensar o recolhimento já determinado. 

Da regulamentação legal sobre convênios, feita no âmbito da lei de 
licitações e contratos, cabe observar que as parcelas do convênio deverão 
ficar retidas até o saneamento das impropriedades ocorrentes, quando 
comprovada a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida 
— art. 116, §30, da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993. 

A respeito, cumpre ressaltar o importante trabalho que realizou re-
centemente o Tribunal de Contas da União, impondo procedimentos de 

TCU. Processo n" TC 399.023/93-3. Acórdão n 083/97. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DOU de 
13.03.1997. 
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auditoria e fiscalização ostensivos aos convênios firmados com recursos 
federais, com Organizações Não-Governamentais, Organizações Sociais 
e Organizações Internacionais — TC 027.206/2006-3. 

Deste trabalho resultou o Acórdão no 1.331/2008-Plenário, da re-
latoria do Ministro Benjamin Zymler, onde foram apontadas as falhas 
mais recorrentes nesse tipo de transferência de recursos, bem como as 
atuais dificuldades da legislação atual. 

De fato, é louvável a atuação do TCU no auxilio ao legislativo e 
executivo para a regulamentação mais completa possível diante dos con-
vênios firmados pela Administração Pública Federal, Estadual e Munici-
pal, notadamente quando constam como convenentes entidades de direi-
to privado não submetidas diretamente ao controle externo. 

Ademais, é oportuno reafirmar-se a necessidade de evolução no 
tema com a divisão da competência pelo regime de caixa: que o TCU 
fiscalize os recursos federais até o repasse, defina critérios, obrigue a sus-
cação de repasses; e que os Tribunais de Contas Estaduais e Municipais 
fiscalizem a aplicação, junto com os recursos da contrapartida próprios. 

3.5 Art. 71, incisos X e XI — Contratos 

No que diz respeito à fiscalização de atos e contratos da Adminis-
tração Pública, a Constituição Federal, especialmente nos MI 1° e 2° do 
inciso X deste dispositivo, veio corrigir uma falha oriunda das constitui-
ções anteriores. Trata-se da possibilidade de que o próprio Tribunal de 
Contas, em caso de inércia do Poder Legislativo e Executivo, determine 
a sustação dos atos ou contratos ilegais por ele examinados, ao menos 
até que se corrijam as falhas apontadas. 

Diversamente dos poderes que concedeu aos Tribunais de Contas 
em relação aos atos administrativos em geral, o constituinte, ao tratar 
de contratos, definiu uma sistemática que envolve o Poder Legislativo e 
o Poder Executivo, numa efetiva aplicação da teoria de freios e contra-
pesos, checks and balances. 
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O inciso X e §§ 10 e 20, do art. 71 da Constituição federal, ao 
referir-se à sustação, admitiu, implicitamente, que a mesma tivesse na-
tureza cautelar ou definitiva. 

Terá natureza meramente cautelar, quando determinada no curso 
de um processo, visando resguardar o patrimônio público; natureza de-
cisória definitiva quando for anunciada pelo Tribunal de Contas, com 
a recomendação para adotar as medidas legais, genericamente, ou im-
plicar em providências incompatíveis com a continuidade do contrato. 
Tecnicamente, nesse último caso, estará o Tribunal de Contas determi-
nando à autoridade administrativa que rescinda ou anule o contrato. 

Importante notar que, na função de controle externo, é possível 
determinar à autoridade que adote as providências "visando ao exato 
cumprimento da Lei", expressão esta comum no âmbito das recomen-
dações dos Tribunais de Contas. 

Ao receber a comunicação para sustar o contrato, cabe à autori-
dade administrativa optar pela medida que melhor se harmonize com 
o interesse público. Divergindo da decisão, poderá interpor recurso pe-
rante o próprio Tribunal de Contas ou iniciar a ação judicial pertinente. 
Concordando, verificará se a sustação deverá ter natureza cautelar, cor-
rigindo/sanando o contrato, ou definitiva, rescindindo ou anulando-o. 

Diante da recusa da Administração Pública, o Tribunal de Contas 
deverá comunicar a recalcitiância ao Poder Legislativo, o qual tem a 
prerrogativa de sustar o contrato diretamente. 

Efetivamente, a competência para sustar contratos não integra o 
elenco daquelas definidas para o Poder Legislativo na Constituição Fe-
deral. Tem, porém, o direito-dever de exercê-la, tão somente, após a re-
cusa do órgão que recebe a recomendação do Tribunal de Contas. Não 
tem, desse modo, competência originária para o exame de contratos, 
nem pode prescindir do formal exame técnico do Tribunal de Contas, 
nem a mesma subsistirá se não houver recusa ". 

15 	Considerando ilegal a sustação direta pelo Poder Legislativo, sem a participação do Tribunal de Contas: 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação n° 008.825.5/1-SP. Relator: Desembargador 
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Ensina Carlos Ari Sundfeld, com a argumentação lógica que o 
destaca, que: 

H a fiscalização da regularidade dos contratos adminis-
trativos é tarefa do Tribunal de Contas, a quem compete 
— de modo exclusivo — determinar, ao órgão ou entidade, 
a adoção de providências para a regularização da despesa. 
Somente após o esgotamento da ação da Corte de Contas, 
com a caracterização da ilegalidade não corrigida, é que o 
legislativo poderá agir, sustando o contrato irregular" 

Lembra, a propósito, que José Afonso da Silva obtempera ser esse 
controle de natureza política, mas sujeito à prévia apreciação técnico-
administrativa do Tribunal de Contas. 

3.5.1 O ato de sustação pelo Poder Legislativo independe de nova e 
prévia comunicação à Administração e ao contratado, porque 
essa já foi feita pelo Tribunal de Contas e não acatada pela 
Administração Pública 

Por esse motivo, ao solicitar a sustação ao Poder Legislativo, deve 
o Tribunal de Contas remeter cópia da correspondência que foi enviada 
à Administração Pública, recomendando a sustação do ato, posto que é 
um dos requisitos indispensáveis ao exercício da competência daquele. A 
Administração e o contratado devem ser notificados dessa comunicação. 

Quanto ao não atendimento da recomendação de sustação, po-
derá esse ser provado: 

pela manifestação escrita da autoridade requerida; 

pela prática de atos incompatíveis com o acatamento; 

Antônio Villen. São Paulo, 20 de janeiro de 1998. Informativo de licitações e contratos, Curitiba, 
PR, Zênite, n. 48, p. 166-167, fev. 1998. Confirma-se ai, mais uma vez, que o Tribunal de Contas não é 
órgão auxiliar do Poder Legislativo, mas, autônomo, na dicção do Supremo Tribunal Federal, e auxilia 
a função de controle do Congresso Nacional. 
SUNDFELD, Carlos Ari. Pode o Legislativo sustar contrato administrativo (CF, art.71, 31°) sem 
a prévia decretação da ilegalidade pelo Tribunal de Contas? 
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por provas coligidas pela inspeção ordenada pelo Tribunal de 
Contas; ou 

pela simples afirmação do Tribunal de Contas ao Poder Legis-
lativo'7. 

3.5.2 Simultaneamente ao ato de sustação, cabe ao Poder Legisla-
tivo "solicitar, de imediato, ao Poder Executivo as medidas 
cabíveis" 

A Constituição Federal coloca em seqüência à comunicação di-
rigida pelo Tribunal de Contas ao Poder Legislativo, visando sustar o 
contrato, a solicitação deste ao Poder Executivo para a adoção de me-
didas cabíveis. Que medidas serão estas? Seriam as de sustação? Óbvio 
que não, vez que, pelo próprio sentido lógico, descabem repeti-las. 

Considerando que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário tam-
bém podem firmar contratos administrativos, como explicar que a 
Constituição Federal tenha se referido à solicitação de medidas cabíveis 
apenas ao Poder Executivo? À primeira vista, a restrição ao Poder Exe-
cutivo parece indicar que o Tribunal de Contas só estaria cuidando do 
não atendimento da determinação pelo Poder Executivo. Ora, se pode 
haver recalcitrância por parte do executivo, também poderá ocorrer por 
parte dos demais poderes. Ademais, a expressão medidas' cabíveis, aqui 
requeridas, não se refere à sustação do contrato pelo jurisdicionado, 
pois a norma superou esta etapa e agora cuida do não atendimento. 

As "medidas cabíveis" aqui referidas, e o &to de serem dirigidas 
apenas ao Poder Executivo, decorrem de que, embora os três poderes e 
os órgãos autônomos como o Ministério Público e o Tribunal de Con-
tas possam firmar contrato, fazem-no em nome do ente da esfera de 
governo a que se vinculam. Assim, o Superior Tribunal de Justiça, por 
exemplo, o faz em nome da União, pessoa jurídica correspondente; a 

" Consultar sobre a prova de fatos negativos, no Capítulo II, que trata da jurisdição dos Tribunais de 
Contas, o subtítulo 17.3.2.2.3.: noções sobre o objeto da prova e dispensa do ônus. 
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Assembléia Legislativa de um Estado, em nome deste; a Secretaria de 
Obras de uma Prefeitura, em nome do Município. Por isso, é indis-
pensável que, por meio do órgão jurídico encarregado da representação 
judicial da unidade, a entidade jurídica esteja apta a adotar as medidas 
complementares, como a prestação de contas do contrato, as açôes de 
indenização, o arresto de bens, a assunção da obra no estado em que se 
encontra. Acresce ainda que embora os três poderes e órgãos autônomos 
tenham competência para gerir recursos, as medidas cabíveis para defe-
sa da Fazenda são titularizadas stricto sensu no Poder Executivo. 

3.5.3 O Poder Legislativo tem o prazo improrrogável de noventa dias 
para efetivar o ato de sustação e adotar as medidas cabíveis, 
respectivamente 

O prazo, exageradamente longo, especialmente se estiver subja-
cente grave lesão às finanças públicas — fato que justificaria o ato extremo 
da sustação — é de 90 dias. Pretendem os membros do Poder Legislativo 
que os prazos sejam contados na forma do regimento interno das casas 
parlamentares. Contudo, não é o correto, vez que o destinatário do pra-
zo é o Tribunal de Contas. Assim, embora aceitável em outros casos que 
o prazo seja contado na forma regimental, neste, especificamente, não 
prevalece aquela regra, contando-se o prazo dia a dia, tendo por termo 
inicial, dies a quo, a data de recebimento pelo respectivo poder. 

3.5.4 Decorrido esse prazo sem deliberação, o Tribunal de Contas 
decidirá a respeito 

Com esse comando, a norma restaura a competência do Tribunal 
de Contas talvez muito tardiamente, numa tentativa de estabelecer um 
sistema de freios e contrapesos. 

Decidirá a respeito da sustação — que o Poder Legislativo não 
decidiu — e também das medidas que cabiam ao Poder Executivo adotar 
e não adotou. 
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3.5.5 É implícita a competência do Poder Legislativo examinar a 
impugnação 

E se o Poder Legislativo decidir que o contrato não padece dos 
vícios apontados pelo Tribunal de Contas? Neste caso, a competência 
do Tribunal de Contas para sustar não é restabelecida porque o consti-
tuinte só permitiu o retorno da competência diante da omissão, fruição 
in albis do prazo. 

3.5.6 A sustaçáo deve submeter-se ao princípio da legalidade 

É evidente que o exercício da competência não pode se concreti-
zar com a ofensa às demais garantias do ordenamento jurídico. Assim, 
a sustação cautelar ou definitiva não pode afetar a garantia constitucio-
nal do equilíbrio econômico-financeiro que tem termo a quo, ou seja, 
inicial, a data da proposta". Tal garantia só não prospera se provado 
que a conduta dolosa do contratado consistiu na elevação arbitrária dos 
preços". 

Se a sustação tiver natureza cautelar e implicar o retardamento 
da execução, o ato que altera o prazo deve ser justificado e publicado", 
se implicar em desmobilização, o pagamento do custo corresponden-
te para o contratado, nos termos previstos no edita121, se tiver natu-
reza definitiva, as garantias do art. 78, inc. XIV e XV e 79, da Lei n° 
8.666/93. 

Dada a complexidade de que se reveste a sustação de contrato e 
seus efeitos na órbita jurídica e econômica, o exercício dessa compe-
tência deve ser concretizado com extrema parcimônia, avaliando-se os 
efeitos decorrentes para o erário e a sociedade. 

BRASIL. Consumição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 
1988. Art. 37 inc XXI 

19 	BRASIL. Lei n°8.666 de 21 de junho de 1993. Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providencias. Femandes, 
Jorge Ulisses Jacoby. Vade-mecum de Licitações e Contratos. Legislação selecionada e organizada com 
jurisprudência, notas e índice. Belo Horizonte: Fórum, 2004, art. 96, inciso I. 
Ibid Art. 40, inciso X c/c art. 78, inciso XVI. 

21 	Ibid. Art. 8'. 
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O fortalecimento das atividades dos Tribunais de Contas fez exsur-
gir a competência para sustação de contratos administrativos que deve ser 
exercida nos termos da Constituição Federal e das leis em vigor. 

4 Dois importantes avanços alcançados no Supremo Tribunal Fe-
deral 

É unanimidade que a Constituição Federal de 1988 significa para 
a nação um desenvolvimento democrático tão profundo, em prol do 
social, da eficiência e da justiça, que até hoje ainda surpreende seus estu-
diosos. Interpretar a Constituição mesmo nos tempos de hoje, 20 anos 
após sua promulgação, é deparar-se com a sensação de que ainda não foi 
atingida sua capacidade plena de exercício da democracia. 

Nesse sentido, hercúleo é o trabalho que vem desenvolvendo o 
Supremo Tribunal Federal em sua tarefa de extrair do texto constitucio-
nal a resposta maior aos anseios da sociedade. 

No que diz respeito aos Tribunais de Contas, é imensurável o 
avanço. A Excelsa Corte é responsável pela definição dos limites do con-
trole em todas as dimensôes, desde sua esfera político-administrativa até 
a sua atividade jurisdicional e fiscalizatória. 

Para o presente trabalho, reafirmando que é imensurável o avanço 
alcançado para os Tribunais de Contas na esfera jurisprudencial interpre-
tativa do STF, destacam-se aqui apenas dois leading cases, históricos. 

4.1 	Sedimentação do Ministério Público de Contas como Parquet 
Sui Generis 

Na esfera político-administrativa, importante decisão é a que se 
extrai do RE n° 120.970-4 — Rondônia, que garantiu ao Ministério 
Público de Contas sua vaga constitucional na composição das Cortes 
de Contas estaduais, municipais e do Distrito Federal. 
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Nesse Acórdão, discutia-se, precisamente, a possibilidade de 
o Ministério Público comum atuar junto aos Tribunais de Contas. A 
ementa do pronunciamento da Excelsa Corte foi a seguinte: 

EMENTA: Ministério público junto aos Tribunais de 
Contas: parquet sul generis, instituído pela lei ordinária, 
sem ofensa â Lei Máxima, ao qual a Carta de 1988 veio 
conferir fundamento constitucional (artigos 73, §2°, I, 
e 130). Art. 130 da CF/88: norma restritiva da integral 
aplicação das disposições constitucionais pertinentes 
ao Ministério Público em geral, cuja inserção na Carta 
Magna se fez tecnicamente adequada e de forma inteli-
gível, porque necessária ao resguardo das peculiaridades 
que constituíram a própria razão de ser da instituição de 
um Ministério Público especial. Recurso Extraordinário 
insuscetível de conhecimento. 

O assunto retornou ao Supremo Tribunal Federal para nova de-
finição, desta feita, quando o Tribunal de Contas da União lançou o 
edital de concurso púbico para provimento dos cargos de procurador 
e subprocurador-geral do Ministério Público. A pretensão da confede-
ração dessa instituição, ignorando completamente quase um século de 
história, era prover imediatamente os cargos vagos com procuradores 
da República e, mediatamente, o cargo de ministro junto ao Tribunal 
de Contas da União, reservado ao extrato do Ministério Púbico junto 
àquela Corte. Em essência, sustentou aquela entidade, na inicial, que 
a existência de um Ministério Público junto aos Tribunais de Contas 
violaria o principio da unidade institucional, definido na Constituição 
federal de 1988. 

O acórdão ficou assim ementado: 

EMENTA — ADIN — LEI N. 8.443/92 — MINISTÉ-
RIO PÚBLICO JUNTO AO TCU — INSTITUIÇÃO 
QUE NÃO INTEGRA O MINISTÉRIO PÚBLICO 
DA UNIÃO — TAXATIVIDADE DO ROL INS-
CRITO NO ART. 128, I, DA CONSTITUIÇÃO 
— VINCULAÇÁO ADMINISTRATIVA A CORTE 
DE CONTAS — COMPETÊNCIA DO TCU PARA 
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FAZER INSTAURAR O PROCESSO LEGISLATIVO 
CONCERNENTE A ESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PERANTE ELE 
ATUA (CF, ART. 73, CAPUT, IN FINE) — MATÉRIA 
SUJEITA AO DOMÍNIO NORMATIVO DA LEGIS-
LAÇÃO ORDINÁRIA — ENUMERAÇÃO EXAUS-
TIVA DAS HIPÓTESES CONSTITUCIONAIS DE 
REGRAMENTO MEDIANTE LEI COMPLEMEN-
TAR—INTELIGÊNCIA DA NORMA INSCRITA NO 
ART, 130 DA CONSTITUIÇÃO — AÇÃO DIRETA 
IMPROCEDENTE. — O Ministério Público que atua 
perante o TCU qualifica-se como órgão de extração 
constitucional, eis que a sua existência jurídica resulta 
de expressa previsão normativa constante da Carta Po-
lítica (art. 73, par. 2., I, e art. 130), sendo indiferente, 
para efeito de sua configuração jurídico-institucional, 
a circunstância de não constar do rol taxativo inscrito 
no art. 128, I, da Constituição, que define a estrutura 
orgânica do Ministério Público da União. — O Ministério 
Público junto ao TCU não dispõe de fisionomia institu-
cional própria e, não obstante as expressivas garantias de 
ordem subjetiva concedidas aos seus Procuradores pela 
própria Constituição (art. 130), encontra-se consolidado 
na "intimidade estrutural" dessa Corte de Contas, que 
se acha investida — até mesmo em função do poder de 
autogoverno que lhe confere a Carta Política (art. 73, 
caput, in fine) — da prerrogativa de fazer instaurar o 
processo legislativo concernente à sua organização, à 
sua estruturação interna, à definição do seu quadro de 
pessoal e à criação dos cargos respectivos. — Só cabe lei 
complementar, no sistema de direito positivo brasileiro, 
quando formalmente reclamada a sua edição por norma 
constitucional explícita. A especificidade do Ministério 
Público que atua perante o TCU, e cuja existência 
se projeta num domínio institucional absolutamente 
diverso daquele em que se insere o Ministério Público 
da União, faz com que a regulação de sua organização, 
a discriminação de suas atribuições e a definição de seu 
estatuto sejam passfiveis de veiculação mediante simples 
lei ordinária, eis que a edição de lei complementar e re-
clamada, no que concerne ao Parquet, tão-somente para 
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a disciplinação normativa do Ministério Público comum 
(CF, art. 128, par. 5.). — A cláusula de garantia inscrita 
no art. 130 da Constituição não se reveste de conteúdo 
orgânico-institucional. Acha-se vocacionada, no âmbito 
de sua destinação tutelar, a proteger os membros do Mi-
nistério Público especial no relevante desempenho de suas 
funçóes perante os Tribunais de Contas. Esse preceito da 
Lei Fundamental da República submete os integrantes 
do MP junto aos Tribunais de Contas ao mesmo estatuto 
jurídico que rege, no que concerne a direitos, vedações e 
forma de investidura no cargo, os membros do Ministério 
Público comum. 

Pouco a pouco, os demais Tribunais de Contas do Brasil devem se 
ajustar à determinação constitucional e estruturar o Ministério Público 
nos moldes previstos pela constituição. A definição da fisionomia insti-
tucional, porém, ainda demandará algum tempo, porque o paradigma 
federal, Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, só 
teve preenchidos seus cargos a partir de 1994. 

4.2 	Súmula Vinculante n° 03 — a ampla defesa e o contraditório 
no Tribunal de Contas da União 

Como avanço no aspecto jurisdicional e fiscalizatório nos Tribu-
nais de Contas, destaca-se a recente Súmula Vinculante n. 03, que ver-
sa sobre os importantes princípios constitucionais do devido processo 
legal, da ampla defesa e do contraditório, nos processos do Tribunal de 
Contas da União, paradigma para as demais Cortes de Contas. 

Eis o teor da Súmula: 

Nos processos perante o Tribunal de Contas da União 
asseguram- se o contraditório e a ampla defesa quando 
da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato 
administrativo que beneficie o interessado, excetuada a 
apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de 
aposentadoria, reforma e pensão. 
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Essa decisão, em caráter irrevogável, trouxe um dos mais impor-
tantes avanços aos Tribunais de Contas. Consagrou os princípios do 
contraditório e da ampla defesa de forma maximizada dentro das Cor-
tes de Contas, excetuando-se, de todos os seus procedimentos, apenas o 
registro de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

Isso porque, anteriormente, quando se tratava do exame da le-
galidade de atos administrativos, mesmo quando, por via indireta, a 
decisão atingia a direito de terceiros, o Tribunal de Contas não citava a 
parte para apresentar defesa, mas tão-somente a Administração respon-
sável pela edição do mesmo. É caso do exame dos atos de concessão de 
aposentadoria, em que a parte não era citada mesmo caso a ilegalidade 
fosse encontrada após o registro pelo Tribunal. Simplesmente, o Tri-
bunal determinava sua anulação, sem que a parte tivesse direito de se 
manifestar no processo. 

Com o advento da Súmula Vinculante no 03, essa situação anô-
mala foi expurgada do ordenamento pátrio, sendo obrigatória a citação 
da parte. Memorável escólio fundamentador da Súmula, é o Mandado 
de Segurança n° 24.268/MG, de relatoria do ministro Gilmar Ferreira 
Mendes, que assevera: 

Tenho enfatizado, relativamente ao direito de defesa, que 
a Constituição de 1988 (art. 50, LV) ampliou o direito de 
defesa, assegurando aos litigantes, em processo judicial ou 
administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e 
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 

[...] 

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tu-
tela jurídica, que corresponde exatamente à garantia 
consagrada no art. 50, LV, da Constituição, contém os 
seguintes direitos: 

1) 	direito de informação (Recht auf Infirmation), que obri- 
ga o órgão julgador a informar à parte contrária dos atos 
praticados no processo e sobre os elementos dele cons-
tantes; 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov12009 
	

67 



direito de manifestação (Recht auf Ausserung), que as-
segura ao defendente a possibilidade de manifestar-se 
oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e 
jurídicos constantes do processo; 
direito de ver seus argumentos considerados (Recht auf 
Beriicluichtigung), que exige do julgador capacidade, 
apreensão e isenção de ânimo (Aufnahmefühigkeit und 
Aufnahmebereitschaft) para contemplar as razões apre-
sentadas (Cf. Pieroth e Schlink, Grundrechte—Staatsrecht 
II, Heidelberg, 1998, p. 281; Banis e Gusy, Einfithrung 
in Staaurecht, Heidelberg, 19911 p. 363-364; Ver, tam-
bém, Düring/Assman, in Maunz-Dürig, Grundgesetz 
—Kommentar, Art. 103, vol. IV, n°. 85-99). 

Em síntese, após vasta colação de precedentes e normas afins so-
bre a matéria, dentre elas a própria Lei n°. 9.784/1999n, conclui o 
insigne Ministro que somente pelo aprofundamento nos princípios de 
defesa na Constituição é possível se entender pela necessidade de sua 
garantia em qualquer processo. In verbis: "Portanto, esse fundamento — 
o da não observância do contraditório — afigura-se-me suficiente para 
concessão da segurança". 

Com essa nova perspectiva do STF, a Lei Orgânica do Tribunal 
de Contas da União deve merecer avanços para se adequar aos ditames 
constitucionais, principalmente na visão das garantias fundamentais. 

Inclusive, como ratificação incontornável do que foi afirmado, 
importa destacar o teor exarado no voto do Ministro Sepúlveda Perten-
ce, no MS n°. 23.55023: 

De outro lado, se se impõe a garantia do devido processo 
legal aos procedimentos administrativos comuns, afirtio-
ri, é irrecusável que a ela há se submeter-se o desempenho 
de todas as funções de controle do Tribunal de Contas, 
de colorido quase jurisdicional. 

De todo irrelevante a circunstância — a que se apegam 
as informações — de não haver previsão expressa da au-
diência dos interessados na Lei Orgânica do TCU, salvo 

12 	Lei 9.784/1999, art r, capta e incisos VIII e X. 
STF. MS  23.550/DF, Min. Rel. Marco Aurélio. DJ de 31.10 de 2001. 
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nos processos de tomada ou prestação de contas, dada a 
incidência direta, na hipótese, das garantias constitucio-
nais do devido processo. 

De qualquer modo, se se pretende insistir no mau vezo 
das autoridades brasileiras de inversão da pirâmide nor-
mativa do ordenamento, de modo a acreditar menos na 
Constituição do que na lei ordinária, nem aí teria salvação 
o processo: nada exclui os procedimentos do Tribunal 
de Contas da União da aplicação subsidiária da lei geral 
do processo administrativo federal, a L. 9.784/99, já em 
vigor no tempo dos fatos. 

Nela, explicitamente, se prescreve a legitimação como 
"interessados no processo administrativo", de todos 
"aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos 
ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser 
adotada" (art. 90, II). 

Nesse sentido, abriu azo o Supremo Tribunal Federal a impor-
tante avanço aos processos nos Tribunais de Contas, instituindo como 
obrigação constitucional a observância do contraditório e da ampla de-
fesa em todos os processos que atinjam direito de terceiros, excetuado 
apenas o registro inicial de atos de concessão de aposentadoria, reforma 
e pensão.24  

" 	Importa citar, porém, o MS no 25.116/DF, de relataria do Ministro Carlos Ayres Britto, onde se discute 
a possibilidade do contraditório, também, em processo de registro de concessão inicial de aposentadoria. 
O insigne ministro concedeu a liminar e impas como fundamento o da segurança jurídica, tendo em 
vista que decorridos mais de 5 anos da concessão pela Administração, sem registro pelo TCU. Para 
mais, veja o livro FERNANDES, Jorge Ulisses Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil, jurisdição e 
competência, 2° edição, Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 276 ss. 
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5 Conclusão 

É sem laivo de dúvida que a Constituição Federal de 1988 de-
dicou-se ao controle como fundamental atividade para consecução de 
seus objetivos. 

Como demonstrado, o legislador constituinte conferiu aos Tri-
bunais de Contas mais do que simples menção. Debruçou-se sobre os 
grandes enfrentamentos, as grandes dificuldades do controle em alcan-
çar a eficiência, cada vez mais almejada. Nesse sentido, revestiu as Cor-
tes de Contas de competências primordiais para atuar como guardiãs do 
patrimônio público. 

As respostas foram imediatas, aumentou-se a eficiência, reduziu-
se consideravelmente o mau uso dos recursos, a má gestão e a corrup-
ção. 

Mais do que isso, os Tribunais de Contas conquistaram da socie-
dade a credibilidade que é mérito próprio da instituição — atribuição 
imprescindível ao exercício de suas funções. 

É certo que ainda se caminha para a democracia, com uma cons-
tituição nova, mas prudente e vigorosa. O avanço dos valores funda-
mentais da República, notadamente o da cidadania, coloca o controle 
dos recursos públicos como ponto angular do desenvolvimento das ins-
tituições. 

Os Tribunais de Contas do Brasil vêm assumindo progressiva-
mente o espaço idealizado pela Constituição Federal de 1988, nos con-
tornos da modernidade que revela o Supremo Tribunal Federal. 

Compete a cada um dos cidadãos contribuir para a melhoria des-
sas instituições de controle! 
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20 ANOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — A VISÃO DOS 
TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL 

Valmir Campeio* 

1 Introdução 

Em face das crescentes e inovadoras atribuições conferidas aos Tri-
bunais de Contas a partir da Constituição Federal de 1988, e conside-
rando a rápida evolução no campo da Administração Pública, torna-se 
imprescindível o aprofundamento dos estudos visando à atualização dos 
métodos de atuação desses órgãos. 

Assim fazendo, os Tribunais de Contas se colocam no nível da con-
temporaneidade, pondo em debate temas substanciais para o exercício de 
suas competências. 

Tal perspectiva me leva a pensar as Instituições de controle em 
termos evolutivos, imbuído do sentimento de que é preciso ter pressa 
em relação ao futuro. Isso pressupóe a necessidade de que estejamos sem-
pre preparados para o que está por vir, sob pena de ficarmos à margem do 
progresso. 

Nesse cenário, o que deve merecer atenção especial dos Tribunais 
de Contas do Brasil? Eis a pergunta sobre a qual pretendo lançar algumas 
reflexões neste artigo. 

2 A nova realidade do Estado 

Nos dias atuais, todos, de alguma maneira, são afetados pelo proces-
so de transformação por que passa o mundo. O próprio Setor Público está 
modificando sua face. 

* Ministro do Tribunal de Contas da União 
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No Brasil, a limitação da capacidade de investimento da área es-
tatal teve como consequência imediata a deterioração da qualidade da 
prestação dos serviços públicos. 

Por isso, o Estado teve de criar outros meios para conciliar suas 
funções de investidor com a de provedor de bens sociais. Constatou-se, 
então, que era preciso reduzir o tamanho da máquina administrativa 
oficial, o que vem ocorrendo em várias etapas. 

Atualmente, vivenciamos a fase em que o Poder Público, retirando-
se das funções empresariais, ante a faculdade estabelecida no art. 175 da 
Constituição Federal, regulamentado pela Lei n° 8.987/1995, vem de-
legando a particulares a incumbência de prestar serviços públicos à po-
pulação, por meio de processos de privatização, concessão, permissão e 
autorização. 

Por esse expediente, o Estado deixa de exercer atividades que não 
pode ou não sabe realizar a contento, para apenas fiscilizAr empresas con-
cessionárias ou permissionárias e fazê-las cumprir suas regras, com o obje-
tivo de proporcionar ao usuário final, principalmente, maior qualidade 
dos serviços e modicidade de tarifas. 

A discussão em torno de se saber em que áreas deve o Estado 
manter sua presença direta e de cunho eminentemente político-ideoló-
gico, cabendo, portanto, à sociedade decidir a respeito. 

É nesse contexto de amplas e profundas transformações que se 
deve pensar a ação dos órgãos integrantes dos sistemas de controle d2s 
contas públicas, que, pela própria natureza, devem ser concebidos siste-
micamente. Impõe-se sua inserção na realidade de seu ambiente, que e 
dinâmico, exigindo atitude positiva, buscando antecipar-se às mudan-
ças que se avizinham. 

Estamos diante de um desafio: acompanhar o desdobramento do 
extenso e complexo rol das modificações na estrutura do Estado. 

O certo é que as alterações da face estatal impõem aos órgãos de 
controle a missão de zelar para que o fim da intervenção do Poder PU- 
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blico em vários setores da economia e a própria reforma administrativa 
daí advinda não atuem em detrimento do interesse coletivo. 

Desse modo, não vejo a atual postura do Estado como o esvazia-
mento das atribuições dos órgãos incumbidos do controle. Ao contrário, 
com o crescente fortalecimento da cidadania e consequente aumento das 
demandas sociais, o futuro aponta para uma ampliação das funções que 
nos cabem como verdadeiros "olhos da sociedade". 

3 A Era do Conhecimento 

Sem dúvida, estamos imersos numa onda avassaladora de trans-
formações. Em primeiro plano, assomam a ciência e a tecnologia, pelas 
mudanças vertiginosas que produzem e a reação em cadeia que provo-
cam em outras áreas, com destaque para a informática, que parece ser 
capaz de tudo. 

As novidades surgem com uma velocidade impressionante e logo 
se incorporam ao cotidiano das pessoas e das organizações. 

É claro que as transformações em andamento afetam o indivíduo 
e a sociedade, não sendo o homem parte passiva do processo. Na condi-
ção de detentor do conhecimento especializado, ele faz mover a socie-
dade moderna. Portanto, é protagonista da sociedade do conhecimento; 
um novo cidadão responsável e participante, que busca ter voz ativa na 
definição de rumos da sua comunidade. 

Trata-se de uma outra onda que procura o restabelecimento de 
valores basilares, essenciais para a melhoria das relações humanas. Entre 
os princípios defendidos, estão a justiça, a moralidade, a transparência, a 
probidade, o respeito e a dignidade, postulados indispensáveis no trato 
da coisa pública. 

Por isso, não é raro observarmos hoje movimentos de cidadãos que 
propugnam pela ética e combatem a corrupção. 
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Os desafios a serem enfrentados por nossas Instituições não admi-
tem improvisações, sob pena de atuação insatisfatória ou não condizente 
com as suas tradições. 

No lugar do planejamento tradicional, surge como imperativo o 
planejamento estratégico, em que se incorporam os desafios percebidos 
nos ambientes macroeconômico, político e social, possibilitando a corre-
ção de rumos e o aperfeiçoamento contínuo da organização. 

Precisamos estar atentos às transformações que se processam em 
todo o mundo, visualizando de modo tempestivo os contornos da reali-
dade iminente. 

Assim como as entidades particulares, as instituições públicas não 
devem ficar inertes ou alheias às tendências do seu ambiente, pois do 
contrário correrão o risco de desaparecer. 

É com essa visão de evolução permanente que devemos conceber 
as Cortes de Contas. Elas necessitam estar sempre preparadas para desem-
penhar o seu papel de indiscutível relevância numa sociedade moderna 
e democrática, sendo indispensável a busca constante da eliminação ou 
redução dos efeitos negativos que possam advir das incertezas do futuro. 

4 Capacitação e aperfeiçoamento dos recursos humanos 

A perspectiva das instituições que se renovam deve levar em con-
ta sua força de trabalho nesse contexto de transformação de conceitos, 
paradigmas e valores, desenvolvendo-a, aperfeiçoando-a, estimulando-a, 
fazendo-a parceira na determinação dos rumos da organização. 

Um dos grandes desafios das modernas corporações reside na di-
ficuldade em manter seu corpo técnico a todo tempo preparado para o 
enfrentamento dos obstáculos cotidianos. 

Essa é uma realidade que é vivenciada tanto pelas empresas pri-
vadas quanto pêlos órgãos que integram o setor público. Os diversos in-
teresses ou áreas de atuação não se mostram particularmente relevantes 

74 
	

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 



para constituir diferenciais que possibilitem o afastamento desse pro-
blema. 

De outra parte, a dinâmica das relações do mundo contemporâ-
neo, em que se estima que todo o acervo cognitivo da humanidade seja 
duplicado a cada cinco anos, não permite que as entidades se acomodem 
calcadas na premissa de que já adquiriram suficiente conhecimento or-
ganizacional ou que as pessoas que as integram dominam habilidades e 
competências duradouras e imutáveis. 

As inovações tecnológicas introduzidas nas organizações propor-
cionam indubitável ganho quantitativo e qualitativo no seu funcionamen-
to. Não obstante, trazem como consequência o desconforto resultante de 
um constante processo de mudanys, uma vez que os ambientes inter-
nos não mais podem se apartar por completo dos acontecimentos externos 
que os cercam. A avaliação do ambiente externo, em vez de constituir 
apenas mais uma etapa no planejamento estratégico, transformou-se em 
condição de sobrevivência. 

Ao longo de sua história, as entidades adaptaram-se a um modelo 
relativamente rígido, em que as modificações nas situações de estabili-
dade constituídas não ocorriam a todo instante. Assim, o largo interva-
lo de tempo entre cada um desses ciclos de modificações possibilitava 
a existência de um novo período de acomodação, fundado na gradual 
assimilação da nova realidade. 

Era nesse ambiente de acomodação que se ministravam as ações de 
aprendizado, que tinham por intuito induzir à adaptação e à conforma-
ção com essa nova conjuntura. Adaptados e conformados os integrantes 
da organização, ressurgia a sensação de conforto. 

Nos dias atuais, esse modelo náo mais é válido. As transformações 
já não ocorrem em ciclos, mas em um movimento contínuo que impede 
haver um período de acomodação. 

Assim, o aprendizado tem de ocorrer de forma concomitante ao 
processo de mudanças, pois deixou de objetivar a condução do corpo 
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técnico a uma situação de adaptação e conformação à nova realidade, 
antes visa à manutenção da ordem em meio às mudanças e, mais ainda, à 
própria condução das transformações, passando a organização do pólo 
passivo (receptora das mudanças) para o pólo ativo (propulsora das mu-
danças). 

5 Novos procedimentos de fiscalização 

Não resta dúvida de que uma das formas de se ajustar o exercício 
do Controle Externo às novas tendências da Administração Pública, 
marcadas pela preocupação com a moralidade, com a cidadania e com 
a aplicação mais produtiva dos recursos do contribuinte, consiste no 
fortalecimento da sua vertente de auditoria. 

Ou seja, a adoção pêlos Tribunais de Contas de adequados proce-
dimentos de auditoria é uma das condições necessárias para que o Con-
trole Externo responda à demanda da sociedade, harmonizando-se, assim, 
com a atual visão administrativa do Poder Público. 

Por isso, é indispensável, na busca desse ajuste, incorporar alguns 
temas contemporâneos cuja compreensão, devido à sua repercussão no 
exercício do controle, se impõe ao auditor, como pressuposto lógico de 
seu trabalho. 

Como já foi ressaltado, os avanços tecnológicos e a massificação 
das informações têm contribuído para o exercício da cidadania. As de-
mandas ao Estado por melhores serviços, economicidade e efetividade 
no uso dos recursos públicos têm pautado as ações dos cidadãos, que 
exigem transparência, honestidade, moralidade e excelência na Adminis-
tração Pública. 

No desempenho dos papéis de fiscal e juiz da gestão governamental, 
e de parceiro da Administração Oficial, os Tribunais de Contas devem 
envidar esforços para aumentar a fiscalização, mediante o incremento 
das auditorias regulares e das decorrentes de denúncias e representa-
ções. 

11. 
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A fim de melhorar os resultados de sua atuação, devem adicionar 
às tradicionais auditorias de conformidade novas modalidades de fisca-
lização, focadas no desempenho do órgão auditado, na economicidade, 
na eficiência, na eficácia e na efetividade das ações governamentais. Al-
gumas dessas formas inovadoras são imprescindíveis no atual momento. 
Vejamos, por exemplo, o que está sendo feito no Tribunal de Contas da 
União. 

5.1 	A Auditoria de Desempenho Operacional 

Uma das grandes novidades da Constituição de 1988 quanto ao 
Controle Externo encontra-se explicitada no caput do art. 70, ao dei-
xar claro que tal atividade transcende a apreciação da legalidade formal 
da gestão dos recursos públicos, estendendo-se, necessariamente, aos 
aspectos de legitimidade e economicidade. 

No caso da economicidade como aspecto orientador da atividade 
controladora, parte-se da premissa de que, para a avaliação obter êxito, 
é necessário, a par de sua realização do ponto de vista quantitativo, tam-
bém proceder a uma análise qualitativa, indagando-se em quê, quando 
e para quê foram as receitas aplicadas, sem descuidar do exame quanto 
ao resultado, balizado pela concepção de custo/benefício. 

O aspecto da economicidade está intimamente ligado às noções de 
eficácia e de eficiência, esta última atualmente constitucionalizada como 
princípio da Administração Pública pela Emenda n° 19/98 (art. 3°). 

No Tribunal de Contas da União, as auditorias da espécie vêm 
cada vez mais ganhando corpo entre .as prioridades de fiscalização. Elas 
permitem ao Tribunal fazer a análise global de mérito da gestão das 
verbas públicas. Os relatórios correspondentes orientam e auxiliam os 
administradores quanto às falhas a serem sanadas e às alternativas mais 
benéficas para a sociedade. Aliás, essa é a modalidade de controle que 
mais se desenvolveu nas últimas décadas e que maior importância teve 
na modernização das instituições públicas em países como a Grã-Breta-
nha, os Estados Unidos e o Canadá. 
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5.2 A Auditoria Ambiental 

A Constituição Federal, em seu art. 225, define o meio ambiente 
como bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida. 
Tal definição assegura a esse bem a condição de património público es-
tratégico para a sobrevivência e o desenvolvimento da atual e das futu-
ras gerações, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo. 

O agravamento das condições ambientais, em decorrência do in-
cremento dos impactos negativos ao meio ambiente, em nível global 
e regional, tem levado os setores público e privado a estabelecerem e 
adotarem instrumentos de política, de planejamento e de gestão am-
biental. 

Assim, essa modalidade de auditoria vem ao encontro da necessi-
dade de acompanhamento e controle, cabendo ao Tribunal avaliar não 
apenas a aplicação dos recursos públicos nessa área, mas também a gestão 
do meio ambiente. Seus procedimentos objetivam a avaliação dos aspec-
tos legais, técnicos e administrativos relacionados às atividades inerentes a 
esse tema de importância fundamental para a vida no planeta. 

Urge que a sociedade brasileira conheça os resultados da Política 
Nacional de Meio Ambiente, dispondo de ferramentas e condições para 
avaliar os principais instrumentos de sua gestão. E imprescindível que 
se analise a forma pela qual o Poder Público exerce suas atribuições nes-
sa área, quer no aspecto da gestão da política ambiental, quer no cam-
po económico, quando age explorando atividade que afete o ambien-
te, quer, ainda, quando impõe aos destinatários de recursos públicos a 
compatibilidade de suas ações com o equilíbrio ecológico. 

Atualmente, a auditoria ambiental é uma atividade devidamente 
incorporada às rotinas de fiscalização do TCU. A verificação da qualida-
de do gerenciamento de recursos hídricos; da utilização de instrumen-
tos da política de proteção à natureza; e do cumprimento de normas 
ambientais está inserida nos trabalhos em desenvolvimento. 

Em face de sua importância, a questão do meio ambiente encon-
tra-se no centro das discussões mundiais, com repercussões em todos os 
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planos. As Entidades Fiscalizadoras Superiores de todo o mundo, aten-
tas ao assunto, reúnem-se periodicamente em grupos de trabalho com 

objetivo de aprimorar os métodos de auditoria ambiental. O TCU é o 
coordenador técnico do grupo formado pelos países da América Latina 
e do Caribe. 

Nesse contexto, em junho de 2004, na Semana do Meio Ambien-
te, o Tribunal promoveu a realização de conferência internacional sobre 

tema, oportunidade em que estiveram presentes mais de 50 Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de diversos países, com o objetivo de debater 
modernas técnicas de auditoria ambiental. 

5.3 	A Auditoria para Verificação da Confiabilidade dos Sistemas 
Informatizados 

A Administração Pública brasileira, reflexo da própria sociedade 
em geral, vem cada vez mais adotando o computador como ferramenta 
indissociável na busca da excelência na produção de bens e na prestação 
de serviços. 

A informatização crescente reclama especial atenção dos órgãos 
de controle, uma vez que necessária se faz a avaliação da segurança dos 
relatórios e das informaçôes produzidas via processamento eletrônico 
de dados. 

Para isso, é indispensável a avaliação de todos os componentes, 
físicos e organizacionais, integrantes da estrutura de informática do ór-
gão auditado, tais como controles gerenciais, segurança física e lógica, 
entrada, processamento e saída de dados, redes de comunicação, desen-
volvimento de sistemas e planejamento de contingência. 

Também nesse campo o TCU cuidou de se colocar em sintonia 
com as exigências dos modernos sistemas de controle. Dessa forma, in-
corporou entre suas atividades de fiscalização as auditorias de tecnologia 
da informação. 

Trata-se, sem dúvida, de mais um importante instrumento no 
caminho da consolidação de uma metodologia eficaz de controle. 
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5.4 	A Fiscalização e Avaliação dos Programas de Governo 

A preocupação do TCU com a atividade de fiscalização e avalia-
ção de programas de governo tem sido uma constante nos últimos anos, 
tanto por considerar a importância de que se reveste essa área, quanto 
porte-la recebido como atribuição na Constituição de 1988. 

Com esse tipo de avaliação, o Tribunal vem conseguindo exami-
nar a efetividade dos programas e projetos governamentais, buscando 
uma correspondência ótima entre os meios disponibilizados e os fins 
propostos. Assim, a atuação da Corte de Contas vem ocorrendo prin-
cipalmente em três frentes: a avaliação descritiva, em que se procura 
conhecer em profundidade o programa ou projeto auditado; a avaliação 
normativa, em que se examina o programa ou projeto à luz de critérios 
preestabelecidos de eficiência e eficácia; e a avaliação de causa e efeito, 
em que se estudam as relações de causalidade entre as mudanças obser-
vadas e as ações implementadas. 

6 Conclusão 

Os Tribunais de Contas do Brasil devem colher das tendências 
contemporâneas o ideário das organizações que se voltam para o futuro, 
ciosos das suas potencialidades e da importância da sua missão institu-
cional. 

A modernização há que ser incorporada ao ciclo vital de cresci-
mento e maturidade das Cortes de Contas, de forma a representar efetiva 
evolução nos métodos de atuação por elas empregados. 

Ao lado do tradicional acompanhamento da regularidade das ope-
rações de receita e despesa, é imperiosa a aplicação do novel conceito da 
função de controle firmado na análise de custos e benefícios dos progra-
mas governamentais, entendendo-se como missão altamente relevante 
dos nossos Tribunais a avaliação dos resultados sociais alcançados em 
razão dos recursos despendidos. 
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Além dessa função dinâmica, os Tribunais devem ter em vista a 
necessidade das ações de caráter pedagógico, orientando os administrado-
res e contribuindo para o bom e regular emprego dos recursos públicos. 

Podemos inserir as Cortes de Contas no contexto das reformas 
indispensáveis, lançando a ideia básica de que é necessário que a sua atu-
ação sirva concretamente para prevenir, controlar e reprimir as condutas 
ilícitas daqueles que administram os dinheiros do erário. 

Vivemos um momento marcado pela aceleração das mudanças 
tecnológicas e pela crescente complexidade das relações sociais, tendo-
se em consequência a elevação do grau de sofisticação dos processos pro-
dutivos e dos procedimentos administrativos. 

Isso demanda um contínuo esforço de todas as organizações para 
se adaptarem a ambientes em permanente transformação. 

A adoção de tal postura, indispensável para a sobrevivência de qual-
quer instituição, foi sentida em primeiro lugar pelas entidades privadas, 
em face da conjuntura competitiva com que a maioria delas se defronta 
diariamente. 

Mais recentemente, também a Administração Pública despertou 
para a necessidade de se ajustar ao novo cenário, de forma a atender as 
crescentes demandas da sociedade por maior eficiência na aplicação dos 
recursos públicos, por melhoria na qualidade dos serviços prestados à co-
munidade e por elevação dos padrões de desempenho dos servidores do 
Estado. 

As providências quanto a isso devem ser vistas basicamente em 
dois níveis: um, buscando o aperfeiçoamento das estruturas adminis-
trativas e dos procedimentos de trabalho; outro, procurando o aprimora-
mento dos recursos humanos disponíveis. 

Entendo ser esse o caminho que devemos seguir, se pretendemos 
continuar a enfrentar, com destreza, os desafios do século que se inicia 
e, por conseguinte, a merecer a confiança da sociedade. 
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O TRIBUNAL DE CONTAS EM 20 ANOS DA 
CONSTITUIÇÃO CIDADÃ 

Adhemar Bento Gomes* 

Os fatores históricos, políticos, jurídicos e sociais que contribu-
íram para a força normativa da Constituição, há cerca de vinte anos 
atrás, fundamentando a chamada vontade da Constituição, hoje, estão 
a transformar-se em força ativa, pela disposição de orientar a própria 
conduta, segundo a ordem nela estabelecida, fazendo-se presentes, na 
consciência geral — particularmente, na consciência dos principais res-
ponsáveis pela ordem constitucional, não só a vontade do poder, mas 
também a vontade da Constituição. 

Assim é que o sistema Tribunais de Contas brasileiros tem, nos 
últimos anos, procurado tornar real a vontade da Constituição, reno-
vando-se e implementando os princípios constitucionais estabelecidos, 
principalmente, no que diz respeito ao controle externo da administra-
ção pública. 

A Constituição de 1988 veio reiterar, reafirmar e reforçar a efi-
ciência do estado democrático que se baseia na dignidade da pessoa 
humana e tem seu fundamento nos princípios da liberdade individual, 
da liberdade política e do primado do direito. 

A República, pedra angular de toda a construção institucional 
brasileira, que a 15 de novembro completa 121 anos, nestes tempos mo-
dernos, é sinônimo de democracia, extrapolando sua acepção técnico-
jurídica de regime de governo e, como tal, é regime constitucional em 
que o exercício das funçôes políticas, essencialmente as legislativas e de 
chefia do Poder Executivo, cabem a agentes políticos eleitos pelo povo 
e, portanto, bons ou ruins, seus lídimos e legítimos representantes. 

* Conselheiro aposentado do TCE/BA, Professor de Ciência Politica do Curso de Direito da Universidade 
Católica de Salvador (UCSAL) 
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Eleições periódicas para o período certo, ninguém possuindo in-
vestidura vitalícia ou mesmo irrevogável, em nenhuma função política, 
pois sujeitos aos remédios constitucionais da cassação do mandato e 
perda de cargo e, mais, o exercício destas funções desempenhadas com 
plena responsabilidade, seja no campo político, administrativo, finan-
ceiro, contábil, penal ou civil, caracterizam os princípios do governo 
democrático que podem ser resumidos nas expressões de eletividade, 
periodicidade e responsabilidade. 

Os Tribunais de Contas se inserem, nesse contexto institucional 
democrático, como o instrumento de acompanhamento e fiscalização 
da gestão administrativa e de apuração, configuração e promoção da 
responsabilidade dos agentes públicos, numa ação ensejadora e motiva-
dora da eficácia da fixação dessa responsabilidade, no trato dos dinhei-
ros, bens e valores públicos. 

Mostra a experiência de mais de 100 anos de sua criação, com 
evidência flagrante, que os Tribunais de Contas não tiveram a eficácia 
desejada republicanamente pelo povo. Esse desígnio popular traduziu-
se nas instituições constitucionais pretéritas. Os Tribunais de Contas 
não conseguiram ter a eficácia que as sucessivas constituições postula-
ram. Ironicamente, os únicos momentos de eficácia foram os que cor-
responderam à sua castração, nos regimes arbitrários, que baniram a 
responsabilidade no trato com os dinheiros públicos. Os estudiosos e 
especialistas no assunto, sabem, com segurança e rigor, os motivos e ra-
zões disso. É o fato que bem traduz a aguda crise ética, política e social 
que desgraçadamente vivemos, nos últimos anos. Vejam que a revolução 
de 1964 instalou-se sob a égide do combate à subversão e à corrupção. 
Restaurada a democracia plena, com o exercício das liberdades públi-
cas e com as eleições diretas para todos os níveis de agentes políticos 
na chefia do Executivo, seja na esfera do governo federal, estadual ou 
municipal, vemos ainda agora, então, após tantos anos, os candidatos 
ainda apresentarem como programa destacado de governo o combate à 
corrupção e à impunidade. 
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Isto reflete a sintomatologia da malversação de recursos, incom-
petências e omissões que grassam na administração pública percebida e 
repudiada pelo povo sofrido e ansioso de reformas e que a sensibilidade 
dos políticos transforma em plataforma de governo. 

O Tribunal de Contas, nessa patologia administrativa, é o ins-
trumento terapêutico que contribui, no exercício de seu poder e com-
petência, para oferecer decisões efetivas e com conseqüência na esfera 
patrimonial, administrativa, penal e política. 

Importa, realmente, que a decisão do Tribunal seja efetiva, eficaz, 
atual, concreta, certa, fatal à aplicação das sanções e conseqüente ao ine-
xorável desdobramento que enseje a manifestação do Poder Legislativo, 
do Ministério Publico e do Poder Judiciário. 

O novo texto constitucional ampliou a possibilidade de fiscali-
zação do gasto público, mediante a ação da comissão mista e de outras 
comissões setoriais do Congresso e do fortalecimento dos Tribunais de 
Contas que auxiliam tecnicamente o Poder Legislativo na missão fisca-
lizadora. 

Para começar, os Tribunais de Contas tiveram sua composição 
alterada: ao invés de o Executivo indicar todos os seus membros, como 
previa o texto da antiga Constituição, prevê a Constituição atual dois 
terços que são escolhidos diretamente pelo Legislativo. 

O outro terço é indicado pelo Executivo, sendo dois, entre audi-
tores e membros do ministério público, indicados em lista tríplice pelo 
próprio Tribunal, mantidas a vitaliciedade e demais garantias e prerro-
gativas da magistratura. 

O novo texto igualmente inovou em relação ao anterior ao estabe-
lecer que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial abrangerá aspectos de "legalidade, legitimidade, economi-
cidade, assim como a aplicação de subvenções e renúncias de receitas". 
Ou seja, abriu caminho para que os Tribunais de Contas se manifestem, 
também, sobre o mérito e qualidade da execução das despesas. 
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Ao mesmo tempo, não limitou a ação dos Tribunais de Contas ao 
sistema de controle a posteriori, à fiscalização de fatos consumados. Abri-
ram-se maiores alternativas de controles prévios e concomitantes, além 
dos posteriores, para estes últimos impondo sanções mais efetivas. 

Observou-se logo que o Tribunal julgaria contas de todo o uni-
verso de órgãos da administração direta e das entidades da administra-
ção indireta, controlando, em suma, de forma irrestrita, todos os gastos 
oriundos de recursos públicos, todas as contas em seus aspectos contá-
bil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial. 

A inclusão, pela primeira vez, do controle operacional permitiu a 
avaliação do desempenho da gestão pública, não somente da legalidade, 
legitimidade e probidade de seus atos, como também da economicidade 
dos valores aplicados, comparando dispêndios efetivados e resultados 
colhidos. 

Deferiu-se ao Tribunal, agora em dispositivo constitucionalmen-
te expresso, o julgamento das demonstrações contábeis das empresas de 
cujo capital o poder público participe, mesmo em caráter minoritário 
ou igualitário. Ao contrário do regime anterior que, em nível de legis-
lação ordinária (leis 6.223/75 e 6.525/78), restringia a fiscalização a 
casos em que a União fosse detentora da maioria das ações com direito 
a voto. 

Lei Ordinária ou Ato próprio do Tribunal disporá quanto à for-
ma de controle dessa participação estatal não majoritária no patrimônio 
das sociedades. 

A prerrogativa de julgamento de contas está, pois, claramente de-
finida no Inciso II do Artigo 71 da Constituição Federal. Deve presta-
las quem quer que "utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre di-
nheiros, bens e valores públicos", conforme preceitua o Parágrafo Único 
do Artigo 70. 

O Tribunal é, em síntese, órgão público de controle externo, in-
vestido de poder jurisdicional, próprio e privativo sobre a matéria do 
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seu rol de competências, detidamente explicitada, isto é, contas dos 
responsáveis. 

Reescreveu-se, ainda, na Lei Magna, a iniciativa dos Tribunais 
de realizar inspeções, auditorias e levantamentos sobre as várias moda-
lidades de controle nas unidades administrativas dos Poderes e demais 
entidades e organizações públicas. 

Trata-se de ação que vem sendo desenvolvida e o mais possível 
multiplicada, porquanto com ela exercita-se o controle concomitante 
ou preventivo dos gastos públicos, o que, de forma eficá7, evita, na 
origem, irregularidades ou desperdícios condenáveis. Os Tribunais, por 
esse meio, desenvolvem intensa ação pedagógica, orientando, recomen-
dando ou exercitando o poder inibidor de práticas indevidas. 

Em outra elogiável medida, estendeu-se igualmente a fiscalização 
do Tribunal de Contas da União (TCU) às contas nacionais de empre-
sas supranacionais, até então desobrigadas de controle nesse nível. As-
sim, expressiva parcela de investimentos públicos em empreendimentos 
estratégicos, a exemplo da Itaipu — Binacional, da COLGRÁS (Petróleo 
Colombo — Brasileiro S/A), ambas com 50% de capital nacional, e ban-
cos internacionais, estará sob vigilante e atento acompanhamento do 
Tribunal. 

Mantem-se, na nova Carta, tal qual existia na anterior, uma das 
atribuições mais relevantes da Corte de Contas, que é oferecer parecer 
prévio às contas anuais do Presidente da República a serem julgadas 
pelo Congresso Nacional e elaborar, como de praxe, relatório sobre a 
gestão econômica, orçamentária, financeira e patrimonial da União, 
atribuições estas que os Tribunais de Contas dos Estados e Municípios 
têm em relação às contas de Governador e Prefeito. 

Nessas contas sucessivas, o colegiado do Tribunal analisa o orça-
mento e sua execução, alinhando aspectos do desempenho das políticas 
programas e atividades do Poder Executivo. Isso possibilita ao Poder 
Legislativo exercer o mais alto estágio do sistema de controle — a avalia-
ção política — ao examinar e propor medidas com vistas aos ajustes das 
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estratégias e prioridades governamentais; ao investigar a fidelidade ou os 
desvios da execução de Planos e Projetos aprovados; ao argüir aspectos 
capitais de utilidade e razoabilidade dos gastos efetuados; ou, diversamen-
te, ao questionar despesas eivadas de prodigalidade, intencional ou não, 
divorciadas do interesse público. 

Quanto ao controle de pessoal, na faixa de controle prévio, cabe 
mencionar que aos Tribunais de Contas compete 'Apreciar para efeito 
de registro a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer titu-
lo, na administração direta e indireta'''. Na Constituição anterior, essa 
competência restringia-se às concessões iniciais de aposentadorias refor-
ma e pensões. Na atual, amplia-se para atos de admissão de pessoal da 
administração direta e indireta. Tal dispositivo, tem sido bem utilizado, 
e constituiu-se em formidável instrumento de coibição dos abusos das 
contrafações, como vem ocorrendo na área de pessoal do setor público. 

Quando concluem que determinadas despesas feitas devem ser 
consideradas ilegais, os Tribunais de Contas, poderão aplicar sanções le-
galmente previstas, dar prazo para que "órgão ou entidade adote provi-
dências necessárias ao exato cumprimento da Lei, se verificada a ilegali-
dade" e "sustar, se não atendido, o ato impugnado'''. Além disso, quando 
o Tribunal de Contas, por exemplo, solicitar ao Congresso a sustação de 
um contrato, não mais existirá obstáculo criado pela Constituição ante-
rior, quando dispunha que: o Congresso deliberará sobre a solicitação, 
no prazo de trinta dias, findo o qual, sem pronunciamento do Poder Le-
gislativo, era considerado insubsistente a impugnação, ou seja, prevalecia 
um absurdo de decurso de prazo para aprovação do contrato irregular 
pelo silêncio do parlamento que o novo texto modificou. Se o Congresso 
Nacional e o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivarem 
as medidas previstas, o Tribunal, decidirá a respeito". 

O novo texto fixou ainda que os Tribunais de Contas "estabelece-
rão o montante das multas e que suas decisões de que resultam imputa-
ção de débito ou multa terão eficácia de titulo executivo'''. 

' 	Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

2 	Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 

' 	Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
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Outro ponto a enfatizar é o concernente "ao exame analítico e pe-
ricial" do endividamento externo brasileiro, promovido por Comissão 
do Legislativo, com auxílio do TCU, em obediência a expressa disposi-
ção constitucional transitória. 

Oportuna foi, sem dúvida, essa iniciativa, no momento em que o 
país, em todos os escalões governamentais, discutia, aqui e no exterior, o 
problema de sua dívida junto a instituições financeiras internacionais. 

Aliás, o entrosamento com o Congresso Nacional está definido 
com precisão na Carta Magna, em diversos de seus dispositivos. No 
artigo 72, § 12 22, por exemplo, é estabelecido estreito relacionamen-
to com um dos órgãos de maior relevância do Congresso: a Comissão 
Mista permanente de Senadores e Deputados. A ela se deferiram prer-
rogativas da mais alta significação na análise de funções e metas gover-
namentais. 

De igual modo, estão previstos nos incisos IV, VII, XI e § 4° 
do artigo 71, atividades que bem comprovam as afinidades de ação do 
Tribunal de Contas e do Poder Legislativo, co-participes que são na 
vigilância do tesouro. 

São ainda confirmadas ou acrescidas, e definidas em nível cons-
titucional, as finalidades dos sistemas de controle interno, dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Impõe-se, dessa forma, um perfeito encadeamento por órgãos de 
controle interno, não importando sua natureza, com o controle exter-
no, a cargo do Tribunal de Contas. 

Isso porque situam-se eles dentro e não fora do reduto das contas; 
por exigência constitucional (Art. 74 § la), estão eles agora obrigados, 
"sob pena de responsabilidade solidária", a cientificar ao controle ex-
terno quaisquer irregularidades ou ilegalidades apuradas. Desse modo, 
darão apoio ao Tribunal para uma ação pronta na identificação de ad- 

Consiituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
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ministradores inadimplentes, ou na correção tempestiva de atos ilegíti-
mos ou lesivos ao patrimônio estatal e à poupança popular. 

Assim agindo, corretamente integrados, ambos os controles se 
complementam numa única relação operacional. 

Criaram-se na Constituição, com essa cadeia sistêmica de provi-
dências, condiçóes indispensáveis ao controle maior, situado em plano 
próprio e soberano, que, em nome do povo, compete ao parlamento 
exercitar, sobre as receitas e despesas da nação. 

Nesse elenco, atente-se agora para o 5 2° do art. 74, in verbis: 

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sin-
dicato é parte legítima para, na forma da lei denunciar 
irregularidades ou ilegalidades perante ao Tribunal de 
Contas da União. 

Esse preceito, inserido na Constituição, tem inegável sentido 
democrático e configura inestimável conquista do cidadáo, a quem se 
defere ação presente e participativa no controle dos dinheiros públicos. 
É uma forma estabelecida de controle social. Simboliza, em verdade, o 
espírito que norteou a elaboração da nova carta da República. 

Ressalta-se, nesse ponto, a criação do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas, inicialmente tida como "a inconstitucionali-
zação, também, em plano constitucional6", pelo fato polemizado de 
"contrapor" aos princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e 
independência funcional, atribuídos ao Ministério Público, como ór-
gão com funções essenciais à Justiça, situação hoje pacificada com as 
decisôes do Supremo Tribunal Federal sobre essa constitucionalidade. 

Com o advento Lei Complementar n'2 101/2000 — Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal — a Administração Pública brasileira, atendendo ao 
espírito e vontade constitucional, nas três esferas de governo — federal 
estadual e municipal —, envolvendo os três Poderes — Executivo Legis-
lativo e Judiciário —, assim como o Ministério Público, encontrou um 

Constituição da República Federativa do Brasil, 1988 
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instrumento para profundas mudanças, nos quais foram contemplados 
critérios visando assegurar o equilíbrio das finanças públicas, que en-
volvem o fortalecimento das funções administrativas de planejamento e 
controle, a transparência e a efetiva responsabilização dos maus gestores. 
A Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF atribuiu aos Tribunais de Con-
tas a obrigação de alertarem os Poderes ou órgãos, quando constatarem 
fatos que comprometam os custos ou os resultados dos programas go-
vernamentais, ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária. 

A relação de accountability contida nas prestações de contas reali-
zadas pelos gestores aos Tribunais de Contas deve ser compreendida, de 
um lado, como a responsabilidade da administração comprovar a boa 
aplicação dos recursos e, de outro, como a responsabilidade dos Tri-
bunais de Contas realizarem o exame dos recursos aplicados na imple-
mentação das ações governamentais. Essas ações não são representadas 
apenas pelos documentos examinados pelos profissionais de controle 
externo, mas, antes de tudo, pela avaliação da sua relação de causalidade 
com os resultados obtidos e a satisfação das necessidades da sociedade, 
através do alcance dos objetivos das políticas públicas. 

O nível atual de conscientização da sociedade, cada dia mais 
conhecedora de suas carências, torna evidente a exigência de que os 
gestores de recursos públicos cumpram sua obrigação de sedimentar o 
regime fiscal responsável, a fim de que as ações de governo sejam pla-
nejadas e executadas para atender às reais necessidades da sociedade e 
que as metas estabelecidas e os benefícios socioeconômicos pretendidos 
sejam alcançados 

De acordo com o lema da INTOSAI — sigla em português da Or-
ganização Internacional das Entidades Fiscalizadoras Superiores, Yx--

perientia mutua omnibus prodest", o intercâmbio de experiências entre 
os membros da INTOSAI e as conseqüentes descobertas e perspectivas 
constituem uma garantia para que a fiscalização pública avance conti-
nuadamente em direção a novas metas. 

A INTOSAI foi fundada no ano de 1953 e hoje conta com 189 
membros, sendo um organismo autônomo, independente e apolítico. 
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É uma organização não governamental, com sede em Viena, na Áus-
tria, com status especial no Conselho Econômico e Social das Nações 
Unidas (ECOSOC). A finalidade principal da INTOSAI é fomentar o 
intercâmbio de idéias e experiências entre as Entidades Fiscalizadoras 
Superiores dos países membros, no que se refere à auditoria governa-
mental. 

O Tribunal de Contas, em que pese o exercício de atividades, emi-
nentemente de caráter técnico, também possui funções políticas em seu 
sentido mais nobre, afastada qualquer conotação de cunho partidário. 

Aliás, essa marca política decorre mesmo da posição institucional 
do órgão, integrante do Poder Legislativo, de natureza política. Porém, 
o desempenho de suas atividades técnicas no controle externo da ad-
ministração pública se dá sempre em um marco político, cujo desenho 
depende das relações entre sociedade política e sociedade civil. 

Nesse sentido, a atuação do órgão se vincula, dentro de uma con-
cepção moderna, autorizada pelos textos constitucionais, à vontade da 
Constituição e à questão da defesa da cidadania. Daí que as ações de 
adaptação do Tribunal de Contas aos preceptivos constitucionais devem 
considerar essa referência como um de seus elementos constitutivos. 

Deduz-se dos comentários contidos acima que, para além dos 
direitos fundamentais, dos princípios de participação popular na gestão 
da coisa pública e do acesso de todos aos serviços públicos, garantidos 
constitucionalmente, a expressão maior da cidadania, no que diz respei-
to à atividade de controle externo, reside na obrigação que tem o Estado 
de prestar serviços públicos eficazes. Ora, essa questão está diretamente 
vinculada às políticas públicas, a exemplo das de educação, saúde, habi-
tação, transporte, meio-ambiente, segurança pública, entre outras, que 
podem garantir a qualidade de vida para todos, em torno do que se 
desenvolve a luta pela cidadania. Justamente, a avaliação dessas políticas 
públicas passa a entrar na área da competência do órgão de controle 
externo, em decorrência dos preceitos constitucionais. 

Nessa perspectiva, a Constituição de 1988 incluiu nas compe-
tências do Tribunal a apreciação da legitimidade, da economicidade e 
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da razoabilidade dos atos da administração. Assim, enquanto o critério 
da legalidade, de caráter formal, se cinge ao exame dos aspectos jurídi-
cos do ato, a legitimidade, economicidade e a razoabilidade remetem a 
considerações de ordem política, diretamente relacionadas à execução 
de políticas públicas. 

Pode-se, em resumo, dizer que se a legalidade se vincula à lei, a 
legitimidade tem conteúdo ético, a economicidade traz insira a proble-
mática do desperdício e a razoabilidade encerra o significado da conve-
niência. 

Dessa forma, para bem exercitar as competências que lhe são de-
feridas constitucionalmente, é imprescindível a avaliação das políticas 
públicas pelo Tribunal. Não basta controlar os aspectos formais das 
ações da administração, sendo necessário avaliar se a educação corres-
ponde aos padrões aceitáveis, se as estradas usam material adequado, se 
o déficit habitacional está sendo reduzido pela política em vigor, se os 
hospitais são bem equipados e se o atendimento médico é satisfatório, 
se os menores são amparados e assim por diante. Por tanto, para ser fiel 
ao texto constitucional, não há como o controle externo deixar de ser 
exercido sobre políticas públicas e programas de governo. 

Na verdade, o controle dos resultados só se torna possível através 
da avaliação das políticas públicas. Ao fim e ao cabo, o êxito ou fracasso 
dessa política se traduz nos resultados das ações governamentais. Como 
tais ações obedecem, em geral, a um planejamento, a atividade de con-
trole consiste na apreciação quantitativa e qualitativa da realização das 
políticas públicas em relação aos planos de governo. Daí o duplo cará-
ter de planejamento das atividades do Tribunal de Contas: de um lado 
a existência de um plano integrado da auditoria que realiza, ou seja, 
auditoria de conformidade legal e auditoria operacional, e de outro, a 
incorporação, em Seu plano de planejamento, dos planos de governo 
que fiscaliza. 

Por essas razões, não deve haver defasagem entre o ato da admi-
nistração e seu controle, para que este não seja inócuo. O controle, para 
que não venha a reboque do ato controlado, deve ser contemporâneo, 
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em dois sentidos: ser exercido ao tempo da realização do ato controlado 
ou não muito depois e, muitas vezes, antecipar-se e estar em sintonia 
com o nosso tempo, sendo moderno e ágil, embora sem perder a pre-
cisão. 

Esse caráter de modernidade de que é dotado o controle fá-lo 
uma atividade essencial para a sociedade que, através dele, avalia critica-
mente a aplicação dos recursos em geral. Apenas seguindo um processo 
de modernização da sociedade com reflexos sobre a administração pú-
blica a atividade de controle vem perdendo seu caráter formalista, tradi-
cional, burocrático, obstacularizador das ações administrativas, elitista, 
porque sem vínculo com a cidadania, passando a ter uma dimensão 
política e social. 

Nesse sentido, o texto constitucional que comemorou 20 anos 
aponta as diretrizes que permitem ao Tribunal de Contas agir como 
mandatário do interesse coletivo em defesa da cidadania. 

A força condicionante da realidade e a normatividade jurídica da 
Constituição estão a conscientizar os Tribunais de Contas a bem exer-
cerem os seus papéis de vigilância e proteção do erário, bem assim o de 
controlador dos resultados da ação governamental. 
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REFLEXÓES SOBRE A JUDICIALIZAÇÁO DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 

Alice Gonzalez Borges* 

1 Introdução 

Ultimamente, vem entrando em crise a concepção constitucional 
da independência e harmonia entre os Poderes da República (art. 20_ 
CF), quanto ao desempenho das funções que lhes são próprias. 

Vemos, de um lado, o Executivo enveredando pelo exercício 
abusivo da função legislativa, através de uma enxurrada incontrolável 
de medidas provisórias, que praticamente tumultuam e inviabilizam o 
funcionamento regular do Legislativo. 

De outro lado, vemos um Legislativo inoperante e omisso no 
exercício das funções que lhe são próprias, submisso ou acomodado 
ante as investidas invasivas do Executivo. É enorme o número de ma-
térias de grande interesse público que exigem constitucionalmente seu 
disciplinamento por lei para que produzam os efeitos desejados, mas 
que esbarram na inércia parlamentar. 

Cite-se, a propósito, o exemplo emblemático da omissão legislati-
va na regulação da greve dos servidores públicos, prevista no artigo 37, 
inciso VII da Constituição. 

Em tais condições, um grande debate mobiliza atualmente os 
meios jurídicos nacionais: estará o Judiciário brasileiro, como acusam 
alguns, enveredando indevidamente pela invasão da função legislativa, 
através de excessos na judicialização de políticas públicas e no ativismo 

* Advogada e consultora jurídica no foro de Salvador-BA. Procuradora do Estado da Bahia (aposenta-
da) Professora titular de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da Universidade Católica de 
Salvador-BA (aposentada). Membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia— cadeira n°30. Presidente 
do Instituto de Direito Administrativo da Bahia. Membro do Conselho Superior do Instituto Brasileiro 
de Direito Administrativo. 
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judicial, não somente pela execução de medidas concretas, mas, tam-
bém, por certas incursóes na própria área normativa? 

Ou estará o Judiciário finalmente, com tais procedimentos, sain-
do da cômoda posição de autocontenção judicial, após vinte anos de 
Constituição, e exercendo de maneira ativa a nobre função de guardião 
que a Carta lhe conferiu, para suprir as omissões legislativas que tanto 
martirizam os cidadãos brasileiros sedentos de justiça, e para dar con-
creção efetiva a seus direitos constitucionalmente assegurados? 

A verdade é que, em nossa história, nunca as decisões do Judiciá-
rio, sobretudo através dos tribunais superiores, alcançaram importância 
e projeção tão grandes na opinião pública, para a solução dos comple-
xos problemas jurídicos de nossa época. 

Neste trabalho, abordaremos apenas um aspecto da questão, que 
diz respeito muito de perto à seara do direito administrativo, qual seja 
o da judicialização das políticas públicas. 

2 Judicialização, Políticas públicas. Ativismo judicial 

Inicialmente, cumpre situar o que é judicialização e o que é polí-
tica pública. 

Na concepção de LUÍS ROBERTO BARROSO, 

judicialização significa que algumas questões de larga 
repercussão política ou social estão sendo decididas 
por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas instâncias 
políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder 
Executivo 	Como intuitivo, a judicialização envolve 
uma transferência de poder para juizes e tribunais, com 
alterações significativas na linguagem, na argumentação 
e no modo de participação da sociedade) 

' 	Judicialização, Ativismo Judicial e Legitimação Democrática", in Seleções Jurídicas ADV- maio 2009:34-40. 
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Como bem salienta o mesmo autor, o fenômeno tem causas múl-
tiplas, algumas delas refletindo uma tendência verdadeiramente mun-
dial. Entre nós, aponta a redernocratização do Pais operada pela Carta 
de 1988, levando ao fortalecimento e expansão do Judiciário e aumen-
tando a demanda da sociedade brasileira por justiça; a constituciona-
lizaçáo abrangente de nosso ordenamento, que trouxe para o âmbito 
constitucional inúmeras matérias antes deixadas para o processo po-
lítico majoritário e para a legislação ordinária; o sistema brasileiro de 
controle da constitucionalidade, que o autor situa entre "os mais abran-
gentes do mundo", absorvendo as experiências dos modelos americano 
e europeu. 

Observa, a respeito, que: 

Na medida em que uma questão — seja de direito indivi-
dual, uma prestação estatal ou um fim público, — é disci-
plinada por uma norma constitucional, ela se transforma, 
potencialmente, em urna pretensão jurídica, que pode ser 
formulada sob a forma de uma ação judicial. 2  

Há que distinguir entre a judicialização e o ativismo judicial. Na 
judicialização, o Judiciário decide, porque é o que lhe cabe fazer: na me-
dida em que uma norma constitucional permite que dela se extraia urna 
pretensão subjetiva, ao juiz cabe dela conhecer, decidindo a material., o 
dever que lhe impóe o art. 40 da Lei de Introdução ao Código Civil. 

Com o ativismo judicial, o julgador vai mais além. Instalando-se 
em situações de retração do Poder Legislativo, 

[...] o ativismo judicial está associado a uma participação 
mais ampla e intensa do Judiciário na concretização dos 
valores e fins constitucionais, com maior interferência no 
espaço de atuação dos outros dois Poderes.3  

Entre as formas de ativismo judicial, referido autor aponta, a se-
guir, "a imposição de condutas ou de abstenções do Poder Público, no-
tadamente em matéria de políticas públicas". 

2 	Idem, ibidem, p. 3. 
3 	Idem, ibidem, p. 3. 
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Mas, que se entende por políticas públicas? 

Em notável monografia, MARIA PAULA DALLARI BUCCI as 
define como 

[...] programas de ação governamental visando a coor-
denar os meios à disposição do Estado e as atividades 
privadas, para a realização de objetivos socialmente 
relevantes e politicamente determinados.' 

Esse programa de ação governamental consiste em uma atividade, 
isto é, um conjunto organizado de atos e normas, conjugados para a 
realização de um objetivo determinado. 

Ora, tal objetivo é alcançado mediante o dispêndio de recursos 
públicos. Através das políticas públicas é que o Estado pode realizar os 
fins determinados pela Constituição. 

Toda e qualquer ação estatal envolve gastos de dinheiro públi-
co. Nem se diga que tal ocorre apenas com os direitos fundamentais 
sociais, ditos prestacionais, que exigem uma atuação direta do Estado, 
com investimento e previsão orçamentária. Também os direitos funda-
mentais chamados negativos, ou de defesa, necessitam de recursos para 
serem efetivados. Tal é necessário para a manutenção do aparelhamento 
estatal, instalações físicas e remuneração de pessoal, destinados a sua 
proteção. 

3 	Orçamento e politicas públicas. O princípio da legalidade or- 
çamentária. Conflitualidade com a judicialização das políticas 
públicas 

Como observa FERNANDO BORGES MANICA, sob a égide 
do Estado Social e Democrático de Direito e a partir da Constituição de 
1988, o orçamento público passou a desempenhar entre nós um novo 
e importante papel em relação às políticas públicas. Com  a definição 

"Direito Administrativo e Políticas Públicas", São Paulo, Saraiva, 2002, p. 241. 
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constitucional de objetivos, metas e programas, abandonou a tradicio-
nal neutralidade e passou a transformar-se em instrumento da Admi-
nistração Pública, diretamente relacionado com a adoção de políticas 
públicas que materializem aqueles objetivos, metas e programas: 

No Estado Social e Democrático de Direito o orçamento 
instrumentaliza as políticas públicas e define o grau de 
concretização dos valores fundamentais constantes do 
Texto Constitucional. Dele depende a concretização dos 
direitos fundamentais. 

Com efeito, a Constituição de 1988 estabeleceu um sistema de 
planejamento, que encadeia três leis que se sucedem e se complemen-
tam: a Lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a 
Lei Orçamentária Anual. 

Todos os planos e programas governamentais devem estar defini-
dos no Plano Plurianual, nos termos do art. 165, § 40, e a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias deverá estar em harmonia com o Plano Plurianual 
(art. 166, 1§ 4.°), bem como a Lei Orçamentária Anual. 

Ora, o artigo 85, inciso VI, da Constituição consagra o princípio 
da legalidade da despesa pública: sob pena de responsabilidade, é vedado 
ao administrador realizar qualquer despesa sem previsão orçamentária, 
nos termos do art. 167. 

Por sua vez, o legislador não tem liberdade total e completa para 
a elaboração do orçamento e para a disposição dos recursos públicos a 
seu bel-prazer. Há que obedecer, nesse sistema de planejamento, aos 
princípios constitucionais que presidem à receita (legalidade tributá-
ria, anterioridade, irretroatividade tributária, capacidade contributiva 
e outros) e aos limites formais e materiais da despesa, entendidos, estes 
últimos, como aqueles respeitantes aos valores, objetivos e programas 
condensados, sobretudo, no artigo 30 da Constituição.6  

Teoria da Reserva do Possível: Direitos Fundamentais a Prestações e a Intervenção do Poder Judiciário 
na Implementação de Políticas Públicas" in Boletim de Direito Administrativo da Editora NDJ, Ano 
2008,n° 10; 1123- 1134, p.1124. 
Cf. SCAFF, Fernando Facury, "Reserva do Possível. Mínimo Existencial e Direitos Humanos", in Revista 
Interesse Público Ano 2005, vol.32:213-226. 
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Não se discute o poder que tem o Judiciário para controlar a obe-
diência das despesas orçamentárias aos limites firmais, já taxativamente 
estabelecidos no texto constitucional em vários dos seus dispositivos. 

O mesmo não ocorre, porém, quanto aos da política orçamentá-
ria, na medida em que os limites materiais dizem respeito, como vimos, 
à concretização dos valores, objetivos e programas definidos pela Cons-
tituição, que têm no Judiciário o seu guardião máximo. 

Põem-se aí, exatamente, várias questões modulares pertinentes à 
justiciabilidade das políticas públicas, que empolgam os debates atuais, 
na doutrina e na jurisprudência: 

podem os cidadãos em geral, bem como o Ministério Público, 
exigir judicialmente a execução concreta de políticas públicas, 
mesmo não expressamente previstas nas leis orçamentárias, na 
medida em que digam respeito aos princípios, objetivos e valores 
constitucionais? 

se e como o Judiciário pode provocar a execução de tais políti-
cas? 

não existiria urna evidente conflitualidade entre o princípio cons-
titucional da legalidade orçamentária e a intervenção do Judici-
ário para a concretização de determinadas políticas públicas que 
eventualmente não estejam previstas no orçamento público? 

cabendo o planejamento e a execução das políticas públicas, pre-
cipuamente, ao Legislativo e ao Poder Executivo, ditos majori-
tários porque eleitos pelo povo, seria legítima tal intervenção do 
Judiciário, que não é eleito pelo povo? Isto não configuraria uma 
quebra da regra constitucional da independência entre os Poderes 
da República? 

sendo, como é notório, inúmeras e cada vez mais crescentes as 
necessidades dos administrados, e relativamente escassos os re-
cursos públicos para atender adequadamente a todas elas, pode 
o Judiciário, em nome da concretização dos direitos fundamen- 
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tais, interferir na discricionariedade administrativa para determi-
nar quais desses interesses deverão ter atendimento prioritário, 
e, consequentemente, manejar a aplicação dos recursos públicos 
nessa direção? 

A matéria é altamente polêmica, na doutrina e na jurisprudência, 
não somente no nosso País como em muitos outros, sendo de destacar-
se a respeito as lições de ALEXY, HABERLE e CANOTILHO, bem 
como certas decisões do Tribunal Federal da Alemanha, frequentemen-
te citadas. 

Como muito bem resume FERNANDO SCAFF7, ROBERT 
ALEXY, na obra intitulada "Teoria de los Derechos Fundamentales" 
(Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 
488), sustenta que a liberdade jurídica para fazer ou deixar de fazer algo, 
sem a existência de liberdade fática ou real, carece de qualquer valor, 
invocando decisão do Tribunal Constitucional Alemão, no sentido de 
que "o direito de liberdade não teria valor algum sem os pressupostos 
fáticos para poder fazer uso dele". Argui, mais, que a liberdade fática 
de um sem-número de titulares de direitos fundamentais não encontra 
seu substrato material em seu meio, mas depende essencialmente de 
atividades estatais. 

Ocorre que sua discussão é particularmente oportuna para a re-
alidade de nosso País, tendo em vista suas características especiais, que 
vale destacar: 

definição expressa, no texto constitucional, dos princípios e obje-
tivos fundamentais, cuja concretização se impõe, sobretudo pelo 
disposto no artigo 5°, §§ 1° e 20; 

— atribuição ao Judiciário de papel muito importante, como guar-
dião desses princípios e objetivos, inclusive com os instrumentos 
poderosos de controle de constitucionalidade que lhe são confe-
ridos; 

' 	Obrit, p. 218. 
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a realidade devastadora do descaso e descumprimento das políti-
cas públicas já estabelecidas e das que são impostas pelos princí-
pios constitucionais, através da descontinuidade administrativa, 
da inépcia dos governantes, da omissão dos Legislativos e de uma 
corrupção generalizada. 

4 Posições doutrinárias e jurisprudenciais a respeito da matéria 

Podem distinguir-se, atualmente, algumas correntes bem defini-
das pela doutrina, bem como pela jurisprudência nacional, no trato de 
matéria tão relevante: 

a da extrema impossibilidade de intervenção do Judiciário no 
cumprimento das políticas públicas, salvo para fins de controle 
de legalidade dos atos administrativos, tendo em vista a regra da 
independência entre os Poderes e a do respeito à discricionarieda-
de administrativa no campo próprio da atuação do Executivo; 

a da ampla possibilidade de intervenção do Judiciário nas polí-
ticas públicas, sempre que houver violação de um direito funda-
mental; 

a da possibilidade de intervenção do Judiciário nas políticas pú-
blicas para assegurar a concretização de um direito fundamental, 
porém condicionada à efetiva disponibilidade de recursos orça-
mentários suficientes (RESERVA DO POSSÍVEL); 

a da possibilidade de intervenção do Judiciário nas políticas pú-
blicas, sempre que envolvam a necessidade de prestações positivas 
do Estado em casos extremos. 

Antes que prossigamos na análise do tema, cumpre sejam deslin-
dados alguns aspectos doutrinários básicos e essenciais, quais sejam: 

os direitos fundamentais de segunda dimensão, também deno-
minados de direitos prestacionais, ensejam a invocação de direito 
público subjetivo para sua proteção, ou não passam de formu- 
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laçóes programáticas, sempre a depender de lei para sua efetiva 
concretização? 

nosso ordenamento constitucional, como caracterizador do Es-
tado Social de Direito, assegura aos seus cidadãos a proteção do 
chamado mínimo existêncial; 

nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra expressa-
mente, como fundamento do Estado Democrático de Direito, a 
dignidade da pessoa humana; 

vem sendo invocada, em nosso direito, a teoria da reserva do 
possível, para que o Judiciário se escuse de dar concretização ao 
cumprimento de certos direitos fundamentais, tendo em vista a 
escassez de recursos públicos para atender a todas as necessidades. 
da vida social, cada vez mais crescentes. 

5 A natureza dos direitos sociais fundamentais 

A doutrina distingue os direitos fundamentais de primeira dimen-
são, ou geração, dos direitos fundamentais de segunda dimensão, ou ge-
ração. 

Os chamados direitos fundamentais de primeira dimensão cor-
respondem, essencialmente, ao pensamento liberal-burguês do século 
XVIII, de cunho fortemente individualista, consubstanciado na Decla-
ração de Direitos do Povo da Virginia e na Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, as quais serviram de base para as pri-
meiras constituiçóes escritas do mundo ocidental. Surgem e afirmam-
se, basicamente, como direitos do indivíduo perante o Estado, dirigidos 
a uma abstenção dos poderes públicos perante sua esfera de autonomia 
individual. São em princípio considerados direitos negativos ou de defe-
sa, "de resistência ou de oposição perante o Estado", na concepção de 
PAULO BONAVIDES, que os inclui entre os direitos civis e políticos 8. 

8 	"Curso de Direito Constitucional", p. 517, (rd logo Wolfgang Sarlet, "A Eficácia dos Direitos Funda- 
mentais", Porto Alegre, Livraria do Advogado, 5' ed., 2005, p.55. 
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Tais são os direitos à vida, à liberdade, à propriedade e à igualdade, des-
dobrados nas liberdades de expressão coletiva (de expressão, imprensa, 
manifestação, reunião, associação e outros), nos direitos de participação 
política (voto e capacidade eleitoral passiva), nas garantias processuais 
do devido processo legal, do uso dos remédios heróicos, do direito de 
petição e outros.' 

Já o que caracteriza os chamados direitos de segunda dimensão, 
que muitos chamam de "direitos prestacionais", é o seu caráter predo-
minantemente positivo, através da exigência de comportamentos ativos 
do Estado na realização da justiça social, da outorga ao indivíduo de 
direitos a prestações sociais estatais, tais como assistência social, saúde, 
educaçã.o, trabalho, moradia, etc. São as liberdades-prestação a que sem-
pre aludiu GEORGE BURDEAU, prestações concretas que asseguram 
ao indivíduo condições para o exercício das suas liberdades, na moderna 
concepção do Estado Social de Direito. 

Além disso, os direitos de segunda dimensão englobam ainda as 
liberdades sociais (sindicalização, greve) e os direitos fundamentais dos 
trabalhadores previstos no art. 70 — CF (férias, repouso remunerado, 
salário mínimo, jornada de trabalho, etc.). E mais outros direitos espa-
lhados pelo texto constitucional, como o direito à cultura. 

Está hoje pacificado na doutrina nacional e no direito comparado 
o caráter fundamental dos direitos sociais, por muito tempo objeto de 
polêmica. 

Em nosso ordenamento constitucional tal se torna evidente. Isto 
porque os artigos 60  e 70 da Constituição estão incluídos no mesmo 
Título II — Dos Direitos e Garantias Fundamentais; o artigo 50, §, 10, 
dispõe que as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
(sem distinguir quais)  têm aplicação imediata; o art. 50, §, 20, adota 
uma concepção aberta dos direitos fundamentais, na medida em que 
indui entre estes, além dos expressos no texto constitucional, outros, 
implícitos, decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados, bem 

SARLET, ob cit., p. 55. 
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como dos tratados internacionais em que a República Federativa do 
Brasil seja parte. 

O que se põe como objeto de acendradas controvérsias na dou-
trina e na jurisprudência diz respeito ao caráter predominantemente 
positivo, material, das prestações dos direitos sociais e dos graus de sua 
exigibilidade pelos cidadãos, de modo a ensejar, ou não, a invocação de 
direitos subjetivos. 

Decerto, pois, para a determinação dessa exigibilidade há uma 
gama diversificada dos direitos sociais. 

Temos aqueles que emanam de enunciados do texto constitu-
cional que apenas fixam determinadas diretrizes a seguir, mas deman-
dam toda uma implementação e execução de políticas públicas na esfera 
sócio-econômica. É o caso do art. 215 da Constituição, que assegura a 
garantia do pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes da 
cultura nacional . 

Temos aqueles que já expressamente se referem a sua concretização 
futura por lei, como é o caso, exemplificado por INGO SARLET, do 
art. 70, inciso XI — participação dos trabalhadores nos lucros e na gestão 
da empresa. 

Temos, ainda, o numeroso elenco dos direitos sociais já plena-
mente assegurados e disciplinados por normas infraconstitucionais, e 
cuja violação assegura aos cidadãos o direito de defesa na via judicial, 
em nome da ofensa ao direito de igualdade, por injustificada discrimi-
nação. É o caso do direito de acesso a instituições públicas de ensino, 
como escolas e universidades, e do direito de utilização de bens e insti-
tuições, tais como teatros e estádios esportivos. (A esse respeito, a maté-
ria foi recentemente discutida em São Paulo, com pronunciamento ofi-
cial da OAB, no caso do pretendido condicionamento do ingresso em 
estádios de futebol a um prévio "cadastramento oficial" de torcedores, 
com exigência de um cartão específico. A generalização dos protestos da 
opinião pública levou a um recuo da Administração). 
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Temos, por fim, o dificil, delicado e polêmico terreno daqueles 
direitos sociais, assegurados pela Constituição, que não dependem de 
lei fritura para sua concretização, não foram ainda regulados por lei, mas 
que se discute possam ser objeto de ação do administrado para exigir o 
cumprimento direto de sua prestação através de determinadas políticas 
públicas, em nome dos princípios, valores e objetivos constitucionais. 

6 A proteção ao mínimo existencial no Estado Social de Direito 

Nossa Constituição, dentro do modelo do Estado Social de Di-
reito. que indiscutivelmente adotou no enunciado do artigo 30, assegu-
ra amplamente, no conjunto de suas disposições espalhadas por todo o 
Texto, sobretudo no que diz com as imunidades tributárias, a proteção 
ao chamado mínimo existencial. A concepção do mínimo existencial, 
frequentemente invocada por decisões do Judiciário, corresponde ao 
direito às condições mínimas de existência digna, sem as quais cessa a 
possibilidade de sobrevivência do homem, bem como de desfrutar as 
liberdades que o ordenamento jurídico abstratamente lhe assegura. 

No dizer de RICARDO LOBO TORRES, 

a dignidade humana e as condigóes materiais de existência 
não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual 
nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes 
podem ser privados 

O reconhecimento da existência de um padrão mínimo na esfera 
dos direitos sociais, que não pode ser desrespeitado sem ofensa à própria 
dignidade da pessoa humana, leva, em certas condições, à necessidade 
de admitirem-se direitos subjetivos a prestações, diretamente exigíveis 
na via judicial, aplicáveis independentemente da existência de norma 
legislativa concreta a respeito da matéria, bem como de sua previsão 
orçamentária. 

TORRES, Ricardo Lobo, "O mínimo existencial e os direitos fundamentais", ia Revista de Direito 
Administrativo da Fundação Getulio Vargas, ano 1989, vol. 177:29-49, p.30, citando em seu apoio a 
jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos. 
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FERNANDO SCAFF" observa, com muita propriedade, que há 
uma estreita vinculação entre o mínimo existencial e os direitos finda-
mentais sociais, nos países periféricos com grandes desigualdades sócio-
econômicas, como o Brasil. O atendimento de necessidades básicas, 
como educação, saúde, moradia, saneamento básico e outras, há de ser 
feito sobretudo pelo Estado, porque o sistema de mercado atende a 
quem tem dinheiro para adquirir mercadorias e serviços, mas é insufi-
ciente para servir a quem não possui os recursos necessários para tanto: 

Para assegurar o "mínimo existencial" no âmbito posi-
tivo (status positivus libertatis) e imperioso garantir o 
siani& de direito fundamental aos direitos sociais. Sem 
isso, os direitos fundamentais serão letra morta, pois se 
configurarão em liberdades jurídicas, sem possibilidade 
fática de exercício por grande parte da sociedade. Grande 
parte da sociedade será excluída da comunidade jurídica, 
pois não poderá exercer seus direitos, mas será compelida 
a cumprir seus deveres para com o Estado e as demais 
parcelas da sociedade. 

O direito às condições mínimas de existência digna está implícito 
na proclamação dos princípios do Estado Social de Direito e no respeito 
à dignidade da pessoa humana. 

Nesse sentido, ISENSEE'2  subordina o mínimo existencial à dig-
nidade humana, "que não é apenas um direito fundamental, mas o funda-
mento dos direitos fundamentais". 

7 A dignidade da pessoa humana 

Em nosso país, o ordenamento jurídico-constitucional expressa-
mente entronizou a dignidade da pessoa humana como fundamento do 
Estado Democrático de Direito (art. I 0,inciso III), do qual emanam to-
dos os outros direitos sociais fundamentais. Bem assim, como finalid,ad 

11 
	SCAFF, Fernando, "Reserva do Possível, Mínimo Existencial e direitos Humanos", is, Revista Interesse 

Público, ano 2005,vol.32:226,p. 214 e segs. 
12 
	

ISENSEE, J. " Der Staat, 191: 371, 1980, apud Ricardo Lobo Torres, ob. cit. 
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precípua da ordem econômica (art. 170, caput). Também aparecem ex-
pressas menções ao respeito da dignidade da pessoa humana no capítulo 
respeitante à ordem social (arts. 226, §60 e art. 227, caput). 

Nem todos os países integrantes da comunidade internacional 
inseriram expressamente, como o nosso, o princípio da dignidade da 
pessoa humana em seus textos constitucionais. É o caso, sobretudo, da 
Constituição Federal da Alemanha (art. 1°, inc. I), Espanha (preâmbulo 
e art. 10.1), Irlanda (preâmbulo), Grécia (art. 2°, inc. I), Portugal (art. 
10), Paraguai (preâmbulo), Cuba (art. 8°) e Venezuela (preâmbulo).13 

A inserção expressa do princípio como fundamento na Cons-
tituição brasileira se reveste de especial importância para a orientação 
de nossa doutrina e jurisprudência na solução de casos concretos. Nem 
sempre pode servir-lhe de parâmetro a invocação do direito comparado 
que não segue igual orientação. 

Em nosso direito, a preservação da dignidade humana é, ao mes-
mo tempo, limite e dever de ação dos poderes estatais. 

Como bem resume INGO WOLFGANG SARLET,'4  a respeito 
do conteúdo do princípio, 

O que se percebe, em Ultima análise, é que onde não houver 
respeito pela vida e pela integridade fisica do ser humano, 
onde as condições mínimas para uma existência digna 
não forem asseguradas, onde a intimidade e identidade do 
indivíduo forem objeto de ingerências indevidas, onde sua 
igualdade relativamente aos demais não for garantida, bem 
como onde não houver limitação de poder, não haverá es-
paço para a dignidade da pessoa humana, e esta não passará 
de mero objeto de arbítrio e injustiças. A concepção do 
homem-objeto, como visto, constitui justamente a antítese 
da noção da dignidade humana. 

" Ver mais a respeito ia SARLET, logo, ob. cir. p 112. 
" Ob.cit.,p. 120. 
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8 A doutrina da reserva do possível 

A mais moderna tendência de nossa doutrina e jurisprudência é a 
de garantir a intervenção do Judiciário na execução das políticas públi-
cas, nos casos em que se discute a aplicação efetiva dos direitos funda-
mentais sociais, bem como a preservação de um mínimo existencial e a 
obediência ao fundamento da dignidade da pessoa humana. 

Contra essa orientação, entretanto, tem-se invocado entre nós 
a teoria da reserva do (financeiramente) possível. A intervenção do Ju-
diciário na execução das políticas públicas, ainda quando apoiada na 
prevalência dos direitos fundamentais e dos princípios constitucionais, 
esbarraria no óbice da falta de recursos financeiros do Estado disponí-
veis para atender a necessidades cada vez mais crescentes. 

A teoria da reserva do possível — VORBEHALT DES MÓGLI-
CHEN — surgiu, na década de 70, através de um julgamento da Corte 
Constitucional Alemã. Examinando-se a invocação do direito de acesso 
às vagas em estabelecimentos oficiais de ensino superior, firmou aquela 
Corte o entendimento de que a construção de direitos subjetivos às 
prestações positivas do Estado deverá estar condicionada à reserva do 
possível, no sentido da disponibilidade de recursos, isto é, daquilo que 
razoavelmente o indivíduo pode esperar da sociedade. 

A teoria alemã da reserva do racionalmente possível assumiu entre 
nós, ante as peculiaridades das condições sócio-econômicas do País, o 
caráter de reserva do financeiramente possível, e é nesse aspecto que fre-
quentemente vem sendo invocada perante os tribunais. Segundo obser-
va FERNANDO SCAFF, " 

Esta teoria somente pode ser arguida quando for com-
provado que os recursos públicos estão sendo utilizados 
de forma proporcional aos problemas enfrentados pela 
parcela da população que não puder exercer sua liberda-
de jurídica, e de modo progressivo no tempo, em face 
de não conseguir a liberdade real necessária para tanto 

15  Ob.cit, p.226. 
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(Robert Alexy), ou não puder exercer suas capacidades 
para exercer tais liberdades (Amartya Sen). 

A jurisprudência tem exigido, entretanto, a efetiva comprovação 
da real inexistência, ou da exaustão de recursos financeiros, não bastando 
para isso uma simples alegação genérica, pautada freqüentemente pela 
intenção, de certas administrações, de simplesmente escusarem-se ao 
cumprimento dos direitos prestacionais assegurados pela Constituição. 
Neste sentido, cabe invocar recente decisão do Superior Tribunal de 
Justiça: 

RECURSO ESPECIAL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA-
ARTIGOS 54 E 208 DO ESTATUTO DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE- MATRÍCULA E FREQU-
ÊNCIA DE MENORES DE ZERO A SEIS ANOS E 
CRECHE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 
8.069/90) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 
n°9394/96, artigo 4°, IV) asseguram o atendimento de 
crianças de zero a seis anos em creches e pré-escolas da 
rede pública. 

Compete à Administração Pública propiciar às crian-
ças de zero a seis anos acesso ao atendimento público 
educacional e a freqüência em creches, de forma que, 
estando jungida ao princípio da legalidade, é seu dever 
assegurar que tais serviços sejam prestados mediante 
rede própria. 

3."Consagrado por um lado o dever do Estado, revela-se, 
pelo outro ângulo, o direito subjetivo da criança. Consec-
tariamente, em função do principio da inafastabilidade 
da jurisdição consagrado constitucionalmente, a todo 
direito corresponde urna ação que o assegura, sendo 
certo que todas as crianças, nas condições estipuladas 
pela lei, encartam-se na esfera desse direito e podem 
exigi-lo em juizo" ( REsp. 575.280-SP, relator para o 
acórdão Ministro Luiz Fux, In de 25/10/2004). 

4. A consideração de superlotação nas creches e de 
descumprimento da Lei Orçamentária Municipal deve 
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ser comprovada pelos Municípios para que seja possível 
ao órgão julgador proferir decisão equilibrada na busca 
da conciliação entre o dever de prestar do ente público, 
suas reais possibilidades e as necessidades sempre cres-
centes da população na demanda por vagas no ensino 
pré-escolar. 

No caso específico dos autos, não obstante tenha a 
municipalidade alegado falta de vagas e aplicação in 
totum dos recursos orçamentários destinados ao ensino 
fundamental, nada provou; a questão manteve-se no cam-
po das possibilidades. Por certo que se tratando de caso 
concreto no qual estão envolvidas apenas duas crianças, 
não haverá superlotação de nenhuma creche. 

Recurso especial provido". 

(Acórdão da Segunda Turma do STJ de 17 de abril 
de 2007, Relator Ministro João Oliveira de Noronha, 
publ. no DJ de 6-11-2008, in Seleções Jurídicas ADV, 
fev./2009:49-54). 

A esse propósito, lapidar é a colocação doutrinária de ALEXY, ao 
preconizar a necessidade de um modelo que leve em conta, para os de-
vidos juízos de ponderação, todos os argumentos favoráveis e contrários 
aos direitos sociais: 

Considerando os argumentos contrários e favoráveis aos 
direitos fundamentais sociais, fica claro que ambos os 
lados dispõem de argumentos de peso. A solução consiste 
em um modelo que leve em consideração tanto os argu-
mentos a favor quantos os argumentos contrários. Esse 
modelo é a expressão da idéia-guia formal apresentada 
anteriormente, segundo a qual os direitos fundamentais 
da Constituição alemã são posições que, do ponto de 
vista do direito constitucional, são tão importantes que a 
decisão sobre garanti-las ou não garanti-las não pode ser 
simplesmente deixada para a maioria parlamentar. (...) 
De acordo com essa fórmula, a questão acerca de quais 
direitos fundamentais sociais o indivíduo definitivamente 
tem é uma questão de sopesamento entre princípios. De 
um lado está, sobretudo, o princípio da liberdade fática. 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./ 2009 	 111 



Do outro lado estão os princípios formais da competência 
decisória do legislador democraticamente legitimado e o 
princípio da separação de poderes, além de princípios ma-
teriais, que dizem respeito, sobretudo, à liberdade jurídica 
de terceiros, mas também a outros direitos fundamentais 
sociais e a interesses coletivos." 

9 Posição mais recente da jurisprudência brasileira 

A jurisprudência brasileira, inicialmente, colocava-se contra qual-
quer interferência do Judiciário no controle das políticas públicas, em 
nome da separação de poderes e da discricionariedade administrativa 
para dispor a respeito. 

Nesse sentido, entre outros, emblemático é o acórdão unânime da 2a 
Turma do Sij, relatado pelo Ministro FRANCIULLI NETO, nos autos 
de RESP 208893-PR — pub. no DJ de 22.03.04, relativo à postulação, em 
ação civil Pública interposta pelo MP do Paraná, da construção, pelo Mu-
nicípio de Cambará-PR, de um abrigo para menores carentes, com recursos 
humanos materiais e essenciais, e elaboração de programas de proteção às 
crianças e aos adolescentes em regime de abrigo. Diz referido acórdão, ba-
seado na lição de Hely Meirelles de que "Só os órgãos executivos é que es- 
tão, em muitos casos, em condições de sentir e decidir administrativamente 
o que convém e o que não convém ao interesse público": 

[...] dessa forma, com fulcro no princípio da discricio-
nariedade, as Municipalidade têm liberdade para, com a 
finalidade de assegurar o interesse público, escolher onde 
devem ser aplicadas as verbas orçamentárias e em quais 
obras deve investir. Não cabe, assim, ao Poder Judiciário 
interferir nas priordades orçamentárias do Município e 
determinar a construção da obra especificada. 

16  ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo, 
Malheiros Editores, 2008, p. 511-512, apud decisão monocrática do Ministro Gilmar Mendes nos autos 
de Suspensão de Tutela Antecipada n" 245- RS, de 22/10/08, publ. no DJ de 29/10/08. 
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Mas os tempos são outros. Ultimamente a jurisprudência do pró-

prio STJ, através de decisões firmadas por alguns dos mesmos signatários 

do acórdão supra referido, tem evoluído no sentido de não considerar 

como indevida tal interferência, tendo em vista a missão constitucional 

do Poder Judiciário de zelar pela efetiva aplicação e concretização dos 
direitos fundamentais. 

Constitui o leading case do Supremo Tribunal Federal, a respeito 
da nova tendência, o multicitado acórdão do Pleno nos autos de Argüi-

ção de Descumprimento de Preceito Fundamental no45-9, do Distrito 

Federal, de 29/04/2004, Relator Ministro CELSO DE MELLO, publi-

cado no DJ de 04/05/2004, p. 00012, que vem sendo repetidamente 

invocado por várias decisões judiciais posteriores, e que tem a seguinte 
ementa: 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEI-
TO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITI-
MIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E 
DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM 
TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚ-
BLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE 
DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMEN-
SÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITU-
CIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO 
ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SO-
CIAIS, ECONÓMICOS E CULTURAIS. CARÁTER 
RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO 
DO LEGISLADOR CONSIDERAÇÕES EM TOR-
NO DA CLÁUSULA DA "RESERVA DO POSSÍVEL". 
NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR 
DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA 
INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBS-
TANCIADOR DO "MÍNIMO EXISTENCIAL". 
VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGUIÇÃO 
DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE 
CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS 
(DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA 

GERAÇÃO). 
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Diz mais o Relator, no texto do referido Acórdão, em verdadeira 
lição sobre o assunto: 

"Não posso deixar de reconhecer que a ação constitu-
cional em referência, considerado o contexto em exame, 
qualifica-se como instrumento idôneo e apto a viabilizar 
a concretização de políticas públicas, quando, previstas 
no texto da Carta Política, tal como sucede no caso (EC 
29/2000), venham a ser descumpridas, total ou parcial-
mente, pelas instâncias governamentais destinatárias do 
comando inscrito na própria Constituição da República. 
Essa eminente atribuição conferida ao Supremo Tribunal 
Federal põe em evidência, de modo particularmente 
expressivo, a dimensão política da jurisdição constitucio-
nal conferida a esta Corte, que não pode demitir-se do 
gravíssimo encargo de tornar efetivos os direitos econô-
micos, sociais e culturais — que se identificam, enquanto 
direitos de segunda geração, com as liberdades positivas, 
reais ou concretas (RTJ 164/158-161, Rel. Min. CELSO 
DE MELLO), sob pena de o Poder Público, por violação 
positiva ou negativa da Constituição, comprometer, 
de modo inaceitável, a integridade da própria ordem 
constitucional". 

"É certo que não se inclui, ordinariamente, no âmbito das 
funções institucionais do Poder Judiciário — e nas desta 
Suprema Corte, em especial — a atribuição de formular 
e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS 
VIEIRA DE ANDRADE, "Os Direitos Fundamentais 
na Constituição Portuguesa de 1976", p. 207, item n. 
05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o 
encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo 
e Executivo. Tal incumbência, no entanto, embora em 
bases excepcionais, poderá atribuir-se ao Poder Judici-
ário, se e quando os órgãos estatais competentes, por 
desaunprirem os encargos político-jurídicos que sobre 
eles incidem, vierem a comprometer, com tal comporta-
mento, a eficácia e a integridade de direitos individuais 
e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, 
ainda que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo 
programático. Cabe assinalar, presente esse contexto 
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— consoante já proclamou esta Suprema Corte — que 
o caráter programático das regras inscritas no texto da 
Carta Política "não pode converter-se em promessa cons-
titucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 
fraudando justas expectativas nele depositadas pela cole-
tividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento 
de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de 
infidelidade governamental ao que determina a própria 
Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. 
Min. CELSO DE MELLO). Não deixo de conferir, no 
entanto, assentadas tais premissas, significativo relevo 
ao tema pertinente à "reserva do possível" (STEPHEN 
HOLMES/CASS R. SUNSTEIN, "The Cost of Rights", 
1999, Norton, New York), notadamente em sede de efeti-
vação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de 
segunda geração (direitos econômicos, sociais e culturais), 
cujo adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, 
deste, prestações estatais positivas concretizadoras de tais 
prerrogativas individuais e/ou coletivas. É que a realiza-
ção dos direitos econômicos, sociais e culturais — além 
de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de 
concretização — depende, em grande medida, de um ines-
capável vínculo financeiro subordinado às possibilidades 
orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada, 
objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, 
considerada a limitação material referida, a imediata efe-
tivação do comando fundado no texto da Carta Política. 
Não se mostrará lícito, no entanto, ao Poder Público, em 
tal hipótese — mediante indevida manipulação de sua 
atividade financeira e/ou político-administrativa — criar 
obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e 
censurável propósito de fraudar, de frustrar e de invia-
bilizar o estabelecimento e a preservação, em favor da 
pessoa e dos cidadãos, de condiçôes materiais mínimas de 
existência. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula 
da "reserva do possível" — ressalvada a ocorrência de justo 
motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada, 
pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumpri-
mento de suas obrigações constitucionais, notadamente 
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quando, dessa conduta governamental negativa, puder 
resultar nulificaçáo ou, até mesmo, aniquilação de direitos 
constitucionais impregnados de um sentido de essencial 
fimdamentalidade". 

Anotamos, entre outras, algumas recentes decisões do Supremo 
Tribunal Federal a respeito da matéria, que invocam e seguem a orien- 
tação do citado leading case: 

ADI 3768 / DF — DISTRITO FEDERAL 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA 
Julgamento: 19/09/2007 
órgão Julgador: Tribunal Pleno 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE. ARE 39 DA LEI N. 10.741, DE 1° DE 
OUTUBRO DE 2003 (ESTATUTO DO IDOSO), 
QUE ASSEGURA GRATUIDADE DOS TRANS-
PORTES PÚBLICOS URBANOS E SEMI-URBANOS 
AOS QUE TÊM MAIS DE 65 (SESSENTA E CINCO) 
ANOS. DIREITO CONSTITUCIONAL. NORMA 
CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA PLENA E 
APLICABILIDADE IMEDIATA. NORMA LEGAL 
QUE REPETE A NORMA CONSTITUCIONAL GA-
RANTIDORA DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA 
DA AÇÃO. 1.0 art. 39 datei n. 10.741/2003 (Estatuto 
do Idoso) apenas repete o que dispõe o § 2° do art. 230 
da Constituição do Brasil. A norma constitucional é de 
eficácia plena e aplicabilidade imediata, pelo que não 
há eiva de invalidade jurídica na norma legal que repete 
os seus termos e determina que se concretize o quanto 
constitucionalmente disposto. 2. Ação direta de incons-
titucionalidade julgada improcedente. 

STA 245 / RS — RIO GRANDE DO SUL 
SUSPENSÁO DE TUTELA ANTECIPADA 
Relator(a): Min. PRESIDENTE GILMAR MENDES 
lulgamento: 22/10/2008  

Publicação DIe-204 DIVULG 28/10/2008  
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"Na hipótese dos autos, o medicamento requerido, por 
ter um custo muito elevado, não se enquadra dentro dos 
limites de valores para tratamento quimioterápico trans-
feridos pelo SUS para as instituições conveniadas. Em 
razão disso, a autora ajuizou ação ordinária buscando a 
condenação da União, do Estado do Rio Grande do Sul e 
do Município de Pelotas ao fornecimento do medicamen-
to Mabthera (Rituximabe). Não vislumbro na decisão 
impugnada risco de grave lesão à. ordem pública, uma vez 
considerados os seguintes dados fáticos: — o medicamento 
Mabthera está registrado na ANVISA, o que atesta sua 
segurança para o consumo; — o laudo de fl. 18 atesta que 
a paciente é portadora de Linfoma não-hodgkin folicular 
(CID C 82.7), necessitando com urgência do tratamento 
quimioterápico de oito ciclos consecutivos com Mabthera 
500Mg (fl. 20); — a requerente declara não possuir con-
dições de arcar com o custo do tratamento, orçado em 
R$ 111.608,27 (cento e onze mil, seiscentos e oito reais 
e vin te e sete centavos); e o alto custo do medicamento 
não é, por si só, motivo para o seu não fornecimento, 
visto que a Política de Dispensação de Medicamentos 
excepcionais e a Política Nacional de Atenção Oncoló-
gica visam contemplar justamente o acesso da população 
acometida por neoplasias aos tratamentos disponíveis. O 
Município de Pelotas, apesar de alegar lesão à economia 
pública, não comprova a ocorrência da lesão, limitando-se 
a sustentar que o medicamento não consta das listas do 
SUS. Assim, inocorrentes os pressupostos contidos no 
art. 40 da Lei no 8.437/1992, verifico que a ausência do 
medicamento solicitado poderá ocasionar graves e irre-
paráveis danos à saúde e à vida da paciente. Ressalte-se, 
ainda, que a alegação de violação à separação dos Poderes 
não justifica a inércia do Poder Executivo em cumprir seu 
dever constitucional de garantia do direito à saúde (art. 
196), legalmente estabelecido pelas normas que regem 
o Sistema Único de Saúde. Quanto à possibilidade de 
intervenção do Poder Judiciário, destaco a ementa da 
decisão proferida na ADPF-MC 45/DF, relator Celso 
de Mello, DJ 29.4.2004" 
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RE-AgR 410715 / SP — SÁO PAULO 
AG.REG.NO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento: 22/11/2005. Órgão Julgador- Segunda 
Turma Publicação DJ 03-02-2006 PP-00076 

EMENT A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
CRIANÇA DE A 	1E SEIS ANOS DE IDADE — 

ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA 
EDUCAÇÃO INFANTIL— DIREITO ASSEGURA-

DO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL 
(CF, ART. 208,1V) — COMPREENSÃO GLOBAL DO 
DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO — 
DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE 
AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MU-
NICÍPIO (CF, ART. 211, § 2°) —RECURSO IMPROVI-
DO. — A educação infantil representa prerrogativa cons-
titucional indisponível, que, deferida às crianças, a estas 
assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e 
como primeira etapa do processo de educação básica, o 
atendimento em creche e o acesso à pré-escola (CF, art. 
208,1V). — Essa prerrogativa jurídica, em conseqüência, 
impõe, ao Estado, por efeito da alta significação social 
de que se reveste a educação infantil, a obrigação cons-
titucional de criar condições objetivas que possibilitem, 
de maneira concreta, em favor das "crianças de zero a 
seis anos de idade" (CF, art. 208, IV), o efetivo acesso e 
atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob 
pena de configurar-se inaceitável omissão governamental, 
apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral adim-
plemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que 
lhe impôs o próprio texto da Constituição Federal. — A 
educação infantil, por qualificar-se como direito funda-
mental de toda criança, não se expõe, em seu processo 
de concretização, a avaliações meramente discricionárias 
da Administração Pública, nem se subordina a razões de 
puro pragmatismo governamental. — Os Municípios — 
que atuarão, prioritariamente, no ensino fundamental e 
na educação infantil (CF, art. 211, § 2°) — não poderão 
demitir-se do mandato constitucional, juridicamente 
vinculante, que lhes foi outorgado pelo art. 208, IV, da 
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Lei Fundamental da República, e que representa fator 
de limitação da discricionariedade político-administrativa 
dos entes municipais, cujas opções, tratando-se do aten-
dimento das crianças em creche (CF, art. 208, IV), não 
podem ser exercidas de modo a comprometer, com 
apoio em juízo de simples conveniência ou de mera 
oportunidade, a eficácia desse direito básico de índole 
social. — Embora resida, primariamente, nos Poderes 
Legislativo e Executivo, a prerrogativa de formular e 
executar políticas públicas, revela-se possível, no entan-
to, ao Poder Judiciário, determinar, ainda que em bases 
excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas 
públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas 
implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja 
omissão — por importar em descumprimento dos encar-
gos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter 
mandatório —mostra-se apta a comprometer a eficácia e a 
integridade de direitos sociais e culturais impregnados de 
estatura constitucional. A questão pertinente à "reserva 
do possível" Doutrina 

A matéria foi objeto de importante e recente Decisão Monocráti-
ca de 14/10/2008, da lavra do Ministro Presidente Gilmar Mendes, em 
Suspensão de Liminar n° 228/CE, requerida pela União. 

Após erudito exame doutrinário da espécie, respaldado no prece-
dente do acórdão de CELSO DE MELLO nos autos da ADPF-MC 45/ 
DF, bem como nos ensinamentos doutrinários de ALEXY e CANOTI-
LHO, conclui que 

"Embora os direitos sociais, assim como os direitos e 
liberdades individuais, impliquem tanto direitos a pres-
tações em sentido estrito (positivos), quanto direitos de 
defesa (negativos), e ambas as dimensões demandem o 
emprego de recursos públicos para a sua garantia, ê a 
dimensão prestacional (positiva) dos direitos sociais o 
principal argumento contrário à sua judicializnio. A 
dependência de recursos econômicos para a efetivação 
dos direitos de caráter social leva parte da doutrina a 
defender que as normas que consagram tais direitos as- 
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sumem a feição de normas programáticas, dependentes, 
portanto, da formulação de políticas públicas para se 
tornarem exigíveis. Nesse sentido, também se defende que 
a intervenção do Poder Judiciário, ante a omissão estatal 
quanto à construção satisfatória dessas políticas, violaria 

princípio da separação dos poderes e o princípio da re-
serva do financeiramente possível. Em relação aos direitos 
sociais, é preciso levar em consideração que a prestação 
devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade 
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem 
que dispor de um valor determinado para arcar com o 
aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos uni-
versalmente, no caso de um direito social como a saúde, 
por outro lado, deve dispor de valores variáveis em função 
das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais 
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, 
a adoção de critérios distributivos para esses recursos. 
Assim, em razão da inexistência de suportes financeiros 
suficientes para a satisfação de todas as necessidades so-
ciais, enfatiza-se que a formulação das políticas sociais e 
econômicas voltadas à implementação dos direitos sociais 
implicaria, invariavelmente, escolhas alocativas. Tais esco-
las seguiriam critérios de justiça distributiva (o quanto 
disponibilizar e a quem atender), configurando-se como 
típicas opções políticas, as quais pressupõem 'escolhas 
trágicas' pautadas por critérios de macro-justiça. É dizer, a 
escolha da destinação de recursos para uma política e não 
para outra leva em consideração fatores como o número 
de cidadãos atingidos pela política deita, a efetividade 
e eficácia do serviço a ser prestado, a maximização dos 
resultados, etc. Nessa linha de análise, argumenta-se que 

Poder Judiciário, o qual estaria vocacionado a concre-
tizar a justiça do caso concreto (micro-justiça), muitas 
vezes não teria condições de, ao examinar determinada 
pretensão à prestação de um direito social, analisar as 
conseqüências globais da destinação de recursos públicos 
em benefício da parte com invariável prejuízo pano todo 
(AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez e Escolha. Reno-
var: Rio de Janeiro, 2001). Por outro lado, defensores da 
atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos 

120 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, ri. 5, nov./2009 



sociais, em especial do direito à saúde, argumentam que 
tais direitos são indispensáveis para a realização da dig-
nidade da pessoa humana. Assim, ao menos o 'mínimo 
existencial' de cada um dos direitos, exigência lógica do 
princípio da dignidade da pessoa humana, não poderia 
deixar de ser objeto de apreciação judicial. O fato é que 

denominado problema da ludicialização do direito 
à saúde' ganhou tamanha importância teórica e prática 
que envolve não apenas os operadores do direito, mas 
também os gestores públicos, os profissionais da área 
de saúde e a sociedade civil como um todo. Se, por um 
lado, a atuação do Poder Judiciário é fmdamental para 

exercício efetivo da cidadania, por outro, as decisões 
judiciais têm significado um forte ponto de tensão pe-
rante os elaboradores e executores das políticas públicas, 
que se vêem compelidos a garantir prestações de direitos 
sociais das mais diversas, muitas vezes contrastantes 
com a política estabelecida pelos governos para a área de 
saúde e além das possibilidades orçamentárias. De toda 
forma, parece sensato concluir que, ao fim e ao cabo, 
problemas concretos deverão ser resolvidos levando-se 
em consideração todas as perspectivas que a questão dos 
direitos sociais envolve. Juízos de ponderação são ine-
vitáveis nesse contexto prenhe de complexas relações 
conflituosas entre princípios e diretrizes políticas ou, 
em outros termos, entre direitos individuais e bens 
coletivos. Alexy segue linha semelhante de conclusão 
ao constatar a necessidade de um modelo que leve em 
conta todos os argumentos favoráveis e contra os direitos 
sociais"(Grifos nossos). 

Passando a aplicar tais juízos de ponderação, examina minucio-
samente as disposições constitucionais e legais aplicáveis ao Sistema 
Único de Saúde. A seguir, examina, com rigor, os abundantes dados 
fálicos juntados aos autos, comprovando o descurnprimento, no caso, 
dos parâmetros legalmente exigíveis, em face da Política Nacional de 
Saúde, levando a uma situação caótica no município de Sobral-CE. 
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Observa ainda que: 

O estudo do direito à saúde no Brasil leva a concluir que 
os problemas de eficácia social desse direito fundamental 
devem-se muito mais a questões ligadas à implementa-
ção e manutenção das políticas públicas de saúde já 
existentes — o que implica também a composição dos 
orçamentos dos entes da federação — do que à falta de 
legislação específica. Em outros termos, o problema não 
é de inexistência, mas de execução (administrativa) das 
políticas públicas pelos entes federados. Nessa pers-
pectiva, talvez seja necessário redimensionar a questão 
da judicializaçáo dos direitos sociais no Brasil. Isso 
porque, na maioria dos casos, a intervenção judicial não 
ocorre tendo em vista uma omissão (legislativa) absoluta 
em matéria de políticas públicas voltadas à proteção 
do direito à saúde, mas em razão de uma necessária 
determinação judicial para o cumprimento de políticas 
já estabelecidas. Portanto, não se cogita do problema da 
interferência judicial em âmbitos de livre apreciação ou 
de ampla discricionariedade de outros poderes quanto 
à formulação de políticas públicas. Esse dado pode 
ser importante para a construção de um critério ou 
parâmetro para a decisão em casos como este, no qual se 
discute, primordialmente, o problema da interferência 
do Poder Judiciário na esfera dos outros Poderes. O 
primeiro dado a ser considerado é a existência, ou não, 
de política estatal que abranja a prestação de saúde plei-
teada pela parte no processo. Ao deferir uma prestação 
de saúde incluída entre as políticas sociais e econômicas 
formuladas pelo Sistema Único de Saúde, o judiciário não 
está criando política pública, mas apenas determinando 
o seu cumprimento Nesses casos, a existência de um 
direito subjetivo público a determinada política pública 
de saúde parece ser evidente. Se a prestação de saúde 
pleiteada não for abrangida pelas políticas do SUS, é 
imprescindível distinguir se a não-prestação decorre de 
uma omissão legislativa ou administrativa, ou de uma 
decisão administrativa de não fornecer. Nesses casos, a 
ponderação dos princípios em conflito dará a resposta ao 
caso concreto. Importante, no entanto, que os critérios de 
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justiça comutativa que orientam a decisão judicial sejam 
compatibilizados com os critérios das justiças distributiva 
e social que determinam a elaboração de políticas públi-
cas. Em outras palavras, ao determinar o fornecimento 
de um serviço de saúde (internação hospitalar, cirurgia, 
medicamentos, etc.), o julgador precisa assegurar-se de 
que o Sistema de Saúde possui condições de arcar não 
só com as despesas da parte, mas também com as des-
pesas de todos os outros cidadãos que se encontrem em 
situação idêntica. Essas considerações já são suficientes 
para a análise do pedido. O argumento central apontado 
pela União reside na violação ao princípio da separação 
de poderes (art. 2., CF/88), formulado em sentido forte, 
que veda intromissão do Poder Judiciário no âmbito de 
discricionariedade do Poder Executivo. No caso, entendo 
inexistente a ocorrência de grave lesão à ordem pública, 
por violação ao art. 2. da Constituição. A alegação de 
violação à separação dos Poderes não justifica a inércia 
do Poder Executivo em cumprir seu dever constitucional 
de garantia do direito à saúde de todos (arr. 196), com 
a absoluta prioridade para o atendimento das crianças e 
adolescentes (art. 227), legalmente estabelecido pelas nor-
mas que regem o Sistema -único de Saúde, e tecnicamente 
especificado pelas Portarias do Ministério da Saúde. Não 
se pode conceber grave lesão à economia da União, diante 
de determinação constitucional expressa de primazia na 
formulação de políticas sociais e econômicas nesta área, 
bem como na alta prioridade de destinação orçamentária 
respectiva. A Constituição indica de forma clara os va-
lores a serem priorizados, corroborada pelo disposto nas 
Leis Federais 8.080/90 e 8.142/90. Tais determinações 
devem ser seriamente consideradas quando da formulação 
orçamentária, pois representam comandos vinculativos 
para o poder público. Ademais, a decisão impugnada 
está em consonância com a jurisprudência desta Corte, 
a qual firmou entendimento, em casos como o presente, 
de que se impõe ao Estado a obrigação constitucional de 
criar condições objetivas que possibilitem, de maneira 
concreta, a efetiva proteção de direitos constitucional-
mente assegurados." 
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Conclui mantendo a decisão liminar impugnada: 

Inocorrentes os pressupostos comidos no art. 4° da Lei no 
8.437/1992, verifico que a suspensão da decisão atacada 
poderá ocasionar graves e irreparáveis danos à saúde e à 
vida da população abrangida pela macro-região do Mu- 
nicípio de Sobral. 	À luz do aposto e de tudo o mais 
que dos autos consta, concedo a liminar na forma como 
pleiteada (art. 12, Lei n°7.347/85), pelo que determino, 
sob pena de multa diária individualizada (art. 11, LACP) 
para cada um dos réus, na hipótese de descumprimento 
de quaisquer dos comandos da decisão, no valor de R$ 
10.000,00 (dez mil reais): i.) ao MUNICÍPIO DE SO-
BRAL que providencie, imediatamente, a transferência de 
todos os pacientes que se encontram ou que venham a se 
encontrar necessitando de atendimento em Unidades de 
Tratamento Intensivo ' UTI, para hospitais públicos ou 
particulares detentores de tais unidades de tratamento, 
que deverão ser contratados para esse fim, competindo 
à UNIÃO e ao ESTADO DO CEARÁ, conjunta ou 
separadamente através do SUS, a adoção dos meios ne-
cessários para auxiliar o MUNICÍPIO DE SOBRAL no 
cumprimento das medidas acima especificadas. ii.) que 
através dos seus órgãos de gestão e execução, no âmbito 
de suas respectivas competências, a UNIÃO, o ESTADO 
DO CEARÁ e o MUNICÍPIO DE SOBRAL, iniciem, 
no prazo máximo de 90 (noventa) dias, as ações tenden-
tes â instalação e ao funcionamento de pelo menos 10 
(dez) novos leitos de Uns adulta, 10 (dez) leitos de UTI 
neonatal e 10 (dez) leitos de UTI pediátrica; 

Idêntica é a mais moderna orientação do Superior Tribunal de 
Justiça . Embora, em regra, ressalve que a matéria, por sua sede consti-
tucional, é da competência do Supremo Tribunal Federal, não tem dei-
xado de manifestar-se sobre a espécie, naquilo que lhe compete. Vale 
citar, a respeito, o pronunciamento recente do Ministro LUIZ FUX: 
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.REsp 811608 / RS 
RECURSO ESPECIAL 
2006/0012352-8 

Relator(a) 

Ministro LUIZ FUX (1122) 

órgão Julgador 

TI — PRIMEIRA TURMA 

Data do Julgamento 

15/05/2007 

Data da Publicação/Fonte 

DJ 04/06/2007 p. 314 

Ementa 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO 
PÚBLICO FEDERAL. IMPLEMENTAÇÃO DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS CONCRETAS. DIREITO 
À SAÚDE (ARTS. 60 E 196 DA CF/88). 

EFICÁCIA IMEDIATA. MÍNIMO EXISTENCIAL. 
RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRI-
DO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA À LUZ DE 
INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPE-
TÊNCIA DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO 
CPC. NÃO CONFIGURADA. 

2. A questão debatida nos autos — implementação do 
Modelo de Assistência à Saúde do Índio e â instalação ma-
terial dos serviços de saúde à população indígena situada 
em área no Rio Grande do Sul -foi solucionada pelo Tri-
bunal a quo à luz de preceitos constitucionais, conforme 
se infere do voto condutor do acórdão recorrido 

Os direitos fundamentais, consoante a moderna diretriz 
da interpretação constitucional, são dotados de eficácia 
imediata. A Lei Maior, no que diz com os direitos fim-
darnentais, deixa de ser mero repositório de promessas, 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 	 125 



carta de intenções ou recomendações;houve a conferência 
de direitos subjetivos ao cidadão e à coletividade, que se 
vêem amparados juridicamente a obter a sua efetividade, 
a realização em concreto da prescrição constitucional. 

O princípio da aplicabilidade imediata e da plena eficácia 
dos direitos fundamentais está encartado no § 10, do 
art. 5°, da CF/88. As normas definidoras dos direitos e 
garantias fundamentais têm aplicação imediata. Muito se 
polemizou, e ainda se debate, sem que se tenha ocorrida 
a pacificação de posições acerca do significado e alcan-
ce exato da indigitada norma constitucional. Porém, 
crescente e significativa é a moderna idéia de que os 
direitos fundamentais, indusive aqueles prestacionais, 
têm eficácia tom court, cabendo, apenas, delimitar-se 
em que extensão. Superou-se, assim,entendimento que 
os enquadrava como regras de conteúdo programático 
a serem concretizadas mediante intervenção legislativa 
ordinária. 

Desapegou-se, assim, da negativa de obrigação estatal a ser 
cumprida com espeque nos direitos fundamentais, o que 
tinha como conseqüência a impossibilidade de categoriza-
los como direitos subjetivos, até mesmo quando em 
pauta a omissão do Estado no fornecimento do mínimo 
existencial. Consoante os novos rumos interpretativos, a 
par de dar-se eficácia imediata aos direitos fundamentais, 
atribuiu-se ao intérprete a missão de desvendar o grau 
dessa aplicabilidade, porquanto mesmo que se pretenda 
dar máxima elasticidade à premissa,nem sempre se estará 
infenso à uma interpositio legislatoris, o que não ocorre, 
vale afirmar, na porção do direito que trata do mínimo 
existencial. (..) 

Merece lembrança, ainda, que a atuação estatal na con-
cretização da sua missão constitucional deve orientar-se 
pelo Princípio da Máxima Efetividade da Constituição, 
de sorte que "a uma norma constitucional deve ser atri-
buído o sentido que maior eficácia lhe dê. É um prin-
cípio operativo em relação a todos e quaisquer normas 
constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese 
da actualidade das normas pragmáticas (Thoma), é hoje 
sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais 
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(no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que 
reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais)." 
(JOSÉ JOAQUIM GOMES CANOTILHO, in Direito 
Constitucional, 9 edição, Coimbra, Portugal, Livraria 
Almedina, p.1208). 

Incumbe ao administrador, pois, empreender esforços 
para máxima consecução da promessa constitucional, em 
especial aos direitos e garantias fundamentais. Desgarra 
deste compromisso a conduta que se escuda na idéia de 
que o preceito constitucional constitui lex imperfecta, 
reclamando complementaçáo ordinária, porquanto 
olvida-se que, ao menos, emana da norma eficácia que 
propende ao reconhecimento do direito subjetivo ao 
mínimo existencial; casos há, inclusive, que a disciplina 
constitucional foi além na delineação dos elementos nor-
mativos, alcançando, então, patamar de eficácia superior 
que o mínimo conciliável com a fundarnentalidade do 
direito. 

A escassez de recursos públicos, em oposição à gama de 
responsabilidades estatais a serem atendidas, tem servido 
de justificativa à ausência de concretização do dever-ser 
normativo, fomentando a edificação do conceito da 
"reserva do possível". Porém, tal escudo não imuniza o 
administrador de adimplit promessas que tais, vinculadas 
aos direitos fundamentais prestacionais, quanto mais 
considerando a notória destinação de preciosos recursos 
públicos para áreas que, embora também inseridas na 
zona de ação pública, são menos prioritárias e de rele-
vância muito inferior aos valores básicos da sociedade, 
representados pelos direitos fundamentais. O Ministro 
CELSO DE MELLO discorreu de modo lúcido e ade-
quado acerca do conflito entre deficiência orçamentária 
e concretização dos direitos fundamentais 

Precedente desta Corte: RESP 658.859/RS, publicado 
no DJ de 09.05.2005n. 

11  Com idêntica orientação, vide acórdãos do STJ 2° T.,REsp 784241/RS de 8/04/08. reL Mm. Eliana 
Calmon, pub. no DJ de 2304/2008; T., REsp 510598/SP de 17/04/2007, ReLMin. João Otavio de 
Noronha. Pub. no D1 de 13/02/08; 1° T, REsp 753565, de 27/03/07, Rel. Min. Luiz Fax, pub. no DJ 
de 28/05/07; 2'T, REsp 8575021/33, de 17/10/06, ReL Humberto Martins, pub. no DJ de 30/10/06; 
2"T, FtESP 790/75 SP, de 5/12/06- Rel.Min, Jose Delgado, pub. no DJ de 12/02/07. 
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10 Formas de controle judicial das políticas públicas 

De várias formas tem-se verificado o controle do Judiciário 
sobre as políticas públicas, no sentido de garantis-se o cumprimento 
efetivo dos direitos fundamentais prestacionais, tendo-se em vista as 
peculiaridades de cada caso: 

intervenção concreta, através da determinação de um facere de 
aplicação imediata; 

determinação ao poder competente para que faça incluir, no pró-
ximo orçamento, a verba necessária para o atendimento da pres-
tação em causa; 

determinação do seqüestro de verbas públicas para o imediato 
cumprimento da prestação". 

A ação judicial, em regra, é pleiteada em caráter individual, ou, 
em caráter coletivo, pelo Ministério Público, através, sobretudo, de 
ações civis públicas. É de destacar-se o especial denodo- com que o Par-
quet vem atuando nesse sentido, em todo o País, como advogado da 
sociedade, procurando dar efetividade a direitos fundamentais contra 
abusos e descasos, ou simplesmente inércia ou omissão das autoridades 
públicas. 

Em regra, como assinalou GILMAR MENDES na Decisão Mo-
nocrática citada, a intervenção judicial tem ocorrido, na realidade, mui-
to mais para garantir-se o efetivo cumprimento de políticas públicas 
já existentes, ou para assegurar o direito de quem se vê injustamente 
excluído da aplicação prática de tais políticas. 

's  A respeito, o Ministro Humberto Martins, relatando o acórdão da? Turma do STJ, nos autos de Re-
curso Especial n° 874630 —RS, de 21/09/06, destacou que "o bloqueio da conta bancária da Fatenda Púbica 
possui características semelhantes ao seqüestro e encontra reá-paleio no art. 461, jr 5°, do CPC, posto tratar-se não de 
norma taxativa,mar ezehObficativa, autoritando o juiy de oficio ou a requerimento da parte, a determinar as medidas 
arsecuratórias para o cumprimento da tutela opetifica. 
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Aspecto delicado, do ponto de vista jurídico, se verifica quando 
se questionam as próprias políticas públicas já existentes, porém mal 
orientadas e, em última análise, violadoras dos princípios constitucio-
nais. Como adverte FABIO KONDER KOMPARATO, o juízo de 
constitucionalidade, nessa matéria, tem por objeto não só as finalida-
des, expressas ou implícitas, de uma política pública, mas os meios em-
pregados para atingirem-se esses fins.i9  

A intervenção do Judiciário, no caso, não invade a competência 
do Legislativo ou do Executivo, mas simplesmente faz cumprir a Cons-
tituição. 

É o caso, por exemplo, que lemos nos jornais, de município que 
destina em seu orçamento anual vultosa verba para a construção da es-
tátua do fimdador da cidade (por coincidência progenitor do Prefeito), 
mas alega falta de recursos disponíveis para, em atendimento a uma 
ação civil pública do Ministério Público local, construir uma escola de 
ensino médio, já que inexistente uma sequer no município, a qual teria, 
segundo se apurou, custo equivalente ao do referido monumento. 

É ainda o caso do estado que, alegando falta de recursos financei-
ros, deixa de fornecer medicamentos gratuitos a doentes portadores de 
doença grave, mas destina, no orçamento do mesmo ano, consideráveis 
verbas de representação para o gabinete do Governador. 20 

Recentemente, na comarca de Santo Antonio de Jesus, do estado 
da Bahia, o Ministério Público ingressou em juízo com uma ação publi-
ca contra o Município, para a imediata construção de uma "casa de pas-
sagem" para crianças e adolescentes em situação de risco social. Tratava-
se de necessidade premente da coletividade, já que não existia nenhuma 
no Município, "sendo significativo", como denunciou a imprensa local 

Is Komparato, Fabio Kander, "Ensaio sobre o juizo de constitucionalidade de politicas públicas", in 
Revista de Informação Legislativa, Ano 1998, n° 138: 39-48, p. 46. 

20 Cf. BARCELLOS, Ana Paula, "Constitucionalização das Políticas Públicas em Matéria de Direitos 
Fundamentais, O Controle Político-Social e o Controle Jurídico no Espaço Democrático", in Revista 
de Direito do Estado, n°3: 17-54, p.20-21. 
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","o número de crianças abandonadas ou em situação de risco, seja por 
falta, omissão ou por abuso dos pais ou responsáveis, da sociedade e do 
Estado". No caso concreto do processo, uma adolescente doente mental 
perambulava pelas ruas, sem qualquer assistência, sem nenhum estabe-
lecimento apropriado para acolhê-la. Contrariamente às alegações, pelo 
Município, de falta de recursos financeiros, comprovou o Ministério 
Público, em diligências suscitadas no processo, a efetiva existência de 
verbas suficientes para tanto, não só no próprio orçamento municipal, 
como através da utilização de parte dos recursos do Fundo da Infância e 
Adolescência. O Município firmou com o Ministério Público estadual 
um Termo de Ajustamento de Conduta, comprometendo-se à constru-
ção da referida casa de passagem. 

11 O problema do direito à saúde 

Grande é o número de ações, em todo o País, não somente indi-
viduais como interpostas através de ações cíveis públicas, objetivando o 
cumprimento de políticas públicas para garantirem-se os direitos sociais 
à saúde, à moradia, à educação, à assistência social. 

Entre essas ações, avultam, atualmente, por número e importân-
cia, aquelas que objetivam a garantia do direito à saúde, tendo em vista 
certos aspectos de extrema urgência. 

INGO SARLET faz candentes colocações a respeito:" 
Por mais que os poderes públicos, como destinatários 
precipuos de um direito à saúde, venham a opor — além 
da já clássica alegação de que o direito à saúde (a exemplo 
dos direitos sociais prestacionais em geral) foi positivado 
como norma de eficácia limitada — os habituais argumen-
tos da ausência de recursos e da incompetência dos órgãos 
judiciários para decidirem sobre a alocação e destinação 
de recursos públicos, não nos parece que esta solução 
possa prevalecer, ainda mais nas hipóteses em que está 
em jogo a preservação do bem maior da vida humana. 

2' 	Jornal "A Tarde", 18/01/09, p.B1. 
SARLET, lago, oh cit., p328  e 329. 
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Não nos esqueçamos de que a mesma Constituição que 
consagrou o direito à saúde estabeleceu — evidenciando, 
assim, o lugar de destaque outorgado ao direito à vida 
— uma vedação praticamente absoluta (salvo em caso de 
guerra regularmente declarada) no sentido da aplicação 
da pena de morte ( art. 5°, inc. XLVII, alínea a). 

Cumpre relembrar, mais uma vez, que a denegação dos 
serviços essenciais de saúde acaba — como sói acontecer — 
por se equiparar à aplicação de uma pena de morte para 
alguém cujo único crime foi o de não ter condições de 
obter com seus próprios recursos o atendimento neces-
sário, tudo isto, habitualmente, sem qualquer processo 
e, na maioria das vezes, sem possibilidade de defesa, isto 
sem falar na virtual ausência de responsabilização dos 
algozes, abrigados pelo anonimato dos poderes públicos. 
O que se pretende realçar, por hora, é que, principalmente 
no caso do direito à saúde, o reconhecimento de um 
direito originário a prestações, no sentido de um direito 
subjetivo individual a prestações materiais (ainda que 
limitadas ao estritamente necessário para a proteção da 
vida humana) diretamente deduzido da Constituição, 
constitui exigência inarredável de qualquer Estado 
(social ou não) que inclua nos seus valores essenciais a 
humanidade e a justiça 

A propósito, vale mais uma vez citar recente decisão do STF, re-

latada pelo Ministro CELSO DE MELLO: 

RE-AgR 393175 / RS — RIO GRANDE DO SUL 
AG.REG.NO  RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

Relator(a): Min. CELSO DE MELLO 
Julgamento: 12/12/2006 	órgão Julgador: 
Segunda Turma 

Publicação -DJ 02-02-2007 PP-00140 

EMENT A: PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA 
PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA 
CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE 
SUICÍDIO — PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECUA- 
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SOS FINANCEIROS — DIREITO À VIDA E À SAÚDE 
—NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, 
POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, 
A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL — 
FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMEN-
TOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS 
CARENTES — DEVER CONSTITUCIONAL DO 
ESTADO (CF, ARTS. 50, "CAPUT', E 196) — PRE-
CEDENTES (STF) — ABUSO DO DIREITO DE RE-
CORRER — IMPOSIÇÃO DE MULTA — RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE 
REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIO-
NAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. — O 
direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa 
jurídica indisponível assegurada à generalidade das pes-
soas pela própria Constituição da República (art. 196). 
Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por 
cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o 
Poder Público, a quem incumbe formular — e implemen-
tar — políticas sociais e econômicas idôneas que visem a 
garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à 
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. — O direito 
à saúde — além de qualificar-se como direito fundamental 
que assiste a todas as pessoas — representa conseqüência 
constitucional indissociável do direito à vida. O Poder 
Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua 
atuação no plano da organização federativa brasileira, 
não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 
omissão, em grave comportamento inconstitucional. A 
INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA 
NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA 
CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. — O 
caráter programático da regra inscrita no art. 196 da 
Carta Política — que tem por destinatários todos os 
entes políticos que compôem, no plano institucional, a 
organização federativa do Estado brasileiro — não pode 
converter-se em promessa constitucional inconseqüente, 
sob pena de o Poder Público, fraudando justas expecta-
tivas nele depositadas pela coletividade, substituir, de 
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maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável 
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade gover-
namental ao que determina a própria Lei Fundamental 
do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS 
CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS 
À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA 
SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE 
O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR 
— O reconhecimento judicial da validade jurídica de 
programas de distribuição gratuita de medicamentos a 
pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais 
da Constituição da República (arts. 50, "caput", e 196) 
e representa, na concreção do seu alcance, um gesto re-
verente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, 
especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, 
a não ser a consciência de sua própria humanidade e de 
sua essencial dignidade. Precedentes do STE" 

Ora, justamente no setor do direito à saúde, notadamente no que 
diz respeito a fornecimento de medicamentos de custo elevado e de 
tratamentos médicos especializados, sobretudo no exterior, é que, dado 

grande número de ocorrências, vem-se alegando ocorrer, na prática, 
um acesso de ativismo judicial com decisões judiciais que, algumas 
vezes, emocionais ou precipitadas, não foram devidamente alicerçadas 
no exame criterioso dos fatos, como aquele efetuado pelas decisões pa-
radigmáticas dos Tribunais superiores que trouxemos à colação. 

No Estado da Sabia, conforme relatou a Promotora Itana Viana 
em recente pronunciamento público23, ocorrem frequentemente soli-
citações de medicamentos caríssimos, deferidos pelos juízes à vista de 
simples receitas médicas que os indicam, sem nenhum laudo pericial 
fundamentado que comprove que aquele medicamento é efetivamente 

adequado para seu tratamento. Como exemplo, citou o caso de defe-
rimento liminar de fornecimento, para um paciente em risco de vida, 
de medicamento cujos múltiplos efeitos colaterais o tornavam contrain-
dicado pelos meios científicos internacionais. 

" Exposição durante sessão de debates promovida pelo Instituto de Direito Administrativo da Bahia no 
dia 31/03/09, em Salvador, sobre o tema "Judicialização de Políticas Públicas". 
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A esse respeito, LUIS ROBERTO BARROSO desenvolveu re-
centemente minucioso estudo para a Procuradoria Geral do Estado do 
Rio de Janeiro, centrado na temática do fornecimento judicial gratuito 
de medicamentos," em que argumenta: 

as decisões judiciais em matéria de medicamentos em favor de 
indivíduos isolados prejudicaria a programação e o planejamento 
da Administração Pública, desatendendo a um paciente que já o 
recebe regularmente. para entrega-lo a um litigante vitorioso; 

a jurisprudência brasileira sobre concessão de medicamentos se 
apoiaria numa abordagem individualista das políticas sociais, em 
prejuízo de uma gestão eficiente dos escassos recursos públicos; 

quando o Judiciário assume o papel de protagonista na imple-
mentação das políticas públicas, em vez de reduzir as desigual-
dades econômicas e sociais privilegiam aqueles que têm acesso 
qualificado à Justiça, por conhecerem seus direitos e poderem 
arcar com os custos do processo judicial; 

o Judiciário, mesmo quando instruído por laudos técnicos, não 
domina o conhecimento necessário para avaliar e instituir políti-
cas públicas de saúde. 

Propõe, então, os seguintes parâmetros a serem seguidos para ra-
cionalizar e uniformizar a atuação judicial no trato do tema: 

no âmbito de ações individuais, ater-se a dispensar os medica-
mentos já constantes das listas elaboradas pelos entes federati-
vos; 

em relação às ações coletivas, a alteração das listas poderá ser ob-
jeto de discussão mais tecnicamente aprofundada, podendo pro-
duzir efeitos erga omnes; 

o Judiciário deverá preferir a inclusão, na lista, dos medicamentos 
de eficácia comprovada, excluindo-se os objetos de experimentos 
e os alternativos; 

" BARROSO, Luis Roberto, " Da falta de efetividade à judirialixaçâo excessiva: direito à saúde, forneci-
mento gratuito de medicamentos e parâmetros para atuação judicial", ias Revista Interesse Público, ano 
2007, vol. 46: 31-61. 
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— o Judiciário deverá optar, em regra, por substâncias disponíveis 
no Brasil e por fornecedores situados no território nacional; por 
medicamentos genéricos, de menor custo; e por medicamentos 
indispensáveis para a manutenção da vida. 

Não obstante o profundo respeito que dedicamos sempre aos 
pronunciamentos do ilustre publicista, parece-nos que suas colocações, 
neste caso, deverão ser colocadas em termos, cum grano salis. 

Em primeiro lugar, como observa oportunamente MARCOS 
CESAR BOTELH0,25  quando o Judiciário decide sobre pretensões 
individuais de fornecimento de medicamentos, não está executando po-
líticas públicas, e sim apreciando uma situação concreta, para tutelar 
ameaça ao direito subjetivo fundamental à saúde, que decorre do direito 
à vida., no exercício da jurisdição que lhe confere o Texto Maior. 

Em atenção a tudo quanto já se expôs, e tendo em vista a triste re-
alidade deste País, não nos parece que, em dadas circunstâncias em que 
esteja em jogo o direito à vida de um paciente, reclamando providências 
urgentes, se possa opor, a seu direito individual, que esteja comprome-
tendo a integridade das políticas públicas de saúde já existentes, bem 
como o direito de outros cidadãos.. Sabemos como se mostram falhas 
tais políticas, na realidade prática, como funcionam mal seus atendi-
mentos. .Mesmo onde existem políticas públicas de saúde estruturadas, 
na prática a realidade é outra. Vemos, no noticiário diário dos jornais, 
freqüentes casos de pacientes que morrem sem conseguirem sequer ser 
atendidos nos hospitais. Nem sempre a vida de um cidadão pode espe-
rar pela realização das políticas públicas já existentes. Em face de uma 
situação que ponha em risco a vida de um cidadão, é perfeitamente le-
gítimo que, à revelia das políticas públicas organizadas, seja o seu direi-
to reconhecido individualmente pela Justiça. Lembramos, a propósito, 
que, como escrevemos recentemente,26  

'5  BOTELHO, Marcos César — "O fornecimento de medicamentos pelo Estado: considerações à. luz do 
pensamento de 1Qaus Giinther"- Boletim de Direito Administrativo da Editora NDJ —ano 2009- rf' 
5:557:566, p 562. 

26 BORGES. Alice Gonzalez, "Supremacia do Interesse Público: Desconstrucão ou Reconstrução?" in 
Revista Brasileira de Direito Público, Ano 4, n° 14, jul/set 2008: 55-74, p. 72. 
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Bem pode dar-se o caso — e isto freqüentemente ocorre — 
de que o verdadeiro interesse público só possa encontrar 
adequada realização através da realização do interesse de 
um único indivíduo. Pois, como doutrina LUIS ROBER-
TO BARROSO, "o interesse público se realiza quando 

Estado cumpre satisfatoriamente o seu papel, mesmo 
que em relação a um único particular. 

Prova demais o argumento de que o reconhecimento dos direitos 
sociais fundamentais em prol de um indivíduo privilegia aqueles que 
podem conhecer seus direitos e enfrentar os custos de açóes judiciais. 
Em nosso ordenamento jurídico, mesmo os mais pobres e desvalidos 
podem ter acesso gratuito à justiça, através dos órgãos de assistência ju-
diciária e das defensorias públicas. Quanto a conhecerem seus direitos, 
também mesmo os mais pobres e desvalidos têm acesso aos meios de 
comunicação, que frequentemente noticiam casos semelhantes. 

Quanto ao argumento de que o julgador não reúne os conheci-
mentos técnicos necessários para decidir a respeito, pode e deve sempre 
socorrer-se da opinião especializada, como, aliás, é cediço na prática 
processual. Do contrário, o julgador deixaria de decidir sempre que a 
matéria do processo requeresse pronunciamentos técnicos. 

Seria ideal se as listas elaboradas pelos técnicos do Sistema Único 
de Saúde fossem completamente atualindas de acordo com os progres-
sos da medicina. Isto não ocorre na prática. No caso que referimos an-
teriormente, objeto da Decisão Monocrática n. STA 245/RS, relatada 
pelo Ministro GILMAR MENDES, o Município de Pelotas se escusava 
de fornecer o medicamento Mabthera para uma paciente portadora de 
linfoma impossibilitada de arcar com as pesadas despesas de sua aqui-
sição, alegando que o mesmo não constava das listas do SUS. A decisão é 
recente, de 2008. Causa espécie que não pudesse o poder público for-
necer tal medicamento, devidamente registrado pela ANVISA, porque 

mesmo não constasse da lista do SUS, quando se trata de medicamen-
to amplamente conhecido nos meios científicos como indicado para o 
linfoma não hodgkin folieular — CID 82.7, e que está servindo de 
base, como anunciam os jornais, para o tratamento da Ministra Dilma 
Russef., infelizmente acometida do mesmo mal. 
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12 Cautelas necessárias para o controle de políticas públicas 

Sem dúvida, as decisões judiciais no campo das políticas públicas 
háo de revestir-se das necessárias cautelas, através do exame cuidadoso 
dos aspectos concretos da realidade fática, para evitarem-se abusos, e, 
até mesmo, infelizmente, por incrível que pareça, as investidas da cor-
rupção 

Recentemente, por exemplo, Procuradores do Estado de São Pau-
lo (regional de Manha) atuaram para o desmascaramento e punição de 
uma quadrilha organizada para aplicar o "golpe dos remédios", com-
posta de médicos, advogados, funcionários de ONGS e de importantes 
laboratórios farmacêuticos. 27  

Conforme as lições de ALEXY, já citadas, as decisões judiciais, 
nessa difícil e delicada tarefa de ingerência e intervenção nas políticas 
públicas, hão de pautar-se, não somente pela adequada informação da 
autoridade julgadora, mas também por uma cuidadosa ponderação de 
princípios, que há de ser efetuada em cada caso concreto, guiada pela 
razoabilidade e proporcionalidade, esta entendida, na melhor doutri-
na, em atendimento às seguintes regras: 

São três as máximas parciais do princípio da propor-
cionalidade: a adequação, a necessidade e a propor-
cionalidade em sentido estrito... "há de perquirir-se, 
na aplicação do princípio da proporcionalidade, se, em 
face do conflito entre dois bens constitucionais con-
trapostos, o ato impugnado afigura-se adequado (isto 
é, apto para produzir o resultado desejado), necessário 
isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e 
igualmente eficaz) e proporcional em sentido estrito 
(ou seja, se estabelece uma relação ponderada entre o 
grau de restrição de um princípio e o grau de realização 
do princípio contraposto) 28  (Grifos do autor) 

" 	Revista da ANAPE — Associação Nacional de Procuradores, ano 2008, p.34 e 35. 
" MENDES, Gilmar — Voto de Relator designado no acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Federal na 

Intervenção Federal n° 2915/SP, de 3/02/2003. 
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Por isso mesmo, considerando indispensável, no caso, o sopesa-
mento de princípios, a que alude ALEXY, em face do exame de cada caso 
concreto, é que não consideramos adequada a adoção da PSV 4, ora em 
curso no STF, a qual propóe, segundo anuncia a imprensa," a edição 
dos seguintes dois enunciados: 

responsabilidade solidária dos estados e do Distrito 
Federal quanto ao fornecimento de medicamentos e 
tratamento médico; 

possibilidade de bloqueio de verbas públicas para o 
fornecimento de remédios e de tratamento médico para 
quem não pode arcar com os custos. 

Dependendo a matéria do adequado exame de situações concretas 
e diversificadas, caso a caso, como aconselha a doutrina e deve proceder 
a jurisprudência sob pena de excessos e abusos, não nos parece poder 
ser a mesma objeto de súmula vinculante de nossa Suprema Corte, pelo 
menos nos termos originalmente propostos. 

Mas o STF acaba de promover, nos dias 27 de abril a 7 de maio 
deste ano, concorrida audiência pública em torno do tema, com 49 
participantes — especialistas do Executivo, do Judiciário e da sociedade 
civil, e oito autoridades públicas, entre as quais, com posições visceral-
mente discordantes a respeito da judicialização de políticas públicas, o 
Procurador Geral da República Antonio Fernandes de Souza, e o Advo-
gado Geral da União, Antonio Dias Toffoli. 

Foi destacada, na referida audiência, a participação do Dr.Adib 
Jatene, com aprofundado estudo da realidade fática no setor de políticas 
públicas de saúde. Entre outras medidas, propôs que seja expedida pelo 
STF uma súmula vinculante, no sentido de que "todo pleito de solicita-
ção de liminar para fornecimento de medicamentos, produtos, insumos ou 
procedimentos, venha acompanhada de prova da recusa da autoridade em 
atender ao pedido". Segundo ele, essa medida poderá diminuir o número 
de ações, evitar fraudes e trazer decisões mais adequadas. 

2' Noticiário eletrônico da Governes Editora Ltda, dias 9 a 13 de março de 2009. 
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Certamente, ante os resultados da referida Audiência Pública, 
o Supremo Tribunal Federal irá pronunciar-se, brevemente, adotando 
uma posição oficial do Judiciário em torno da questão. 

13 Conclusão 

Atualmente, ganha relevo, no direito pátrio e no direito compara-
do, o exame da possibilidade de que o Judiciário, ao acolher pretensóes 
individuais ou coletivas concretas, possa intervir nas políticas públicas 
— de competência precípua do Legislativo e do Executivo — para obter 
a realização concreta dos direitos fundamentais assegurados na Consti-
tuição, inclusive dos chamados direitos prestacionais. 

A abordagem da questão ganha aspectos especiais no direito bra-
sileiro, devendo ser estudada tendo-se em vista certas peculiaridades de 
nosso ordenamento jurídico-constitucional em face do direito compa-
rado, quais sejam: 

a consagração, no texto constitucional, da fimdamentalidade dos 
direitos sociais; 

a previsão expressa, no Texto Maior, dos fundamentos, objetivos 
e princípios que constituem o arcabouço constitucional de onde 
emanam todos os demais direitos dos cidadãos, e que não podem 
ser ignorados pelos julgadores no exame das pretensóes jurídicas 
individuais ou coletivas, ainda que à falta de normas concretas; 

a missão conferida ao Judiciário por nosso ordenamento, como 
supremo guardião das normas, bem como dos valores e dos prin-
cípios constitucionais; 

a estruturação do Estado brasileiro como Estado Social e Demo-
crático de Direito, garantidor de um mínimo existencial neces-
sário à preservação da dignidade da pessoa humana, assegurada 
esta como fundamento de toda a ordem constitucional; 

dever do juiz brasileiro, consagrado na Lei de Introdução ao Có-
digo Civil Brasileiro, de não deixar sem exame nem decisáo as 
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pretensóes que lhe sejam apresentadas no exame de situaçóes ju-
rídicas subjetivas, dever, este, que emana do direito fundamental 
ao acesso à justiça. 

a consagração expressa, na Constituição, do princípio da legali-
dade orçamentária; 

a competência precípua do Poder Legislativo, para definição, e do 
Executivo, para execução das políticas públicas. 

Mas frequentemente o atendimento pelo Judiciário de tais precei-
tos entra em confhtualidade com outros princípios e valores igualmente 
assegurados pelo nosso ordenamento jurídico-constitucional.. Tais são, 
por exemplo, o princípio da legalidade orçamentária e o princípio da 
independência entre os Poderes da República. Isto, na medida em que 
as políticas públicas são, na previsão constitucional, definidas e estrutu-
radas pelo Poder Legislativo, executadas pelo Poder Executivo e instru-
mentalizadas através do orçamento público. 

Partindo da realidade inarredável de que, no mundo atual, são 
cada vez mais crescentes as necessidades de interesse público e igualmen-
te crescente a insuficiência de recursos para o atendimento adequado, 
pelo Poder Público, a todas essas necessidades, póe-se frequentemente 
a questão de que a concretização, por decisóes judiciais, dos direitos 
fundamentais constitucionalmente assegurados, há que ser relativizada 
pela chamada reserva do (financeiramente) possível, Mas a orientação pre-
dominante, na doutrina e na jurisprudência, é a de que a insuficiência 
e até mesmo a exaustão de recursos públicos hão de ser rigorosamen-
te comprovadas, não podendo sua simples e genérica alegação servir 
de base para escusarem-se as autoridades públicas do cumprimento de 
suas obrigaçóes constitucionais, quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar a aniquilação de direitos constitucionais fun-
damentais. 

No acertado dizer de ANA PAULA DE BARCELLOS30, "o mí-
nimo existencial, como se vê, associado ao estabelecimento de priorida- 

3 	BARCELLOS, Ana Paula de, 'A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais". Rio de Janeiro, 
Renovar, 2002, p. 245-246. 
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A AUDITORIA — TEMA PRINCIPAL 

Inaldo da Paixão Santos Araújo e Clarissa Carneiro da Rocha* 

Resumo: Ao resgatar discussões e reflexões passadas, pretende-se 
salientar que os temas então abordados suscitam o enfrentamento de 
novos desafios, nada obstante os avanços realizados. Avanços no campo 
auditorial do setor público foram registrados neste documento, com 
um breve cenário possibilitando a sua contextualização e fornecendo al-
gumas sinalizações para o aperfeiçoamento das práticas levadas a efeito 
pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, necessárias à sustentabi-
lidade e ao aprimoramento do controle externo por ele constitucional-
mente exercido. 

Palavras-Chave: Constituição Federal, controle, auditoria, modo 
de operacionalizar, tempo oportuno, recomendações. 

1 Introdução 

No momento em que se comemora o 21° aniversário da Cons-
tituição Federal de 1988 e o 200  da Constituição Estadual, não é despi-
ciendo reiterar a consagração por elas efetuadas à expressão "controle 
externo", em menção ao controle exercido pelas Casas Legislativas, 
com o auxilio dos Tribunais de Contas. 

Sobre o controle externo, não obstante a proliferação de artigos 
e estudos sobre o tema, a Revista do Tribunal de Contas do Estado 
da Bahia — Edição Especial, de outubro de 1990, apresentava artigos 
afetos aos tribunais de contas, versando, dentre outros assuntos, sobre 
interpretações acerca de dispositivos constitucionais, desde a realinção 
de auditorias até a emissão de pareceres prévios, dada a nova ordem 
constitucional. 

* 	Auditor de Controle Externo, Substituto de Conselheiro, e Analista de Controle Externo, ambos do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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Resgatando discussões e reflexões passadas, impende trazer a lume 
temas correlatos, entendendo que as reflexões de então se perpetuam ao 
longo do tempo, apesar dos avanços concretizados e com a certeza de 
que muito ainda se tem a percorrer. 

2 A auditoria como instrumento lastreador do parecer prévio 

Ao realizar uma breve retrospectiva sobre os trabalhos acadêmicos 
acerca das ações do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, após o ad-
vento da Constituição Federal de 1988, é necessário redescobrir, entre 
tantos outros, aqueles constantes da edição especial de 1990 da Revista 

-desse órgão de controle baiano. Nessa Revista, abordada de diferentes 
formas, a auditoria é o tema central. 

Em particular, o artigo intitulado "Parecer Prévio. Témpus Op-
portunum' . Razoável interpretação do artigo 91, inciso I, da Consti-
tuição do Estado", de autoria do saudoso Conselheiro Pedreira Lapa 
(1990, p. 47), abordava a existência de "integração entre os procedi-
mentos a serem adotados na elaboração do Parecer Prévio e a exigência 
da realização das auditorias." Ou seja, "a emissão do Parecer Prévio no 
prazo de 60 dias impõe, para sua elaboração, o exercício permanente e 
compulsório da auditoria." Mencionava o "tempus opportunum do Pare-
cer Prévio, cujo processo de elaboração, em prazo exíguo, pode enganar 
os mais desavisados sobre sua natureza." 

Com efeito, razão assiste ao Conselheiro Pedreira Lapa, pois, 
nada obstante o exíguo prazo constitucional para a emissão do Pare-
cer Prévio, um planejamento adequado de auditoria, em todas as suas 
modalidades — regularidade e operacional — na forma preconizada pela 
Organização Internacional das Entidades Fiscalizadoras (INTOSAI)1, 
possibilita uma visão sistemática e efetiva das contas de governo, assim 
como em muito agilizaria o julgamento das contas de gestão das unida-
des que compõem a estrutura da administração direta e indireta. 

Normas de Auditoria da INTOSA1, induzidas pata o idioma português, em outubro/1992,pelo Tribunal 
de Contas da União (TCU); publicadas em 1995 pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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Outro artigo dessa Revista, de autoria de três Auditores de Con-
trole Externo do Tribunal de Contas do Estado da Bahia2  (1990, p. 
49), também abordava a questão do Parecer Prévio, diferenciando a 
atribuição de julgamento de contas pelos tribunais, que encerra o ciclo 
do controle técnico, e a de emissão de Parecer Prévio, quando essas 
instituiçóes limitam-se a opinativos, já que "não receberam delegação 
do Legislativo — que permanece, pois, com a competência — para esta 
judicatura de contas." 

Entretanto, ressalta: 

[...] também, e fundamentalmente nesta hora, impõe-se 
o conhecimento dos conceitos, normas e procedimen-

tos de auditoria governamental (conteúdo e processo) 
de aceitação geral no Brasil, os quais estão compatíveis 

com os recomendados pelo Instituto Latino-Americano 
e do Caribe de Ciências Fiscalizadoras — 

Nesse diapasão, impende registrar que já se vislumbrava ou, pelo 
menos, se apontava a necessidade da edição de normas de auditoria 
governamental aplicáveis ao controle externo brasileiro. 

O mesmo artigo define o termo Auditoria, descrevendo o seu 
processo, as normas de auditoria mais comuns adotadas por organismos 
públicos de auditoria, os principais procedimentos utilizados, o relató-
rio e tipos de parecer, convidando o leitor, ao final, à reflexão quanto à 
necessidade de instrumentalizar as açóes do Tribunal baiano da seguinte 
forma (1990, p. 50): "[...] sempre com a visão macro, telescópica mes-
mo, contrária, pois, à vetusta postura microscópica que nada via, senão 
meros cortes na textura do aparelho de Estado." 

z 	Jorge Luiz Santos da Costa, baldo da Paixão Santos Araújo e Pedro Humberto Teixeira Barrem O 
primeiro Auditor passou a integrar o quadro da Secretaria da Fazenda, e os seguintes são Auditores de 
Controle Externo do TCE/Bahia, substitutos de conselheiros. 

3 

	

	Sucedido pela OLACEFS em 1990, em Assembléia Extraordinária realizada em Buenos Aires/Aigt_atina, 
corno resposta às demandas de maior institucionalização da cooperação entre as Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFSs) do subcontinente. Incentiva a pesquisa ciendfica especializada e desenvolve ativida-
des de estudo, capacitacão, especialização, assessoria e assistência técnica, informação e coordenação, 
objetivando fomentar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento cias EFSs membros. 
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E conclui, observando (p. 50): 

[...] os pareceres prévios, frutos de decisões técnicas e 
soberanas dos Plenários dos Tribunais de Contas, de-
vem estar consubstanciados em Relatórios de Auditoria 
— decorrentes da ação sistemática de controle — que 
exponham de forma independente, resumida, clara e 
objetiva, opiniões resultantes da aplicação de normas e 
procedimentos específicos do controle técnico, a respeito 
da fidedignidade e adequação das Contas prestadas pelos 
Chefes do Poder Executivo, consoante os princípios, den-
tre outros, de legalidade, legitimidade e economicidade 
dos gastos públicos. (Grifou-se). 

Portanto, discutia-se naquela oportunidade, e ainda se discute, a 
necessidade de repensar o escopo do exame tradicional de unidades ges-
toras, por vezes pulverizadas, para um exame mais amplo que contem-
ple o resultado alcançado pelos programas, praticando em sua plenitude 
o conceito de auditoria governamental, na forma descrita no art. 8° da 
Lei Complementar no 005/1991, com as alterações introduzidas pela 
Lei Complementar n° 012/1997 (Lei Orgânica do TCE/Bahia): 

A auditoria governamental consiste no exame objetivo, 
isento da emissão de juízos pessoais imotivados, sistêmico 
e independente, das operações orçamentárias, financeiras, 
administrativas e de qualquer outra natureza, objetiva-
do verificar os resultados dos respectivos programas, 
sob os critérios de legalidade, legitimidade, economi-
cidade e razoabilidade, tendo em vista sua eficiência e 
eficácia. (Grifou-se). 

Aqui não se pretende focar a temática dos Pareceres Prévios emi-
tidos pelos Tribunais de Contas, mas tão-somente enfatizar a questão 
Auditoria, presente nos artigos anteriormente mencionados, exposta 
com evidente, e necessária, vinculação ao exame anual das contas go-
vernamentais, consubstanciando sua verdadeira essência, o que nos leva 
a concluir que, sem ela — a Auditoria — aqueles — os Pareceres Prévios — 
assemelham-se a um opinativo fundado no sempre tão delicado campo 
da subjetividade. 
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Tal vinculação, aliás oportuna, conquanto não reflita o objeto 
deste documento, poderá, entretanto, fazer realçar dois importantes 
instrumentos à disposição dessas instituições — a Auditoria e o seu res-
pectivo Relatório, e o Parecer Prévio das Contas de Governo. 

Por conseguinte, pode-se visualizar que já se "cantava a pedra" há 
duas décadas atrás: a importância de instrumentos de caráter técnico, 
que corroborassem com a nova ordem constitucional, com a fiscaliza-
ção contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 
entes públicos — com a necessária realização das auditorias. 

3 Modelos de controle externo 

É sabido que coexistem diversos modelos fiscalizatórios, no cam-
po das finanças públicas, mundialmente reconhecidos. Não se está aqui 
a defender este ou aquele modelo. Se modelos do cenário ocidental, se 
latino-americanos, se anglo-saxônicos, se compostos por um dirigente 
ou por colegiados, ou coisas que tais. Nesse aspecto, fatores — históricos, 
culturais, econômicos — concorrem para a sua adoção e operacionaliza-
ção, provocando configurações e preponderâncias em cenários parciais, 
integrantes de um sistema maior de controle. Entende-se que o que 
deve prevalecer — sempre — é que, independentemente de modelos, esses 
órgãos de controle devem atuar com a necessária transparência. 

Assim é que, no âmbito da União Européia e seus Estados-Mem-
bros, pode-se citar, resumidamente, com base no trabalho intitulado 
"O Sistema Tribunais de Contas e Instituições Equivalentes: Um es-
tudo comparativo entre o modelo brasileiro e o da União Européia", 
de Auditor de Controle Externo do TCE/Bahia4, editado em 2004, o 
agrupamento das instituições superiores de controle (ISCs)5  em quatro 
modelos principais, quais sejam: a) Tribunal ou Corte de Contas, com 
função judicial; b) Tribunal ou Corte de Contas, sem função judicial; 

' 	O Auditor Pedro Humberto Teixeira Barrette, do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
Também denominadas de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFSs). 
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c) Escritório de Auditoria, comandado por um Controlador ou Auditor 
Geral, vinculado ao Parlamento; e d) Escritório de Auditoria, comanda-
do por um Auditor Geral dentro da estrutura do governo. 

Naquele estudo, Barretto (2004, p. 88-89) contabiliza dez ISCs 
(Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, França, Grécia, Itália, Luxem-
burgo, Países Baixos/Holanda e Portugal) que se reúnem como Tribunal 
ou Corte de Contas e os demais países com suas ISCs sob o formato 
de controladorias ou auditorias gerais (Dinamarca, Finlândia, Irlanda, 
Reino Unido e Suécia). 

Conforme o citado estudo, na Grécia e em Portugal, por exemplo, 
ao comporem o primeiro modelo, suas ISCs integram o Poder Judici-
ário. Já na Alemanha, Áustria, Luxemburgo e Países Baixos, suas ISCs 
integram o segundo tipo, sem função judicial, assim como o Tribunal 
de Contas Europeu. 

Continuando a classificação descrita, Barretto (2004, p. 89) sa-
lienta que o modelo de escritório de auditoria independente, vinculado 
ao Parlamento e comandado por um controlador ou auditor geral, abar-
ca países como a Irlanda, Dinamarca e Reino Unido. E o quarto mode-
lo, escritório de auditoria comandado por um auditor geral dentro da 
estrutura do governo, existe na Suécia e na Finlândia. 

Afirma a multicitada publicação que "as Cortes de Contas são 
baseadas no modelo da França, que reflete o sistema administrativo 
francês praticado ao longo do século XIX em toda a Europa." Prossegue 
o estudo acerca das principais competências das ISCs européias, sua 
estrutura e organização, a forma de alocação dos recursos financeiros, o 
alcance das atividades desenvolvidas, as formas de atuação, o Tribunal 
de Contas de Portugal e o modelo brasileiro, dentre outros pontos, de 
forma comparativa. 

Em relação às formas de atuação, o estudo resume os comentá-
rios efetuados pelo National Audit Office — NAO (Audit in the European 
Union, 2001, p. 19-23), com foco nos controles prévios em três tem-
pos: a priori, na concomitância ou a posteriori, concluindo: 
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o controle prévio é realizado pelas ISCs de quatro países da União 
Européia: Bélgica, Grécia, Itália e Portugal (em Portugal, essa ati-
vidade, segundo o documento citado, vem diminuindo a cada 
ano); 

na Grécia, não é realizada auditoria de pelformance; a sua ISC co-

menta brevemente o Value-for-Money6 em seu relatório anual"; 

todos os Estados-membros da União Européia realizam alguma 
forma de auditoria a posteriori; 

à exceção da Grécia, todas as instituições de auditoria da União 
Européia são capazes de auditar a performance  dos Departamen-
tos do Governo e de outros órgãos públicos. 

E acrescenta que: 

Faz relativamente pouco tempo que as ISCs italiana, 
luxemburguesa, portuguesa e espanhola adquiriram 
competência para realizar auditorias de performance. Na 
Irlanda e no Reino Unido, as ISCs têm competência para 
fazer trabalhos de auditoria de desempenho desde 1993 
e 1983, respectivamente. A ISC alemã tem sido muito 
eficiente nesse trabalho desde o século XIX, [...] 

Por outro lado, em relação às instituições de outros continentes, 
cabe salientar que no Canadá e nos Estados Unidos da América suas 
entidades fiscalizadoras superiores, quais sejam respectivamente, o Offi-

ce of the Auditor General (OAG) e o Government Accountability Office 

(GAO), realizam auditorias financeiras e operacionais, fornecendo in-
formações independentes aos seus Parlamentos. Araújo (2001, p. 43) já 
enfatizava: 

Vale mencionar que, no Canadá, a auditoria operacio-
nal, enquanto componente da auditoria integrada, foi 
concebida basicamente para atender às exigências do 
Parlamento Federal e do Poder Legislativo de várias 
províncias daquele pais. 

Designação dada à auditoria para a Quotização dos recursos —"valor pelo dinheiro", literalmente traduzido. 
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E sobre o GAO, esse mesmo autor (2001, p. 40) afirma que essa 
instituição é uma das principais responsáveis pelo progresso da audito-
ria operacional no setor público, tanto sob o aspecto do desempenho 
operacional quanto do desenvolvimento metodológico e normativo. 

Araújo (2001, p. 41-44) também esclarece que o VII Congresso 
da INTOSA1, realizado em 1971, pode ser considerado como um dos 
marcos iniciais da auditoria operacional no mundo, destacando que em 
1972 o GA0 publicou a primeira versão das Normas de Auditoria Go-
vernamental, denominada de Livro Amarelo, sendo a sua última versão 
apresentada em 2007, e que, no caso brasileiro, a auditoria operacional 
foi implantada em 1988, em decorrência da Constituição Federal, res-
salvando: 

Contudo, ainda que de forma embrionária, já se falava 
dessa auditoria no Brasil em 1982, pois o Tribunal de 
Contas da União, atento à diretriz do IX Congresso 
Mundial de Tribunais de Contas, através de Portaria no 
199, de 12-12-1982, instituiu a auditoria programática, 

com características bem semelhantes as da auditoria 
operacional. 

Desde então, o Tribunal de Contas da União passou a se ins-
trumentalizar, utilizando-se de acordos de cooperação técnica, como o 
efetivado com o Reino Unido em 1998, o qual propiciou a absorção de 
metodologias aplicadas por entidades fiscalizadoras superiores de reco-
nhecida experiência. 

4 A necessidade de proporcionalização de enfoques 

Tendo em vista os comentários realizados, e passando rapidamen-
te pela diversidade de modelos, é importante reconhecer a necessidade 
de proporcionalização de enfoques, privilegiando a Auditoria como o 
elemento que deve balizar modelos, conquanto todos estão — ou deve- 
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rão estar — na busca do melhor resultado possível de suas ações de con-
trole, com repercussão fática sobre o desempenho governamental. 

E aqui elementos subjacentes ganham força, ao atribuir ao modo 
de operacionalizar e ao tempo oportuno o status de coadjuvantes que 
poderão agregar valor e fazer alavancar ações de controle. 

Não se advoga o abandono do exame de contas, nem suas impli-
cações. Estas encerram um ciclo de operações de governo, que devem ser 
analisadas em seu conjunto — a posteriori — e no seu decurso/momento 
de execução. Enriquecem-se, assim, os próprios exames tradicionais e a 
posteriori, também merecedores de tempestividade em sua instrução e 
julgamento, julgamento este regulamentado no próprio texto constitu-
cional. 

5 Um caso especifico — a Lei de Responsabilidade Fiscal 

Ademais, desde a sua promulgação em 2000, vem a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF) incitando a tempestividade do controle, ao 
dinamizar regras no campo da gestão da coisa pública, de forma a vi-
sualizar ocorrências indesejáveis no âmbito da despesa, da dívida e da 
receita públicas?. 

Enfatizou-se, portanto, a conexão crescente entre gestão pública, 
regras de conduta e acompanhamentos tempestivos para evitar situações 
desfavoráveis. E o rol de procedimentos necessários para tanto passa 
pela prática também crescente de auditorias oportunas, a fim de evitar 
análises de baixo poder de intervenção. Trata-se, portanto, de aprimorar 
mecanismos de controle, imputando eficiência para as auditorias. 

Conforme art. 59, inciso VI, § 1° da LRF, os Tribunais de Contas deverão alertar os Poderes/órgãos ao 
constatar as seguintes situações: a possibilidade de ocorrência das situações previstas no art. 90  °imitação 
de empenho e movimentação financeira quando, ao final de um bimestre, a receita não puder comportar 
o cumprimento das metas de resultado primário e nominal); a despesa total com pessoal ultrapassa 90% 
do limite; os montantes das dívidas consolidada e mobiliária, das operações de crédito e da concessão 
de garantia encontram-se acima de 90% dos respectivos limites; os gastos com inativos e pensionistas 
se encontram acima do limite definido em lei; e fatos que comprometam os custos ou os resultados dos 
programas ou indícios de irreguLatidades na gestão orçamentária. 
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No campo específico das auditorias de acompanhamento da su-
pracitada Lei, oportuno seria verificar o caminho percorrido desde o 
seu planejamento, passando pela instrução, até o momento em que são 
apreciadas pelo Plenário. Sem adentrar na tipologia existente no campo 
auditorial, vale ressaltar que todas as suas formas são igualmente impor-
tantes, somente estando na dependência do que se deseja auditar. 

Não pairam dúvidas de que essa auditoria não pode se limitar 
a uma breve certificação de cálculos, mas sim verificar se a receita que 
serve de base para os principais limites foi efetivamente realizada nos 
montantes adequados, se as despesas consideradas representam gastos 
que se destinam a cumprir uma função pública e se todos os gastos 
incorridos foram efetivamente considerados. 

Por outro lado, como pretendeu o legislador fazer acompanhar e 
averiguar o comportamento das variáveis focalizadas no texto, o que en-
seja a necessária atenção para o seu tempo oportuno, elaborações mais 
aprofundadas demandariam maior duração em seu processamento. 

Portanto, preservada a necessária qualidade, essa Lei vem deman-
dando celeridade, a fim de que os objetivos a que se propõe sejam per-
seguidos, evitando que a perda da atualidade se transforme em perda 
total de objeto. Com  efeito, a cada período sob exame se sucede outro, 
que poderá oferecer um quadro tal de reversão que faça com que todo o 
esforço despendido na auditoria anterior seja dissipado. Trata-se apenas 
de uma especificidade, mas que, se não reconhecida e respeitada, pode-
rá levar ao arrefecimento de sua prática e consequências, pelo simples 
decurso de prazo. 

6 A auditoria — tema principal 

Retornando ao tema principal — Auditoria — oportuno também 
registrar alguns avanços no campo auditorial conquistados pelo TCE/ 
Bahia, quando se constata que nos exercícios de 2007 e 2008 foram 
realizadas pelas unidades competentes, respectivamente, 42 e 54 audi- 
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torias (de regularidade e operacionais), em órgãos/entidades, progra-
mas e ações de governo, projetos co-financiados por recursos externos, 
sistemas informatizados, licitações/contratos/convênios, dentre outros 
objetos. Saliente-se que aqui não estão sendo considerados os exames 
de contas. 

Naqueles exercícios — 2007 e 2008 — foram apreciadas pelo Tri-
bunal Pleno, respectivamente, 38 e 48 auditorias/inspeções. Tudo com 
a pretensão de buscar a concomitância, na intenção maior de institucio-
nalizar renovadas formas de operacionalizaçáo. 

Os relatórios de atividades do Tribunal de Contas, trimestrais e 
anuais, apresentam o rol das auditorias realizadas e apreciadas a cada 
período sob análise, registrando, anexas, as recomendações efetuadas 
pelo Tribunal Pleno. 

E há muito já se vêm incorporando aos relatórios anuais das con-
tas governamentais os resultados das auditorias realizadas, consoante 
a programação aprovada pelo Plenário, e as consequentes recomenda-
ções. 

Com efeito, os princípios consagrados pela Constituição Fede-
ral, especificamente em seus artigos 37, capta, e 70, apontam para o 
alargamento do controle da Administração Pública, da legalidade aos 
demais princípios nela insculpidos, a exemplo da legitimidade e econo-
micidade, culminando com a eficiência introduzida, em 1998, no texto 
constitucional (EC n° 19/1998), a qual estende o foco para o aperfei-
çoamento das operações realizadas pelas instituições governamentais. 
Dessa forma, o próprio conjunto normativo constitucional impõe ve-
tores a serem observados quando do exercício do controle. A eficiência 
administrativa seria, portanto, uma natural consequência da observân-
cia aos princípios constitucionais. 

Avançou-se no campo da auditoria — e da auditoria operacional 
alavancada pelo Tribunal em sua prática de auditorias em projetos 

co-financiados por organismos internacionais de crédito, a exemplo 
do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
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(BIRD), desde 1987, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), desde 1994. 

Também foram investidos recursos em capacitação e implemen-
tados convênios de cooperação técnica, especialmente com o Tribunal 
de Contas da União, dada a sua experiência nesse ramo, com vistas ao 
aprimoramento das auditorias. 

Ao longo dessa década, auditorias operacionais foram realizadas e 
aprimoradas, através da inserção de novos métodos de trabalho, envol-
vendo renovados procedimentos e técnicas no campo auditorial. 

Em 2000, a publicação "Auditoria de Desempenho nos Tribunais 
de Contas Estaduais Brasileiros: uma pesquisa exploratória" já incluía 
nos resultados da pesquisa qualitativa realizada o TCE/Bahia como um 
tribunal brasileiro que executava auditorias operacionais ou de desem-
penho/performance desde 1985 (2000, p. 172)8, discorrendo sobre es-
tratégias metodológicas empregadas pelos tribunais pesquisados, prin-
cipais contribuições para o programa advindas das auditorias, dentre 
outros pontos, donde se pode inferir a identificação do tribunal baiano, 
dadas as características apresentadas. 

Com efeito, baseado no modelo canadense, o TCE/Bahia vem 
aplicando uma metodologia que engloba aspectos financeiros, contábeis 
e operacionais, que compõem a conhecida auditoria integrada, obser-
vando as normas e procedimentos do seu Manual de Auditoria Gover-
namental e da Organização Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI), ambos recomendados por Ato da Presidência. 

Em seu artigo intitulado "Auditoria Operacional: das Diretrizes 
da INTOSAI à prática", Araújo menciona que, como ainda não foram 
aprovadas normas brasileiras de auditoria governamental, os organis-
mos que realizam auditorias externas e internas no setor público pátrio 
podem observar as Diretrizes para Aplicação de Normas de Auditoria 

A Auditora Elizabeth Ferraz Barros, da Auditoria Geral do Estado do Maranhão. 
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Operacional INTOSAI9, apresentadas em julho de 2004, originalmen-
te em inglês, francês, alemão, árabe e espanhol, que são o resultado dos 
esforços conjuntos dos membros do seu Comitê de Normas de Audito-
ria, integrado pelas EFSs de vários países, inclusive o Brasil. Diretrizes 
essas traduzidas para o português, pelo Tribunal, em 2005. 

Consequentemente, por carecer o setor público brasileiro de nor-
mas de auditoria governamental próprias e específicas, não obstante os 
avanços alcançados nos últimos anos em sua prática auditorial, encon-
tra-se em desenvolvimento pelo TCE/Bahia proposta de anteprojeto de 
Normas de Auditoria Governamental Aplicáveis ao Controle Externo 
Brasileiro, cujo objetivo é contribuir para o desenvolvimento da audi-
toria governamental brasileira, estabelecendo os princípios básicos para 
a sua prática e um padrão mínimo de qualidade para os trabalhos de 
auditoria governamental desenvolvidos pelas Entidades Fiscalizadoras 
(EFs) brasileiras. 

O anteprojeto abrange as Normas Gerais, Normas Relativas às 
Entidades Fiscalizadoras, Normas Relativas aos Profissionais de Audi-
toria Governamental e Normas Relativas aos Trabalhos de Auditoria 
Governamental. 

Diante da necessidade de implementação de açóes conjuntas com 
atores e parceiros interessados, objetivando socializar o anteprojeto 'com 
todos os responsáveis pelo controle externo brasileiro, foram encami-
nhados exemplares da primeira versão, em julho/2007, à Associação dos 
Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), ao Instituto Rui Barbosa 
(IRB), à Associação Brasileira dos Tribunais de Contas (ABRACON), 
ao Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento 
(BIRD), ao Conselho Federal de Contabilidade (CFC), à Controlado-
ria Geral da União (CGU) e ao Tribunal de Contas da União (TCU), 
para consulta sobre o interesse em desenvolver projeto conjunto. 

A INTOSAI é um organismo filiado ã ONU, com sede em Viena, Áustria, que tem por finalidade fo-
mentar intercámbios de idéias e de experiências entre as Instituições Superiores de Controle das Finanças 
Públicas, conforme preceitua o art. 1° do seu Estatuto. A conferência realizada em Havana, Cuba, em 
1953, que contou com a participação de representantes máximos de instituições superiores de controle 
financeiro de diversos países, abriu caminho para a constituição da INTOSAI, sendo considerada o seu 
primeiro congresso. 
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Ademais, dois Auditores integrantes da equipe responsável pelo 
desenvolvimento do anteprojeto apresentaram, em novembro/2007, o 
documento no XXIV Congresso dos Tribunais de Contas do Brasil — 
Natal/Rio Grande do Norte. 

E sintetizando as principais ocorrências e conclusões daquele 
evento, a "Carta de Natal" registrou, dentre outros pontos, que "em 
termos internacionais, num mundo globalizado, a ênfase foi colocada 
na necessidade de crescente intercâmbio entre as Cortes de Contas dos 
vários países, objetivando a reciproca capacitaçáo e uniformização de 
normas e procedimentos". (Grifou-se). 

No atual momento, o Tribunal baiano articula-se com os princi-
pais atores responsáveis direta ou indiretamente por essa atividade no 
Pais, a fim de que sejam viabilizados o debate e o aperfeiçoamento da 
proposta, para fins de aprovação, edição e disseminação, após consenso 
entre as entidades envolvidas. 

Para tanto, o TCE/Bahia encaminhou o citado projeto, contem-
plando a realização de reuniões técnicas para discussão; audiência pú-
blica para divulgação no portal dos TCs, nos sites dos TCs parceiros e 
do CFC, aberta a todos os interessados; reuniões técnicas para consoli-
dação das contribuições; seminários regionais; e edição/distribuição de 
30.000 exemplares para TCs brasileiros e de língua portuguesa, órgãos 
de auditoria interna do Pais, pesquisadores, universidades e outros inte-
ressados, além de sua ampla divulgação em meio eletrônico. 

Dessa forma, as Normas devem ser baseadas na prática interna-
cional de nível mais elevado, como as normas de auditoria publicadas 
pela INTOSAI, dentre outras organizações congêneres, necessitando, 
por conseguinte, de adaptações de forma a refletirem a experiência prá-
tica no setor público, as obrigações constitucionais e legais e as respon-
sabilidades específicas das EFs brasileiras, visando à uniformização de 
normas e procedimentos e o consequente aperfeiçoamento do controle 
externo brasileiro. 
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É sabido que as auditorias, ao ensejarem recomendações e planos 
de ação aos gestores, são anexadas às contas dos órgãos/entidades res-
ponsáveis, objeto de julgamento a cada exercício. 

Também se reconhece que as recomendações, decorrentes do 
processo auditorial, tanto no âmbito das auditorias como nos exames de 
contas, se, por um lado, finalizam os procedimentos levados a efeito no 
processo de auditar, por outro representam o início de um novo ciclo, 
por espelharem as conclusões produzidas em cada trabalho, as quais, va-
lidadas pelo Plenário, devem servir de parâmetro para análises finuras. 

Com efeito, as recomendações apresentadas e acordadas com os 
gestores devem ser alçadas a um patamar de importância tal que permi-
ta a fiel demonstração do quanto deliberado e da necessária trajetória 
a ser seguida pela administração pública, com vistas ao seu contínuo 
aprimoramento. 

7 Conclusão 

Na introdução a este artigo falou-se que avanços foram realizados 
e que muito ainda se tem a explorar. 

Poder-se-ia afirmar que o TCE/Bahia alcançou padrões de quali-
dade gradativarnente institucionalizados no campo auditorial, especifi-
camente em suas auditorias operacionais. 

No que tange ao caminho ainda a percorrer, há de se voltar a 
atenção para o aprimoramento de sua prática continuada, dedicando 
esforços para o acompanhamento sistematizado das recomendações 
produzidas, aceitas pelo órgão colegiado, de forma a assegurar a imple-
mentação do quanto deliberado, com vistas ao saneamento dos pontos 
merecedores de tratamento, evitando-se reincidências indesejadas. 

Para tanto, as medidas a serem adotadas passam pela valorização 
do acompanhamento contínuo e tempestivo da implementação das re-
comendações, pela noção e mensuraçáo dos benefícios gerados e custos 
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incorridos, através de instrumentos que objetivem a sua sistematização, 
proporcionando, a cada finalização do processo instrutivo, a exata e rá-
pida evidenciação dos progressos alcançados por cada objeto auclitado, 
bem como dos aspectos reincidentes e remanescentes. 

Não apenas satisfazem as condenações em débito e multa. Regis-
tre-se, aliás, que esses indicadores (débito e multas aplicadas) não refle-
tem com adequação a efetividade das cortes de contas, e por que não 
dizer das cortes de auditoria, pois os trabalhos auditoriais, se pautados 
em critérios profissionais e se bem realizados, evitarão desperdícios e 
produzirão economias, sem se falar nos impactos financeiramente não 
mensuráveis. 

Não apenas satisfazem os planos de ação, mas o seu devido reco-
nhecimento e operacionalização, assim como a sua necessária avaliação, 
sobretudo para fins de apreciação e/ou julgamento de processos. Além 
do que também se faz necessário avaliar tempos decorridos entre audi-
torias e sua apreciação, e a culminância do julgamento das contas dos 
órgãos executores/responsáveis. 

Consequentemente, de forma análoga à concretização dos avan-
ços aqui registrados, poderá o Tribunal de Contas — assim como soube 
alavancar suas ações nessa área — buscar também renovados métodos de 
controle no âmbito do controle — externo — exercido por força de sua 
competência constitucional. 
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A DENÚNCIA NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA 
BAHIA COMO INSTRUMENTO DE ACCOUNTABILITY 

Roberto Carlos Brito do Lago* 

Resumo 

Este artigo versa sobre o controle democrático da Administração Pú-
blica, com urna pesquisa sobre a denúncia, no âmbito do Tribunal de 
Contas do Estado da Bahia, como instrumento de accountabilioi. Ac-
countabilz», aqui, com o sentido da responsabilidade pela prestação de 
contas associada à existência de mecanismos institucionais que permi-
tam o controle dos recursos públicos. A Constituição Federal de 1988 
apresenta, pela primeira vez, o instituto da denúncia como um dos ins-
titutos que permite a qualquer cidadão, partido político, associação ou 
sindicato propor denúncia de irregularidade ou ilegalidade ao Tribunal 
de Contas, provocando o poder público na busca de ações corretivas do 
uso dos recursos públicos, sendo também, instrumento de participação 
do cidadão no controle da Administração Pública. 

Palavras-chave: Democracia. Controle social. Denúncia. Accountabili-
ty. Tribunal de Contas. 

Introdução 

Atualmente estamos assistindo, quase diariamente, a notícias que 
apontam para uma grave crise de ordem moral e ética na vida pública 
brasileira. Os poderes da República e as suas instituições passam pela 
falta de respaldo social e político em sua atuação, uma vez que estão 
permeados por fortes indícios de corrupção, podendo levar à perda de 
confiança do povo e da legitimidade política. 

* Assessor de Gabinete de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 
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Nesse sentido, a reforma política que aprofunde a democracia 
direta e participativa, e aperfeiçoe a democracia representativa, torna-se 
uma questão premente. Compreender a importância de debater o tema 
'controle democrático da Administração Pública', sobretudo das formas 
de fortalecimento da publicidade e da transparência, partindo da análi-
se dos institutos de participação popular, pode sinalizar alternativas de 
solução para os problemas apontados. 

Possivelmente não chegaríamos a essa situação de crise, quase que 
permanente, se os institutos da democracia participativa, previstos na 
Constituição de 1988, tais como o plebiscito, o referendo e a iniciativa 
popular de lei, além dos princípios democráticos gerais informados na 
Constituição, como o da publicidade e transparência dos atos públicos, 
já estivessem sendo utilizados de forma ampla pela maioria da socie-
dade. Isso permitiria o controle e a participação dos cidadãos em boa 
parte dos atos da Administração Pública e da formulação das políticas 
públicas. 

A denúncia aos Tribunais de Contas, objeto de nosso artigo, é um 
desses institutos que permitem ao cidadão provocar o poder público na 
busca de ações corretivas no uso dos recursos públicos. E os Tribunais 
de Contas são competentes para conhecer e processar a denúncia, além 
de deter outras atribuições previstas na Constituição. 

No entanto, apesar da relevância e da previsão constitucional des-
ses institutos, eles vêm sofrendo, nos quase vinte anos de vigência da 
Carta de 1988, notável falta de eficácia social, na medida em que têm 
sido pouco implementados. 

Em particular, no âmbito do Tribunal de Contas da Bahia, o canal 
entre esta instituição e a sociedade civil, formado pelo instrumento da 
denúncia, apresenta-se como um mecanismo pouco conhecido e pouco 
aplicado. Identificar e analisar as razões desse fenômeno e compreender 
suas relações com a democracia e com o controle social das políticas 
públicas é o principal desafio deste trabalho. 
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Este trabalho versa sobre o controle democrático da Administra-
ção Pública, com uma pesquisa sobre a denúncia, no âmbito do Tri-
bunal de Contas do Estado da Bahia, como instrumento de accoun-

Accountability, aqui, com o sentido da responsabilidade pela 
prestação de contas, associada à existência de mecanismos institucionais 
que permitam o controle dos recursos públicos. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta pela primeira vez o 
instituto da denúncia como instrumento de participação do cidadão no 
controle da Administração Pública. Por meio desse instrumento qual-
quer cidadão, partido político, associação ou sindicato podem propor 
denúncia de irregularidade ou ilegalidade ao Tribunal de Contas da 
União, como previsto no artigo 74, parágrafo 2., da atual Constitui-
ção. 

A legislação prevê que a denúncia versará sobre matéria de compe-
tência do Tribunal de Contas, referindo-se a administradores e demais 
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração di-
reta e indireta, acompanhada de prova ou indício substancial relativo ao 
fato denunciado ou à existência de ilegalidade ou irregularidade. 

A Constituição Estadual baiana, no artigo 92, repete o previsto 
na Constituição Federal, trazendo esse importante meio de ligação en-
tre os Tribunais de Contas e a sociedade, permitindo a qualquer cida-
dão provocar o poder público para exercer o controle da aplicação dos 
recursos públicos. 

Embora não exista uma lei estadual específica para tratar das de-
núncias, o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado regu-
lamenta o seu procedimento, informando ao cidadão que só conhecerá 
das denúncias que atenderem às exigências dos artigos 31 e 32 da Lei 
Complementar n.° 05, de 04 de dezembro de 1991. Deve a denúncia 
ser circunstanciada, com a indicação precisa dos atos e fatos apontados, 
bem como dos indícios a que se referem as ilegalidades e irregularidades. 

' Palavra de uso comum na Administração Pública relarionada a controle. Associada também à transparência, 
cidadania e democracia. Ver Campos (2005) e Mosher (1968). 
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E no caso de serem formuladas por pessoa jurídica, devem ser subscritas 
por seu representante legal, não podendo ser anônima. 

O fato de a denúncia não poder ser anônima atende a um prin-
cípio constitucional de proibição do anonimato. Embora o artigo 50, 
IV, contemple a liberdade de manifestação de pensamento, essa deve ser 
identificada, devendo o autor ser qualificado no processo. É o entendi-
mento manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, em suas decisões, 
acerca do possível conflito existente entre a proteção da incolumidade 
das pessoas e o direito público subjetivo do cidadão ao fiel desempenho, 
pelos agentes estatais, do dever de probidade'. 

Ademais, caso a Administração perceba a razoável possibilida-
de da existência dos fatos denunciados, deverá promover diligências e 
instaurar posteriormente o processo desvinculado da denúncia anôni-
ma. No caso dos Tribunais de Contas, a denúncia anônima pode servir 
como um dos elementos para controle dos recursos públicos, mas não 
será processada como tal, porque não preenche o requisito da identifi-
cação do autor. Ressalte-se, porém, que no âmbito do Tribunal de Con-
tas da Bahia, é dado tratamento sigiloso à denúncia até ser proferida a 
decisão definitiva. 

Numa análise preliminar, procuramos identificar quais os atores 
envolvidos na denúncia, ou seja, quem denuncia e quem é denunciado? 
Quais os temas abordados? Qual o tempo necessário para a análise e 
resposta da denúncia? Quais as medidas adotadas pelo Poder Público ao 
tomar conhecimento dos fatos relatados pelo cidadão? 

Inicialmente, analisando os Relatórios de Atividades do Tribunal 
de Contas do Estado, constatamos que, em um período de aproxima-
damente sete anos, 2001 a 2007, pouco mais de cem denúncias foram 
levadas ao Plenário do Tribunal de Contas da Bahia. 

Num Estado como a Bahia, que contava em 2006 com mais de 
nove milhões de eleitores (9.109.353), e com problemas econômicos e 

Informativo STF, a'. 286, 2003. 
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sociais graves, parece estranho que poucas denúncias tenham sido pro-
cessadas no Tribunal de Contas. Por que isso ocorre? 

Por fim, procurando entender por que o instituto da denúncia é 
pouco utilizado e como funciona, levanta-se a seguinte questão: qual 
o alcance da denúncia, no Tribunal de Contas da Bahia, como instru-
mento de accountabiliol? 

Frederich Mosher (apud CAMPOS, 2005, p. 386) define accoun-
tability como sinônimo de responsabilidade objetiva ou obrigação de 
responder por algo: como um conceito oposto a — mas não necessa-
riamente incompatível com — responsabilidade subjetiva. A responsa-
bilidade objetiva da accountabili "acarreta a responsabilidade de uma 
pessoa ou organização perante uma outra pessoa, fora de si mesma, por 
alguma coisa ou por algum tipo de desempenho". 

A accountability plena exige o exercício da cidadania, de modo 
que possibilite efetivo engajamento do administrado na gestão da coi-
sa pública, e a transformação dos gestores públicos em agentes com-
prometidos em fornecer à sociedade as informações que possibilitem o 
discernimento necessário à compreensão e avaliação da gestão pública. 
Accountability, tal como entendemos hoje, está relacionado, em seu sen-
tido amplo, à questão da eficiência, da transparência, da participação, 
além da cidadania e da democracia. 

A atual Constituição Federal estabelece nos artigos 70 a 75 o 
sistema de controle interno e externo. O controle externo, no âmbito 
federal, fica ao encargo do Congresso Nacional, sendo exercido com o 
auxilio do Tribunal de Contas da União, ao passo que nos estados com-
pete às Assembléias legislativas a missão do controle externo, auxiliadas 
pelos Tribunais de Contas estaduais. 

Os Tribunais de Contas podem contar, também, com a auditoria 
como um instrumento de controle, realizado através dos procedimentos 
técnicos elencados nos respectivos relatórios. E, para um controle efeti-
vo, é importante que os resultados das auditorias sejam encaminhados 
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ao Poder Legislativo e também divulgados à sociedade civil organizada. 
Dessa forma, a visão da população, no que diz respeito aos Tribunais, 
será ampliada, ou seja, os Tribunais passarão a ser vistos não somente 
como órgãos para onde podem ser encaminhadas as denúncias e/ou 
representações, mas como órgãos que colaboram com a sociedade no 
sentido de fazer com que os recursos arrecadados sejam utilizados pela 
Administração Pública de forma econômica, eficiente, eficaz e efetiva 
(SILVA, 2002, p. 12). 

A denúncia no âmbito do Tribunal de Contas da Bahia 

Aqui relataremos a pesquisa de campo sobre o instrumento da 
denúncia no âmbito do Tribunal de Contas da Bahia, entre janeiro de 
2001 e dezembro de 2007. Apresentamos os dados e procedemos à 
análise referente aos mesmos. Descrevemos o instituto da denúncia nos 
seus aspectos jurídicos no âmbito dos Tribunais de Contas da União e 
do Estado da Bahia. 

A título de exemplo, mas sem proceder a uma análise compara-
tiva, porquanto se trata de um outro Tribunal de Contas, que atua em 
instância diferente do TCE — Bahia, o Tribunal de Contas dos Municí-
pios da Bahia, que tem como jurisdicionados os 417 municípios baia-
nos com as respectivas Prefeituras e Câmaras Municipais, receberam 
nos anos de 2002, 2003 e 2004 a expressiva marca de 1.729 denúncias 
em apenas três anos, sendo que 497, 418 e 814 nos respectivos anos 
acima. 

Tabela 1 — Denúncias apresentadas ao TCM — BA 

Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios da Sabia (www.tcm.ba.gov.br). 
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Gráfico 1 — Denúncias apreciadas pelo TCM-BA 
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Fonte: Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. Disponível em: 	tcm.ba.govbr. Acessado em: 
abr. 2008 

O quantitativo de denúncias recebidas atualmente pelo TCU 
evidencia que o cidadão tem se engajado de forma crescente, embora 
timidamente, no processo de fiscalização e controle da Administração 
Pública. O TCU recebeu 190, 220 e 378 denúncias em 2004, 2005 
e 2006, respectivamente, tendo julgado ou apreciado 205, 204 e 267 
processos, nos referidos períodos (cf. Relatório Anual de Atividades 
do TCU, 2007, p. 19). Adicionando as Representações autuadas, es-
ses números crescem de forma exponencial para 1.448, 2.092, 2.159 
respectivamente em 2005, 2006, 2007, tendo sido apreciados 1.190, 
1.642, 2.203 em cada ano respectivamente. 
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Tabela 2 — Denúncias e representações apresentadas ao TCU 
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Fonte: Tribunal de Cmntas da União. 

A Constituição Federal de 1988 apresenta pela primeira vez o 
instituto da denúncia como instrumento de participação do cidadão 
no controle da Administração Pública. As Constituições brasileiras an-
teriores não registraram a possibilidade de qualquer cidadão, partido 
político, associação ou sindicato propor denúncia de irregularidade ou 
ilegalidade ao Tribunal de Contas da União, como previsto no artigo 
74, parágrafo 2° da atual Constituição. 

A legislação prevê que a denúncia versará sobre matéria de compe-
tência do Tribunal de Contas, referindo-se a administradores e demais 
responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração di-
reta e indireta, acompanhada de prova ou indício substancial relativo ao 
fato denunciado ou à existência de ilegalidade ou irregularidade. 

A denúncia deve referir-se ao administrador ou responsável su-
jeito à jurisdição do Tribunal de Contas, devendo ser redigida em lin-
guagem clara e objetiva, conter o nome legível do denunciante, sua 
qualificação e endereço, e estar acompanhada de indício concernente 
à irregularidade ou ilegalidade denunciada, podendo ser dirigida ao 
Presidente do Tribunal ou a quaisquer Conselheiros Relatores. Sendo 
autuada a denúncia, devidamente transformada em processo, a ela se-
rão aplicáveis os procedimentos de fiscalização adequados com vistas à 
apuração do fato. 

O processo instaurado somente pode ser arquivado mediante 
despacho fundamentado do relator e após a realização da instrução e 
diligências cabíveis. A imprensa, formadora de opinião, mereceu por 
parte do Tribunal de Contas da União uma atenção especial com rela-
ção às denúncias vinculadas, na medida em que ela realiza importante 
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papel de investigação e esclarecimento à sociedade, veiculando casos de 
corrupção e de danos ao Erário. 

Em artigo publicado na Folha de São Paulo, sobre o tema espe-
cífico da denúncia no âmbito do Tribunal de Contas da União, de 28 
de março de 2004, o articulista josias de Souza comenta: "Em 1992, 
aprovou-se a Lei n.° 8.443, para 'tentar inibir a desenvoltura dos atenta-
dos contra o erário', tendo o parágrafo 1°, do artigo 55 como estímulo 
ao engajamento social". Desde então, segundo o articulista, 11.600 ci-
dadãos protocolaram representaçoes no Tribunal de Contas da União. 
Mais de 50% das denúncias sigilosas revelaram-se verdadeiras. Resulta-
ram na correção de centenas de malfeitorias e inspiraram a aplicação de 
mais de 4.000 multas a gestores relapsos. 

Procedimento de instrução da denúncia no TCU 

No capítulo IV da Lei n.° 8.443/92, Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas da União, constam os procedimentos para instrução da denún-
cia no âmbito do TCU, que são semelhantes aos adotados no Tribunal 
de Contas da Bahia. 

Inicialmente se repete dispositivo constitucional no artigo 53: 
"Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribu-
nal de Contas da União". 

Acrescenta, em parágrafo seguinte, que a denúncia será apurada 
em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente 
poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante 
despacho fundamentado do responsável. 

Reunidas as provas que indiquem a existência de irregularidade 
ou ilegalidade, serão públicos os demais atos do processo, assegurando-
se aos acusados a oportunidade de ampla defesa. Aqui fica clara a natu-
reza que se reveste a denúncia, ou seja, de um processo que contempla 
o contraditório e a ampla defesa, como previsto na Constituição de 
1988. 

Revi,ta Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 
	 171 



Quanto ao acompanhamento pelo denunciante e o prazo para 
instrução, o artigo 54 prevê que o denunciante poderá requerer ao Tri-
bunal de Contas da União certidão dos despachos e dos fatos apurados, 
a qual deverá ser fornecida no prazo máximo de quinze dias, a contar 
do recebimento do pedido, desde que o respectivo processo de apuração 
tenha sido concluído ou arquivado. Decorrido o prazo de noventa dias, 
a contar do recebimento da denúncia, será obrigatoriamente fornecida 
a certidão de que trata esse artigo, ainda que não estejam concluídas as 
investigações. 

Após a Resolução n.° 16, de março 2006, do Senado Federal, 
suspendeu-se a execução da expressão "manter ou não o sigilo quanto 
ao objeto e à autoria da denúncia" constante do § lo do art. 55 da Lei 
Federal n.o 8.443, de 16 de julho de 1992 e do disposto no Regimento 
Interno do Tribunal de Contas da União, quanto à manutenção do 
sigilo em relação à autoria de denúncia, em virtude de declaração de 
inconstitucionalidade em decisão definitiva do Supremo Tribunal Fe-
deral, nos autos do Mandado de Segurança n.o 24.405-4 — Distrito 
Federal, cujo Relator foi o Ministro Carlos Velloso. 

O denunciante não se sujeitará a qualquer sanção administrativa, 
cível ou penal, em decorrência da denúncia, salvo em caso de com-
provada má-fé. Essa garantia tranqüiliza o denunciante de boa fé, que 
eventualmente pode remeter ao Tribunal denúncia por equívoco. 

O TCU recepciona também as Representações, que são exposi-
ções acerca de irregularidades, ilegalidades ou omissões verificadas em 
assuntos de competência do Tribunal. Os expedientes provenientes de 
Senadores ou Deputados Federais, que comunicam a ocorrência de irre-
gularidades, também são tratados como representação. De acordo com 
o art. 113, § 1°, da Lei n.° 8.666/93, qualquer licitante, contratado ou 
pessoa física ou jurídica pode representar ao TCU contra irregularida-
des na aplicação da referida lei. 

Em outra vertente, a Lei n.° 9.452, de 20.03.1997, faculta às 
câmaras municipais representarem ao Tribunal irregularidades na libe-
ração de recursos federais para os respectivos Municípios. 
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A Lei n.° 8.666/93 autoriza, expressamente no artigo 113, § 10, 
que qualquer licitante, pessoa física ou jurídica, pode representar ao 
Tribunal de Contas irregularidades na aplicação dessa Lei, visando à 
proteção do interesse público. 

Procedimento de instrução da denúncia no TCE 

A Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, Lei 
Complementar n.o 005, de 04.12.91, com as alterações introduzidas 
pela Lei Complementar n.o 012, de 29 de setembro de 1997, estabele-
ce, no capítulo V, que a denúncia versará sobre matéria de competência 
do Tribunal de Contas, referindo-se a administradores e demais res-
ponsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração direta 
e indireta, devendo ser redigida em linguagem clara e objetiva, com 
assinatura do denunciante, sua identidade, qualificação e endereço, e 
acompanhada de prova ou indício substancial relativo ao fato denun-
ciado ou à existência de ilegalidade ou irregularidade. 

Remete para o Regimento Interno a disciplina da tramitação do 
processo de denúncia, que no capítulo VI estabelece: o Tribunal de Con-
tas só conhecerá as denúncias que atenderem às exigências dos artigos 
31 e 32 da Lei Complementar n.° 05, de 04 de dezembro de 1991. 

As denúncias devem ser circunstanciadas, com a indicação preci-
sa dos atos e fatos apontados, bem como dos indícios a que se referem 
as ilegalidades e irregularidades. As denúncias formuladas por pessoa 
jurídica devem ser subscritas por seu representante legal. 

Os servidores públicos não podem ser punidos, na esfera admi-
nistrativa, por denúncia que hajam apresentado, independente do re-
sultado de sua apuração, salvo se configurado dolo ou má-fé. 

Comprovada a existência de dolo ou má-fé, o servidor público 
estará sujeito às sanções previstas em lei e ressarcirá o Tribunal de Con-
tas das despesas realizadas com a apuração da denúncia. A pessoa que, 
repetida e injustificadamente, ofereça denúncias falsas ao Tribunal de 
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Contas estará sujeita, também, às sanções previstas no parágrafo único 
do artigo 187 do Regimento Interno. 

Abro um parêntese para registrar o caso de um processo em que o 
denunciante municiou-se de documentos, plantas elaboradas por topó-' 
grafo e depoimentos de moradores do local comprovando que o objeto 
do convênio não foi cumprido. No entanto, o mesmo desconhecia a 
existência de termo aditivo que alterou o objeto do convênio com a 
devida anuência do órgão repassador do recurso financeiro. O fato, ini-
cialmente apontado como desvio do gestor, na realidade, não passou de 
um equívoco do denunciante por desconhecimento do termo aditivo'. 

O Tribunal de Contas não conhecerá as denúncias anônimas, po-
dendo, entretanto, valer-se das ,stias informações para a realização de 
auditorias e inspeções de sua competência. Dar-se-á tratamento sigiloso 
à denúncia enquanto não proferida a decisão definitiva do Tribunal de 
Contas (TCE-BA, Regimento Interno, Cap. VI, 1993). 

A denúncia, depois de instruída, será relatada no Tribunal Pleno, 
sendo um dos primeiros itens da pauta da sessão plenária. O relator ve-
rificará se a denúncia atende às exigências legais, podendo adotar as pro-
vidências que julgar convenientes para seu convencimento. Se o Relator 
entender que a denúncia não atende aos pressupostos legais, submeterá 
a matéria ao Tribunal Pleno que mandará arquivá-la ou determinará sua 
tramitação. 

Na tramitação da matéria, o Relator poderá ordenar a realização 
de auditoria ou inspeção in loco, ou seja, a visita de técnicos ao local 
do objeto da denúncia. Se na instrução da denúncia houver indício de 
ilegalidade ou irregularidade, será assegurado ao denunciado o direito 
de se manifestar antes da deliberação do Tribunal de Contas. 

Considerada a gravidade e a evidência dos fatos o Tribunal de 
Contas poderá dar prioridade de tramitação à apuração da denúncia. Se 
do fato denunciado puder resultar grave dano ou prejuízo de difícil e 
incerta reparação ao erário ou patrimônio público, o Tribunal de Con- 

BAHIA, Tribunal de Contas do Estado. Processo n° TCE/004783/2003. 
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tas poderá determinar, como medida acautelatória, a sustação do ato 
administrativo, até ulterior deliberação. (TCE-BA, Regimento Interno, 
Cap. VI, 1993) 

O Tribunal de Contas, entendendo procedente a denúncia, enca-
minhará as peças do processo à autoridade administrativa competente 
e ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, para as provi-
dências cabíveis, em cada uma de suas esferas, inclusive punição dos 
responsáveis, sem prejuízo das sanções previstas no Regimento Interno. 
Verificada a hipótese de procedência da denúncia, o Tribunal de Contas 
mandará anexar a documentação resultante da apuração da denúncia às 
prestações de contas dos respectivos responsáveis. 

Passo a passo a denúncia percorre o seguinte caminho: é proto-
colada, procede-se o sorteio do Relator; a Assessoria Técnico-Jurídica 
manifesta-se sobre os requisitos de admissibilidade, o Relator pode 
determinar a oitiva dos técnicos do Tribunal de Contas, e/ou dos de-
nunciantes, e/ou dos denunciados. No caso de entender oportuno, de-
terminar diligências interna ou externa e, por fim, obrigatoriamente, 
colhe-se o opinativo da representação do Ministério Público no Tribu-
nal de Contas do Estado. Com  a instrução concluída, o processo segue 
para o plenário4. 

O Relator encaminha à Secretaria Geral o processo com pedido 
de data para julgamento, são publicadas no Diário Oficial e na pauta 
do dia todas as informações sobre a denúncia: nome do Relator, n.o do 
processo, nome do denunciante, nome do denunciado e o objeto da 
denúncia. 

No plenário, apregoado o processo pelo Presidente, o Relator 
lê o seu relatório e voto e depois o Presidente encaminha o início da 
discussão e votação, proclamando também o resultado. No processo 
de denúncia, ao contrário de outros processos do Tribunal, não existe 
Revisor. A sessão é aberta ao público, podendo qualquer cidadão acom-
panhar o julgamento do processo. 

' 	Antes da criação da Ouvidoria, a denúncia era protocolada como expediente, seguindo para Presidência 
e, posteriormente, para sorteio no protocolo. 
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Relatório da pesquisa 

Numa análise preliminar procuramos identificar quais os atores 
envolvidos na denúncia. Ou seja, quem denuncia e quem é denuncia-
do? Quais os temas abordados? Qual o tempo necessário para a análise 
e resposta da denúncia? Quais as medidas adotadas pelo Poder Público 
ao tomar conhecimento dos fatos relatados pelo cidadão? 

O período analisado inicia-se em janeiro de 2001, considerando 
incêndio que destruiu completamente as instalações do Tribunal de 

Contas do Estado, no final de 1999, e após a vigência da Lei Comple-
mentar n.o 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal que introduziu 
novas regras de transparência na Administração Pública, até o momen-
to atual, com um corte no final do ano de 2007. 

Inicialmente, analisando os Relatórios de Atividades do Tribunal 
de Contas do Estado, constatamos que, no período de aproximada-
mente sete anos, 2001 a 2007, pouco mais de cem denúncias foram 
levadas ao Plenário do Tribunal de Contas da Bahia. Foram autuadas, 
no período, um total de 159 denúncias, e destas, um total de 111 foram 
apreciadas no Plenário. 

Tabela 3— Quantitativo de denúncias do TCE/BAHIA 2001 a 2007 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Balud 

Gráfico 2— Quantitativo de denúncias do TCE/BAHIA 2001 a 2007 
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Em levantamento desenvolvido em quase todas as atas das sessões 
plenárias ordinárias do período, num total de 576, em média 82 sessões 
por ano, identificamos aquelas em que constou da sessão a apreciação de 
denúncia, captando a informação de cada processo individualmente. 

Analisamos todas as denúncias apreciadas no Plenário do TCE 
visando, inicialmente, a identificar, em cada ano e de forma consolida-
da, quantas foram conhecidas, ou não conhecidass, quais consideradas 
procedentes ou improcedentes, arquivadas ou encaminhadas para ou-
tros órgãos, enfim qual a deliberação produzida pelos Conselheiros em 
plenário. 

Identificamos que das 111 denúncias apreciadas em plenário no 
período, 107 tiveram uma deliberação final, sendo essa a nossa amostra 
total. As quatro denúncias restantes não tiveram uma deliberação final 
porque, ao não completar a instrução, retirou-se de pauta a pedido do 
Relator, ou os Conselheiros determinaram novas diligências. 

Encontramos no relato do Representante da Procuradoria Geral 
do Estado junto ao Tribunal de Contas, Dr. Aloysio Portugal, uma das 
possíveis causas para o baixo número de denúncias oferecidas ao Tri-
bunal de Contas da Bahia: o posicionamento adotado pelo Tribunal 
de não conhecer denúncia subscrita por cidadão, investido no cargo de 
Deputado, individualmente, a não ser que a origem da denúncia seja da 
Mesa Diretora ou do Plenário da Assembléia Legislativa6. 

Inicialmente analisamos o tempo médio percorrido entre a autu-
ação do processo no protocolo, com sua devida instrução e tramitação, 
até sua apreciação final pelo Plenário do TCE. O resultado surpreende 
porque, de logo, sobressai a ineficiência desse instrumento de controle, 

Segundo Plácido e Silva (2003, p. 348; 941) conhecer: derivado do verbo latino cognoscere (conhecer 
pelos sentido, ver, ter conhecimento de, ter informação, saber, julgar), na linguagem jurídica, notada-
mente, a ciência, a certeza, a idéia, a formação ou noticia a respeito de um fato ou de uma coisa. Não 
conhecer: bem expirme indeferir, julgar improcedente, não admitir, não recebeu E se aplica, notadamente, 
em relação aos recursos interpostos, ou a quaisquer outros pedidos sobre medidas processuais, que se 
recusem ou não se admitam, por improcedentes ou não cabíveis. 
Processo n.° TCE/008984/2002. Ata da 38' Sessão Ordinária do Tribunal de Contas do Estado da 
Babá, realizada em 1° de julho de 2004. 
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dado que o Tribunal não pode usar suas atribuiçóes devido a tanta mo-
rosidade. Acreditamos que o prazo médio razoável para uma resposta 
para o cidadão e a sociedade seja de 90 dias, sob pena de não poder 
exercer plenamente o controle. 

Das 107 denúncias apreciadas, 28, ou seja, 26%, levaram até um 
ano para concluir a instrução e julgamento pelo pleno, quatro levaram 
entre um ano a dois, correspondendo a 3% e 75, ou seja, 71%, levaram 
mais de dois anos para a conclusão desse procedimento. Ressalte-se que 
não são raras as que levaram mais de três anos para conclusão. 

Tabela 4 — Tempo transcorrido para deliberação das denúncias em 
plenário 

TEMPO DE CONCLUSÃO 

Até um ano 28 26 

De um ano a dois anos 4 3 

Mais de dois anos 75 71 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

Gráfico 3 — Tempo transcorrido para deliberação das denúncias em 
plenário 
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Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Bailia. 

A outra análise levou em consideração o objeto da denúncia, ou 
seja, qual o aspecto da gestão pública que obteve a maior demanda por 
parte da população que apresentou denúncia ao Tribunal de Contas. 
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Os convênios e os procedimentos licitatórios são os que majori-
tariamente sobressaem-se como objeto da denúncia, coincidindo com 
as preocupaçóes estabelecidas nos debates entre técnicos do Tribunal de 
Contas na atualidade, sinalizando para a necessidade de mudança de 
foco da atuação do TCE no sentido da prevenção de falhas nos contra-
tos e convênios. 

45% das denúncias têm como objeto os convênios repassados 
às prefeituras ou organizações não governamentais; 34% são sobre o 
procedimento licitatório, aqui abrangendo as diversas modalidades de 
licitação e até mesmo relativo à comissão de licitação; 13% para outros 
tipos de objeto, como alguma falha apontada ao aspecto de gestão es-
colar ou hospitalar; e, em 8%, o objeto não foi identificado por falta de 
informação. 

Tabela 5 — Objeto da denúncia 

Objeto da denúncia 

Convênios repassados às prefeituras ou organizações não 
governamentais 45 

Procedimentos licitatórios 34 
Diversos (alguma falha apontada ao aspecto de gestão escolar ou 
hospitalar) 13 

Outros 8 
Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Bahia. 

Quando procuramos identificar quais os atores envolvidos na de-
núncia, ou seja, quem denuncia e quem é denunciado, encontramos o 
seguinte resultado: 46% são cidadãos, sem identificação revelada; 24%, 
20% representante de pessoa jurídica (empresa), 9% são Agentes Polí-
ticos, 1% sindicatos. Não tivemos nenhum caso para partido político 
ou associação. 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 
	

179 



Tabela 6 — Atores envolvidos na denúncia 

ATORES 	 - 

46% Cidadãos 

Não revelada a identificação 24% 

Pessoa Jurídica (empresa) 20% 

Agentes Políticos 9% 

Sindicatos 1% 

Fonte: Tribunal de Contas do Estado da Bebia. 

Aqui cidadão é a pessoa física, que apresentou identificação e as-
sinou a denúncia, não sendo possível diferenciar ou identificar aqueles 
que acumulam a função de Agente Político nos municípios. 

Com toda certeza, esse item apresenta distorção em relação aos 
Agentes Políticos, apenas 9%, porque somente em alguns casos foi ex-
plicitada a condição de Deputado, Vereador ou Ex-Vereador, como 
também de Ex- Prefeito, do denunciante. 

Quanto às empresas, embora o regimento exija a assinatura e 
comprovação da representação legal, quando da publicação aparece o 
nome da empresa e não do seu representante, o que permite identificar 
a pessoa jurídica, diferente do que ocorre com o cidadão que nem sem-
pre tem a sua qualificação na publicação da ata e da pauta. 

Vale destacar a completa ausência dos sindicatos, associações e 
partidos políticos. Encontramos apenas um caso no qual a Câmara de 
Vereadores apresentou a denúncia. 

Quanto aos denunciados, a sua maior parte, naturalmente, recai 
sobre os Prefeitos dos municípios que recebem os recursos repassados 
através dos convênios e dos responsáveis pela realização dos procedi-
mentos licitatórios, ou seja, os membros da Comissão de Licitação. 

A deliberação do plenário, majoritariamente, ocorreu por unani-
midade, 77%; enquanto que em 23% das decisões ocorreu por maioria, 
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sendo registrado apenas um caso de voto de desempate do Presidente 
quanto à aplicação de multa. 

Uma dúvida que se coloca para os Conselheiros do Tribunal de 
Contas da Bahia, eventualmente, nos debates do plenário, é no sentido 
de esclarecer se a denúncia deve ser julgada ou apreciada pelo Tribunal 
de Contas da Bahia?7  Enquanto a dúvida não é esclarecida, as delibera-
ções apontam no sentido de que as denúncias são julgadas e/ou aprecia-
das ao mesmo tempo. 

Partindo do prisma de que a denúncia submete-se a julgamento, 
a primeira questão que os Conselheiros enfrentam na deliberação é se 
a denúncia pode ou não ser conhecida, ou seja, se estão comidos os 
requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 31 e 32 da Lei Com-
plementar n.o 05, de 04 de dezembro de 1991. Em caso afirmativo, 
passa-se à análise do mérito e, em caso negativo, determina-se o arqui-
vamento do processo. 

Na prática, a premissa do julgamento não é aplicada e os proces-
sos são apreciados, na medida em que a simples análise do requisito de 
admissibilidade não foi obstáculo para enfrentamento do mérito da de-
núncia, permitindo a adoção de medidas, se não pelo próprio Tribunal 
de Contas, por outro órgão da Administração Pública. 

No julgamento dos processos, encontramos casos em que houve 
o conhecimento e arquivamento, não conhecimento e encaminhamen-
to para algum órgão da administração, votos pelo arquivamento e re-
messa de cópia dos autos para conhecimento e providências por parte 
de outros órgãos. 

A decisão de conhecer constou de 62 processos; não conhecer, 
34; arquivar, 40; e outras, 52, o que perfaz 188 de um total de 107 
processos, Isso decorre de decisões cumulativas e aparentemente contra- 

Segundo Plácido e Silva (2003, p. 122), a definição de apreciar e julgar são: "[...] o exame de um ato 
jurídico, a ser feito pelo juiz ou pela autoridade administrativa. Julgar: 'Formação de juízo a respeito 
do assunto que motiva a contenda [...], Procedimento cercado de todas as formalidades e solenidades, 
prescritas em lei, dentro do qual o juiz ou o julgador pronuncia ou decreta a sentença". 
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diárias. Temos mais decisões do que quantidade de processos. Dentre 
as deliberações do plenário podemos elencar: 

Rejeitar a preliminar de incompetência do denunciante, para 
acolher a denúncia formulada, determinando-se, preliminarmente, a 
remessa do processo à Coordenadoria competente para que verifique a 
subsistência ou não das ocorrências noticiadas, tendo em vista a ausên-
cia, nos autos, de documentos comprobatórios das falhas apontadas. 

Conhecer da representação, com fundamento na Lei de Licita-
ções, no mérito, decidem arquivá-la, por perda de objeto, diante dos es-
clarecimentos oferecidos dando-se conhecimento tanto ao autor como 
à instituição denunciada da presente deliberação. 

Não conhecer da denúncia, porque não demonstrada a capacida-
de de "cidadãos", pelos denunciantes, prevista no artigo 92, da Consti-
tuição Estadual da Bahia, em virtude da ausência de prova de serem os 
mesmos eleitores em pleno gozo dos seus direitos políticos, bem como 
pela absoluta falta de prova dos fatos denunciados. Todavia, em vista 
da notícia acerca de licitações financiadas com recursos originários de 
convênios celebrados com o Estado da Bahia, determinar que as Coor-
denadorias encarregadas de realização de auditorias procedam à devida 
apuração quanto à regularidade dos convênios referidos na inicial e as 
suas respectivas prestações de contas, procedendo às suas tomadas, aca-
so ainda não tenham sido prestadas, para o necessário julgamento da 
egrégia Segunda Câmara. 

A dúvida que se apresenta para os Conselheiros, no sentindo de 
saber se a denúncia deve ser julgada ou apreciada pelo Tribunal de Con-
tas da Bahia não tem relevância para o cidadão, na medida em que o 
fundamental é que a deliberação aponte no sentido da proteção dos re-
cursos públicos. Lamentavelmente, nem sempre isso ocorreu de forma 
tempestiva. 
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Denúncia: limites e possibilidades 

A pesquisa constata claramente o déficit de efetividade da denún-
cia no âmbito do Tribunal de Contas do Estado da Bahia no período de 
2001 a 2007, podendo-se inferir que, desde a Constituição baiana de 
1989, esses números não foram diferentes. 

A deliberação do TCE, em um dado momento histórico, de não 
acatar a denúncia formulada por Deputado Estadual, individualmente, 
certamente contribuiu para o baixo número de denúncias. Ao mesmo 
tempo em que o funcionamento na Bahia de um outro Tribunal de 
Contas, o dos Municípios, pode ter direcionado uma parcela das de-
núncias para essa instituição, na medida em que grande parte das de-
núncias envolve os recursos voluntários repassados aos municípios. 

Ainda quanto ao número de denúncias, chamou-me a atenção o 
fato do TCE não processar as Representações de forma distinta, como 
é feito no TCU, que recepciona as Representações, que são exposições 
acerca de irregularidades, ilegalidades ou omissões verificadas em as-
suntos de sua competência. Os expedientes provenientes de Senadores 
ou Deputados Federais, que comunicam a ocorrência de irregularida-
des, também são tratados como Representação. Outra lei, a 9.452, de 
20.03.1997, também faculta às câmaras municipais representarem ao 
TCU irregularidades na liberação de recursos federais para os respecti-
vos Municípios. No TCE, na prática não se separa a denúncia da Re-
presentação. 

O tempo transcorrido entre a formulação da denúncia pelo cida-
dão e a deliberação do plenário na maioria das vezes, 71%, foi superior 
a dois anos. Este é outro dado que explica a baixa efetividade do instru-
mento da denúncia. O critério do tempo é relevante para o cidadão que 
espera do órgão de controle uma resposta rápida no sentido da correção 
da irregularidade ou ilegalidade. A morosidade, na realidade, ocorreu 
em quase 100% dos casos, na medida em que as denúncias levam meses 
para deliberação em plenário. 
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Quanto a esse fato, a instituição demonstra a sua preocupação em 
corrigir seu rumo, pois aprovou uma Resolução, a de n° 011, de abril 
de 2008, que estabelece os elementos norteadores para a definição das 
metas relativas à programação anual de 2008 do TCE, e no seu artigo 
nono contempla que as denúncias e diligências ingressadas nas coorde-
nadorias, até 31.12.2007, devam ser instruídas até 30.06.2008. 

A Resolução também prevê o replanejamento da programação 
das Coordenadorias visando ao atendimento das denúncias de forma 
tempestiva. O artigo 10 diz: o impacto na programação, decorrente de 
apuração tempestiva das denúncias e instrução de diligências, deve ser 
permanentemente avaliado pelos respectivos Conselheiros Superviso-
res. 

O objeto da denúncia majoritariamente apresentado está rela-
cionado aos convênios celebrados com prefeituras municipais, 45%, 
apontando na mesma direção dos acontecimentos expostos na mídia 
nacional, quase diariamente, quanto aos desvios de recursos públicos 
nesta forma de procedimento. Os técnicos do TCE sabem que o repasse 
de convênios para prefeituras e ONGs constituem-se num grande risco 
em função da fragilidade do controle, tanto interno quanto externo. 
Ressalte-se que poderíamos ter urna quantidade maior de denúncias 
relativas aos convênios, que se originam de dispensas de licitação, ce-
lebrados entre o Estado e as ONGs, se o princípio da transparência já 
estivesse sendo observado no âmbito estadual, ou seja, se os recursos 
repassados para essas entidades fossem amplamente divulgados para a 
sociedade. 

O segundo objeto mais destacado como denúncia foi o proce-
dimento licitatório de uma forma geral (34%) essa é sempre uma área 
de risco menor para o controle, embora relevantes os valores envolvi-
dos. No caso das licitações, as partes interessadas exercem a fiscalização, 
necessitando do acompanhamento do órgão de controle para evitar a 
combinação dos participantes no sentido de lesar o erário e a Adminis-
tração Pública. 
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Registramos que consideramos importante o TCE recepcionar de 
forma distinta a Representação do procedimento licitatório com base 
no artigo 113, § 1° da Lei n.° 8.666/93, de licitações, da mesma ma-
neira que procede o TCU, podendo acionar de forma imediata o órgão 
responsável pelo procedimento licitatório para pronunciamento e escla-
recimento dos elementos apontados na Representação. 

Em Parecer exarado no Expediente 220/00, o então Assessor-
Chefe da Assessoria Jurídica pronunciou-se no sentido de que as Repre-
sentações interpostas perante o TCE Bahia, com base no artigo, 113, § 
10 da Lei n. 0 8.666/93, deveriam ser recebidas e processadas como mo-
dalidade processual correspondente, a prevista na Lei Orgânica, como 
denúncia. Esse procedimento vem sendo acatado até os dias atuais. 

O instituto da denúncia, no âmbito do TCE, não permite afirmar 
que a cidadania ativa atua plenamente na Bahia, na medida em que se 
constata apenas um índice elevado: o de agentes políticos interessados 
em acionar o órgão de controle para o enfrentamento das ilegalidades 
e irregularidades. Concordamos que os agentes políticos atuem dessa 
forma. Afinal faz parte da sua atribuição de fiscalizar os recursos públi-
cos. No entanto, há sempre o risco de utilização do órgão de controle, 
no caso o TCE, como instrumento político partidário, e essa não é sua 
função constitucional. 

A baixa atuação da representação dos partidos políticos, das 
associações de classe e dos sindicatos confirmam as outras pesquisas 
apresentadas neste trabalho, tanto no sentido da pouca consciência de 
cidadania do povo brasileiro, quanto no sentido da baixa visibilidade 
e efetividade dos Tribunais de Contas na comunicação com os cida-
dãos, apontando, portanto, para a necessidade da reforma política que 
contemple a ampliação da participação cidadã nas deliberações da vida 
política. 

A forma confusa das deliberações nos 107 processos analisados, 
apresentando decisões cumulativas e aparentemente contraditórias, 
acreditamos que encontre explicação no fato de que o procedimento 
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não é claro desde o início. Afinal, o Tribunal de Contas julga ou aprecia 
a denúncia? No caso de julgar, o procedimento terá de ser de uma forma 
que contemple o contraditório e a ampla defesa, por exemplo, como 
quer a Constituição e assim já decidiu o STF. 

No caso de apreciar, o Tribunal poderá atuar de forma célere na 
instrução e deliberação, mas, neste caso, terá dificuldades para impor 
sanção por não ter submetido o gestor responsável ao contraditório e 
à ampla defesa. Embora o mais importante é que nas duas situações 
o Tribunal pode determinar a sustação do ato, tanto de forma direta 
quanto da forma indireta, através da Assembléia Legislativa, no caso de 
contrato, como reza a Constituição. 

Então, o que fazer? Para o cidadão, o mais importante e relevante 
é uma resposta rápida, que medidas acautelatórias possam ser adotadas, 
que possa ser de caráter preventivo a atuação dos órgãos públicos, corri-
gindo em tempo hábil as irregularidades e os desvios apontados. 

Entendemos que o TCE pode aperfeiçoar sua forma de conduzir 
a denúncia e a sua relação com o cidadão, aproveitando a experiência do 
TCU em diversos aspectos, implantando, por exemplo, algumas das se-
guintes sugestões: a) o Serviço de Atendimento ao Cidadão por e-mail: 
um canal que visa a esclarecer dúvidas e prestar informações gerais sobre 
as funçoes e competências constitucionais e legais do Tribunal. A Ou-
vidoria pode assumir esse papel; b) o Portal: onde estariam disponíveis 
as informações institucionais sobre processos, trabalhos e normativos 
inerentes à atividade do controle externo, bem como a fiscalização de 
obras, fazendo que qualquer interessado possa tomar conhecimento so-
bre os gastos da administração pública estadual. 

É possível implementar um sistema de divulgação das Contas 
Públicas, O TCU, em decorrência do disposto na Lei n.° 9.755/1998, 
mantém a página www.contaspublicas.gov.br  exclusivamente para divul-
gação de dados e informações acerca das contas públicas das diferentes 
esferas de governo, e comunica desde 2001, imediatamente após a sua 
apreciação pelo Plenário, os resultados de auditorias aos Presidentes da 
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Câmara dos Deputados e do Senado Federal, às suas Comissões de Fis-
calização e Controle, às Comissões Temáticas diretamente interessadas, 
bem como às autoridades máximas das áreas pertinentes e cabíveis. 

O TCU veicula, três vezes por semana, no programa "A Voz do 
Brasil", assuntos de interesse da sociedade relacionados com a sua atu-
ação. No caso do TCE da Bahia, essa parceria pode ser feita com a 
Assembléia Legislativa, através da TV Assembléia, que já está em fun-
cionamento. 

Pode, ainda, o TCE desenvolver indicadores, à semelhança do 
que já ocorre no TCU, visando avaliar: a) índice de processos apre-
ciados no prazo; b) tempo médio de atendimentos dos processos; c) 
número de processo em estoque e idade média dos estoques dos proces-
sos; d) índice de cumprimento das deliberações do TCU; e) benefícios 
financeiros da ação de controle; O índice de recuperação de débitos e 
multas; g) total de processos encaminhados ao Ministério Público; h) 
índice de satisfação do Congresso Nacional com os serviços do TCU; i) 
índice de conhecimento do TCU; j) número de informações veiculadas 
na mídia, dentre outros. 

Ademais, é indispensável que a sociedade perceba os esforços dos 
órgãos de controle para combater a corrupção e acredite na efetividade 
da sua atuação. A construção profícua dessa relação poderá estimular 
atitudes positivas na população, dispondo-a a envolver-se ativamente 
no controle social. 

Consideraçóes finais 

A crise de ordem moral e ética na vida pública brasileira, que 
constatamos através dos noticiários diários, pode ser em parte explicada 
pela deficiência da democracia representativa, insuficiente participação 
do cidadão nas deliberações públicas e fragilidade dos sistemas de con-
trole da Administração Pública. 
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Nesse sentido, uma reforma política que aprofunde a democracia 
direta e participativa e aperfeiçoe a democracia representativa torna-
se uma questão premente. Fortalecer o controle democrático da Ad-
ministração Pública, sobretudo através das formas da publicidade e da 
transparência, estimulando a utilização dos institutos de participação 
popular, apontam como uma das alternativas de solução para esse grave 
problema. 

É importante institucionalizar o entendimento de que o modelo 
hegemônico de democracia (democracia liberal, representativa), apesar 
de globalmente triunfante, não garante mais que uma democracia de 
baixa intensidade baseada na privatização do bem público por elites 
mais ou menos restritas, na distância crescente entre representantes e 
representados e em uma inclusão política abstrata feita de exclusão so-
cial (SANTOS, 2002, p.32) 

Sendo esse entendimento acompanhado do reconhecimento 
institucional da importância da complementaridade do procedimento 
participativo, das formas públicas de monitoramento dos governos e 
dos processos de deliberação pública como forma de substituir parte 
do processo de representação e deliberação tais como concebidos no 
modelo hegemônico de democracia, certamente ajudará a ampliação 
da participação do cidadão nas atividades fiscalizadoras do Tribunal de 
Contas. 

A denúncia aos Tribunais de Contas, objeto de nossa pesquisa, é 
um dos institutos que permitem ao cidadão provocar o poder público 
na busca de ações corretivas no uso dos recursos públicos. E o Sistema 
Tribunais de Contas precisa reconhecer e valorizar esse instituto, esti-
mulando o cidadão a colaborar com os órgãos de fiscalização e controle, 
apresentando adequadamente a denúncia, a representação ou qualquer 
outra forma de manifestação que ajude na atividade de controle. 

Como forma de aproximar a instituição Tribunal de Contas da 
sociedade e do cidadão, particularmente no estado da Bahia, a denúncia 
pode ser o canal entre esta instituição e a sociedade civil, precisando ser 
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mais divulgada para os meios de comunicação em geral e para os agen-
tes políticos em particular, pois esses têm a competência e obrigação 
de fiscalizar a aplicação dos recursos públicos. Naturalmente que, para 
o desempenho dessa função, necessitam-se das informações adequadas 
que os Tribunais possuem e devem disponibilizar tempestivamente, in-
dependentemente de solicitação. 

Accountability, tal como entendemos neste trabalho, está relacio-
nada, em seu sentido amplo, à questão da eficiência, da transparência, 
da participação, além da cidadania e da democracia. É um caminho de 
mão dupla, sendo imprescindível que o gestor da coisa pública preste 
contas, e o cidadão esteja efetivamente interessado e engajado em tomar 
as contas. Os Tribunais de Contas e os órgãos de controle, em geral, po-
dem atuar para possibilitar o discernimento necessário à compreensão e 
avaliação da gestão pública. 

A denúncia ocupa um espaço nobre no sistema jurídico brasi-
leiro, tem acento constitucional, merece, portanto, dos Tribunais de 
Contas um tratamento à altura da expectativa do cidadão, que acredita 
na democracia e no Estado de Direito. 
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BOA-FÉ, RESPONSABILIDADE FISCAL E 
RESPONSABILIDADE DOS CONTRATADOS E AGENTES 

FINANCEIROS COM O PODER PÚBLICO* 

Pedro Henrique Lino de Souza** 

Tendo como pressuposto básico, anterior a tudo, que se transmite 
melhor com o exemplo, gostaria que me fosse permitido iniciar essas 
palavras contando experiência que, pessoalmente, vivenciei na minha 
antiga e saudosa por vezes, atividade de advogado, quando empregado, 
na função de assessor jurídico da Companhia de Engenharia Rural da 
Bahia. Aqui, tudo o que relatarei é rigorosamente verdade, salvo ino-
portunas traiçóes de algum já esmaecido quadro preso na parede da já 
envelhecida memória. 

Estávamos na primeira metade da década de 80, quando essa em-
presa, a CERB — uma sociedade de economia mista — foi designada para 
empreender, dentro do programa de obras contra a seca, uma barragem 
no rio denominado São José do Jacuipe, em pleno semiárido. 

Licitou-se, inicialmente, o projeto e, ao depois, com base nele 
evidentemente, a construção em si. De salientar que naquele tempo 
costumava-se utilizar a prática — hoje inteiramente banida por leis pos-
teriores, especialmente a LRF — do chamado autofinanciamento. Vale 
dizer que a futura contratada deveria custear sozinha as obras e serviços 
previstos, devendo, para tanto, obter, em seu próprio nome, emprésti-
mo, normalmente externo, que ficaria depositado, indisponível, numa 
conta específica e vinculada. Paulatinamente, e à medida que as faturas 
fossem sendo aprovadas, a empreiteira iria sacando daquela conta os 
valores que deveria receber como paga pela contraprestação dos servi- 

* Conferência proferida no V Congresso Brasileiro de Licitações. Contratos e Compras Governamentais 
— 19 a 21 de agosto de 2009— Salvador —Bahia. 

** Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Mestre em Direito Público. 
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ços realizados, adimplindo-se, dessa esdrúxula forma, a realização do 
objeto. 

O Estado da Bahia (no caso o controlador, acionista quase exclu-
sivo da sociedade), por seu turno, era o garantidor (vinculando, para 
tanto, em lei específica, quotas do ICMS) e, finalmente, o principal 
pagador, nos prazos e condições nele estipulados, das parcelas do mútuo 
prévia e efetivamente utilizadas quando da execução do contrato. 

No julgamento dessa específica concorrência, por técnica e preço, 
levou-se, como costumeiro em casos que tais, em consideração o custo 
final proposto, vale dizer, o valor global para a realização da obra e os 
encargos financeiros relativos ao empréstimo. 

Licitação finda, objeto adjudicado, contrato assinado, providên-
cias preliminares sendo adotadas, eis que chega a vencedora com uma 
proposta inacreditável: teria condições de construir a importantíssima 
barragem em tempo muito menor, e com grande economia (algo entre 
dez a vinte por cento) no preço final ajustado, que remontava a algumas 
dezenas de milhões de dólares. Tinha, para tanto, uma única exigência: 
que, ao invés de construir o vertedouro da barragem, como inicialmen-
te projetado, de concreto atirantado, se utilizasse um canal natural de 
pedras que houvera descoberto, e que, com isso, se aumentaria inclusive 
a segurança e solidez da obra. 

A CERB aceitou a proposta e, pasmem todos, tudo foi bem reali-
zado nos termos propostos e repactuado. Como qualquer pessoa, tam-
bém fiquei intrigado com aquele aditivo tão inusual, tão diferente de 
todas as práticas ainda hoje correntes. 

O que, afinal, acontecera? 

Descobri, logo depois, "a carne embaixo do angu". A vencedora 
demorara a decidir-se sobre sua participação no certame; tomada a de-
cisão, entretanto, algumas providências, tais como a obtenção do em-
préstimo, com custo competitivo, elaboração da proposta técnica, etc, 
eram mais prementes, naquele instante, do que uma cuidadosa e acura- 
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da análise dos quantitativos e preços básicos constantes do edital; para 
apresentar, desse modo, uma proposta competitiva também no preço, 
utilizou-se, exclusivamente, dos dados constantes do instrumento con-
vocatório, apenas aplicando a redução máxima ali permitida. Ganhou 
a licitação! 

Mas, perderia na realização da obra. É que essa, do modo como 
licitada, daria um prejuízo imenso, vez que a projetista, sendo, como 
de fato parece mesmo que era, proprietária, ou sócia, ou beneficiária — 
pouco importa — da, pelo menos na época, única empresa construtora 
de tirantes que havia no País, previra um vertedouro em concreto... 
justamente atirantado! Tudo teria passado em branco e bem cimentado 
se o preço unitário do concreto, como posto no edital, não tivesse sido 
subdimensionado, o que, inevitavelmente, acarretaria perdas para a em-
presa encarregada da construção já ali, naquele instante, contratada. 

Premida por todas essas circunstâncias, demonstrou, então, sua 
imensa capacidade em termos de tecnologia e recursos financeiros, 
atraindo, para resolver o problema, o que havia disponível no mundo. 
E, com um estudo da geologia da área, que teria sido até simples se, 
como devido, tivesse sido realizado pela própria projetista, descobriu o 
vertedouro natural de pedra, escondido poucos metros abaixo de uma 
fina — para a magnituda da obra — camada de terra. 

Ao analisar tal exemplo, de certa forma consegue-se identificar 
boa parte dos aspectos que gostaria de aqui abordar. 

O primeiro, e mais importante, é a conduta, quase antagônica, 
dos dois partícipes na totalidade do processo. Em tese, inicialmente 
abstraindo qualquer consideração outra, enquanto a construtora agiu, 
cooperativamente, como deveriam agir todos, em qualquer circunstân-
cia e com qualquer contrato, a projetista, ao contrário, foi guiada exclu-
sivamente pela abominável lei do "levar vantagem em tudo"; ainda que, 
para tanto, tivesse descuidado dos mais comezinhos princípios profis-
sionais, éticos ou morais. 
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Outro ponto que merece ser salientado é o móvel de cada uma 
das partes, devido em qualquer relação contratual pública; assim, en-
quanto a Administração deve estar animada, exclusivamente, pelo inte-
resse público, o setor privado estará submetido à busca do lucro, oxigê-
nio essencial para sua subsistência empresarial. Mas, ambas, ou todas as 
partes, devem estar subsumidas, sempre, ao dever da boa-fé. 

Nesse passo, assente-se, primeiramente, um ponto fundamental, 
um aspecto sumamente importante e anterior a qualquer consideração: 
é que, embora pareça induvidoso que a conduta da administração pú-
blica deve sempre estar pautada pela boa-fé, até mesmo como um prin-
cípio decorrente da moralidade constitucionalmente estipulada no art. 
37 da Lei Magna, não somente ela deve estar a esse aspecto submetida, 
como possa crer algum descuidado estudioso da doutrina e jurispru-
dência pátria. 

Mas, e a atuação do particular, do prestador ou fornecedor da 
Administração Pública, que ocupa papel primordial no procedimento 
da despesa pública, não deveria? É verdade sabida que exemplo como o 
aqui trazido é raríssimo — único, talvez — pois contrário à ordem natural 
que ora parece imperar no nosso País, das tenebrosas transações, dos 
capilés, das negociatas, do conluio das moscas varejeiras do erário. 

Nessa linha, importante salientar, como bem já o fizera o prepa-
radíssimo Ministro Benjamim Zynder, no Acórdão 105/2002, que o 
Pleno do TCU vem "consolidando o entendimento de que as empresas 
que contratam com a Administração atuam não apenas na defesa de 
seus interesses privados, mas mantêm verdadeiro vínculo de colabo-
ração com o poder público para o atingimento do bem comum. Por 
conseguinte, têm o dever de agir com honestidade e lhaneza ao celebrar 
ajustes de natureza administrativa(...)". Frise-se que, hoje, a evolução 
do direito privado levou à positivação de princípios de índole social em 
normas que visam a regular relações eminentemente privadas. Protege-
se a boa-fé dos contratantes, apenam-se com nulidade cláusulas de ca-
ráter abusivo, repudia-se o abuso do direito. O novo Código Civil esta- 
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belece a lesão e o estado de perigo como fatores a ensejar a relativização 
da autonomia da vontade. Sendo a função social do contrato, de que 
a boa-fé é conseqüência imediata, princípio aplicável aos contratos de 
direito privado, com mais razão ainda, deve o contratado que celebra 
ajuste com a Administração agir com correção, sob pena de responder, 
administrativamente inclusive, pelos danos que vier a causar ao erário. 
Máxime quando os contratos celebrados têm, por fim último, a satisfa-
ção do interesse público". 

A verdade é que a teoria geral do contrato, como categoria jurí-
dica, pressupôs, sempre, desde o direito romano, que as relaçôes con-
tratuais, todas elas, hão de estar necessariamente permeadas pela boa fé, 
aspecto que hoje foi meramente positivado no nosso atual Código Ci-
vil, consoante alguns dispositivos, merecendo menção o art. 422, verbis: 
"Os contratantes são obrigados a guardar, assim, na conclusão do con-
trato, como na sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé". 

Nesse passo, é bem de ver-se que "boa-fé" é um conceito juridica-
mente indeterminado, pois que mais ligado à ética e à moral, à conduta 
esperada de um "bonzo parter familat , guardando, portanto, grande 
dificuldade para uma exata definição; busca que, aliás, nem se coaduna-
ria com o espaço e o tempo dessas breves palavras. Melhor aceitarmos, 
como premissa que naturalmente percebemos o seu conteúdo, como 
percebemos o amarelo que também não conseguimos definir. Para fins 
de simplificação, entretanto, a boa-fé estaria bem contida na atitude 
cooperativa da construtora do exemplo primeiro ou nas lições do Di-
reito Romano, que tinha a bona fide como a confiança, a honestidade, a 
lealdade, a sinceridade, que seriam as notas caracterizadoras da evolução 
natural da espécie animal homem. 

Esse aspecto, aliás, há de merecer grande relevância para as fi-
nanças públicas, eis que se perpassarmos as vistas sobre os grandes e 
atuais gastos da contemporaneidade, os pontos de maior fragilidade de 
controle da despesa pública estão, sem dúvida, nas variadas formas de 
relacionamento obrigacional do Estado, em todas as suas modalidades. 
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É fácil perceber-se que, atualmente, mais e mais, a atividade con-
troladora, tanto interna quanto externa, se consegue exercer bem me-
lhor sobre a despesa dita legal, ou seja, aquela que exige ou decorre de 
disposições normativas, que conta hoje, inclusive, com o auxílio luxu-
oso de sistemas, arquivos e programas computacionais e, até mesmo, 
uma nascente inteligência artificial, do que naquelas informadas, ape-
nas, pelas relações obrigacionais da administração pública. 

Dessa forma, enquanto declinam os problemas de mau uso do 
dinheiro público com a despesa legal, aposentados os coletores, compu-
tadorizados os guarda-livros, as "contas únicas" permitindo maior efi-
ciência no gerenciamento das disponibilidades financeiras, mais e mais 
intensas são as constantes denúncias na área do comércio jurídico dos 
entes estatais, os abusos praticados, os escândalos que agora já têm até 
batismo e nome... Jaleco Branco, Nemesis, Sathiagarra, etc, etc, etc. 

Claro que corrupção é moeda de duas faces. Para cada corrupto 
há sempre um corruptor... mas, o senso e a moralidade comuns, sen-
tem-se mais agredidos com os atos praticados no seio da administração 
pública, talvez porque devesse ela ser sempre informada pelo princípio 
jurídico da moralidade. Entretanto, precisamos saber — até para comba-
ter — que nem sempre a atividade administrativa age imbuída de boa-fé, 
mais chamando a atenção, aliás, os inúmeros casos onde utilizam-se as 
exceções criadas em lei para consecução de fins legalmente inadmitidos 
e até criminalizados, por exemplo, pela Lei 8.666. 

Dentro apenas do âmbito da atividade governamental, por vezes 
a má-fé começa já no planejamento da compra ou fornecimento. Por 
exemplo, sempre desconfiei de que certas e privilegiadas livrarias tives-
sem (tenham?) conhecimento prévio dos livros que seriam adotados 
pelas Secretarias Estaduais de Educação. 

Só isso explica, por exemplo, que algumas dessas empresas espe-
cializadas consigam crescer muito, essencialmente ganhando todas as 
licitações realizadas, por vezes em vários exercícios seguidos, vendendo 
ao Estado montanhas de livros pelo seu preço de capa. Claro, isso só 
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seria possível se, detentoras de informação privilegiada, previamente fe-
chassem grande compras com as editoras e lograssem, com isso, preços 
baixos o suficiente para vencerem todos os certames e, ainda assim, 
auferirem lucros imensos. 

E imaginem a quase impossibilidade do exercício do controle 
nesse tipo de negócio, pois que a Administração, abrindo mão da com-
pra direta, licita e adquire o bem pelo preço de vendedor final. Ai bem 
pode estar, tipicamente, um caso consumado de má-fé "in procedendo" 

da Administração. 

E. há tantos outros exemplos. O não planejamento em tempo 
oportuno, com o fim exclusivo de dispensar a licitação e lograr uma 
contração adredemente escolhida a determinada empresa pelo critério 
da emergência. Conheço, por exemplo, a construção do molhe de pro-

teção do cais do ferry bom, em Itaparica, onde se dispensou a licitação 
obrigatória, em fevereiro, pois as grandes marés ocorreriam em março. 
E por que não se licitou nos onze meses anteriores? 

Bom, nesse tema, tantas são as possibilidades de utilização, por 
agentes da Administração, de mecanismos supostamente legais para se 
alcançar finalidades ilícitas — e, por vezes, já vimos, até criminalizadas - 
que nenhuma lei, nenhum sistema de controle poderia dar conta. Para 
prevenir tudo ter-se-ia que legislar e controlar, para além da imagina-

ção... 

Mas, como diria a personagem da televisão: cadê os outros? Sim, 
pois se há na esfera administrativa os mau intencionados, os despu-
dorados, os aéticos, os desonestos, enfim, há, também, de outra sorte, 
no outro lado, os que auferem a vantagem disso tudo. Para os agentes 
públicos, desejam-se as penas da Lei, de improbidade ou criminal. Para 
o ente privado ...o lucro! 

E o pior é que a má-fé dos outros, dos agentes públicos ou priva-

dos, sempre sobra prá nós, os cidadãos. E, lamentavelmente, é à custa dos 
programas de combate à pobreza, que pagamos a conta... E somos obri- 
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gados a aturar sem questionamentos, sem ao menos buzinar, mudos, 
nas sinaleiras da vida, o oferecimento trágico da nudez de miseráveis 
sariemas, com "seus velhos vestidos cada dia mais curtos", assistindo os 
desgraciosos malabarismos dos pequenos "palhacinhos de rua". 

Sim, a viúva é rica e sempre paga a conta.., mas só que é com 
nosso dinheiro! E por muitos motivos. 

Começo afirmando que, primeiramente, parte-se do paradigma 
falso de que a Administração detém superioridade jurídica nas contra-
tações, por força da previsão legislativa das chamadas "cláusulas exor-
bitantes". Tenho que, contemporaneamente, isso é uma falácia, que se 
porventura existiu, já teria, desde muito, sido derrogada pelo podero-
síssimo lobby das empreiteiras, na verdade o grande responsável por 
tantos e tantos artigos e disposições da Lei 8.666. 

O segundo paradigma, esse absolutamente consolidado, de enor-
me interesse para os grandes escritórios de advocacia, é a maliciosa utili-
zação dos mecanismos vedantes do enriquecimento ilícito do Estado, o 
que tem conduzido a despesas públicas com reparações absurdas, no mais 
das vezes indenizando-se exatamente quem deu causa ao suposto dano ou 
que não poderia, jamais, desconhecer a ilegalidade perpetrada. 

Da forma como vem sendo entendido ou aplicado pretoriana-
mente esse princípio, estimula-se o total descompromisso do particular 
com a devida boa-fé, posto que jamais tem qualquer perda, jamais sofre 
qualquer sanção e, ainda que tenha agido prenhe de má-fé, ganhará 
sempre, recebendo tanto o devido quanto o indevido. 

Dessa maneira, o negócio jurídico entre o setor empresarial e as 
variadas administrações, nas três esferas de Poder, tem-se mostrado ge-
ralmente bem mais desfavorável ao setor público, quando sua suposta 
superioridade cede lugar ao agigantamento do privado, pelas mais va-
riadas razões: pessoal mais preparado, mais qualificado, mais motivado, 
mais bem remunerado, com acesso ao que existe de mais moderno e a 
mais alta tecnologia disponível, ausência dos controles típicos das fi-
nanças públicas, etc. 
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Tenho para mim, com a experiência de bem mais de vinte anos 
volvidos no trabalho e exercício do controle externo, seja como Auditor, 
seja como Conselheiro, que, atualmente, ao menos inexiste superio-
ridade alguma do público sobre o particular, até porque as chamadas 
cláusulas exorbitantes, são, também, de ampla aplicação em qualquer 
contratação, mesmo naquelas exclusivamente de índole civil. 

De fato, qual a grande obra particular que não está sujeita a fis-
calização? Ou à possibilidade de rescisão, quando do descumprimento 
de alguma cláusula contratual? Nesse passo, assistimos a uma verda-
deira publicização dos contratos privados. Ademais, a utilização, pela 
administração, de qualquer disposição exorbitante, se desinteressante 
para o particular, irá desbordar, sempre, em face da natural garantia 
constitucional, na compulsória busca do caminho judicial, até porque 
as grandes empresas estão sempre muito bem assistidas por grandes es-
critórios de advocacia. 

Basta que se pense na montanha de dinheiro arrecadado pelos 
entes estatais, nas suas variadas esferas, para que se perceba a magnitude 
do mercado das obras públicas. Qual, afinal, o somatório dos orçamen-
tos anuais da União, dos vinte e seis Estados, do Distrito Federal e dos 
quase seis mil municípios? Tenho também por imensa falácia o que por 
vezes se ouve ou lê, opiniôes de que faltariam prestadores de serviço se o 
particular não fosse protegido das cláusulas exorbitantes que o interesse 
público — e esse é o ponto — impõe aos contratantes. O que tenho vis-
to é o oposto, os lobbies procurando contrataçôes, vendendo projetos, 
sonhos e pontes... 

O fato é que, por faltar boa-fé a tantos contratados, damos, mui-
tas vezes, merendas apodrecidas a nossas famélicas crianças, escrevemos 
com canetas sem tinta, lemos livros com pornografia em tirinhas de 
Chico Bento, admiramos obras faraônicas, construídas com preços su-
perfaturados! 

É claro que é exatamente nas "obras de grande vulto", consoante 
a boa definição da lei baiana, que tais aspectos assumem maior relevàn- 
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cia, risco e danosidade ao erário. Nem precisamos ir longe no tempo ou 
espaço. A revista Veja desta semana chama a atenção que os "milhões e 
milhões, em riquezas tiradas do bolso dos brasileiros que trabalham e 
pagam imposto ao erário, já foram enterrados nas obras da Norte-Sul", 
a ferrovia que nunca termina. E Completa: 

[...] Descobriu-se que a concorrência para construí-
la era uma fraude, pois as empreiteiras haviam 
combinado o preço entre si Desde 2001, quando 
Brasília decidiu tocar a obra pra valer, já foi gasta a 
formidável soma de 1,4 bilhão de real. Até agora, 
essa dinheirama serviu para deitar sobre os dormen-
tes 25% da extensão total dos trilhos. Desde o fim do 
ano passado o DNA do pecado original voltou a se 
manifestar, agora sob a forma de superfaturamento. 
O Tribunal de Contas da União (TCU) calculou 
que as empreiteiras receberam 308 milhões de reais 
a mais do que o orçado. 

Evidentemente que tais superfaturarnentos ocorrem de variadas 
formas e meios, planejados no planejamento, ou executados na execução 
do contrato; todos os momentos, igualmente, permeados pela má-fé. 
Não é à toa que um conhecido empreiteiro local, parafraseando "Nem 
Prancha", tipo popular nos meios esportivos do sul do País, dizia que 
tal como os pênaltis no futebol, tamanha a importância das medições, 
que essas também deveriam ser realizadas apenas pelos presidentes das 
empreiteiras. 

O que fazer? Em tema de contrato ou de futebol, como agir em 
face do paradigma da famosa "lei de Gerson", a norma máxima a orien-
tar os contratantes nas suas relações com o setor público? 

Quando trouxe o exemplo inicial desse trabalho, tinha em mira 
que ali estaria uma primeira luz a nos orientar no correto procedimento 
que se precisa adotar, e ser adotado, "de lege ferenda", qual seja, para o 
bem ou para o mal, o setor privado age sempre buscando o lucro, por-
que lhe é essencial para a sobrevivência. 
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Sim, aquela empreiteira não agiu cooperativamente com Admi-
nistração, orientada pelo espírito da ajuda ou imbuída de propósitos 
puros de um "bano pater fitmilae". Claro — fiz questão de frisar — que 
tudo fizera para transformar o prejuízo certo em lucro honesto. Mas sua 
ação de boa-fé, que se reverteu extremamente salutar para a adminis-
tração pública, é um exemplo importante que precisa ser difundido e 
aproveitado. 

Mas, de lege lata, há um exemplo na LRF que também merece 
reflexão. Mas, antes de abordar tal aspecto, conveniente lembrar que a 
LC 101 traz, em alguns momentos, dispositivos que irão repercutir nas 
contratações públicas, obviamente sempre impregnados ou animados 
pelo espírito que orientou o legislador complementar: o equilíbrio e a 
responsabilidade fiscal. 

Nesse passo, vale começar gizando que o art. 15 da LRF vai con-
siderar não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público "a 
geração de despesa ou assunção de obrigação" que não atendam a de-
terminados dispositivos — que elenca — ou, mais especialmente, que não 
guardem consonância com orçamento posto, não possuam estimativa 
do impacto nos dois anos subsequentes e não estejam compatíveis com 
o planejamento legislado. 

Veja-se bem a importância disso. Ao disciplinar que a despesa é 
não autorizada, o legislador apostava na aprovação — consumada, aliás 
— da Lei n° 10.028/2000, que, em artigo próprio, primeiramente, cri-
minalizava a "ordenação de despesa não autorizada". 

Ademais, ao increpá-la de irregular e lesiva ao patrimônio público 
está relacionando, penso, tais gastos com o disposto no inciso XI do art. 
71 da Constituição Federal, que determina a aplicação "aos responsáveis, 
em caso de despesa ou irregularidades de contas, das sançães previstas em 
lei, que estabelecerá, entre outras cominaçães, multa proporcional ao dano 
causado ao erário". 

Tais dispositivos, mediante explicitação específica do art. 16, 
4°, da mencionada LC 101, vão-se constituir "condição prévia" para o 
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"empenho e licitação de serviços, firnecimento de bens ou execução de obras" 
e, ainda, para desapropriação de imóveis urbanos promovida pelo Poder 
Público municipal e com o objetivo de ordenar o plano de desenvol-
vimento das funções sociais da cidade e garantir o bem estar dos seus 
habitantes. 

Saliente-se, ademais, apenas para completar o raciocínio, que essas 
mesmas regras vão também ter incidência cogente na despesa corrente 
autorizada genericamente em lei e denominada, expressamente, na LRF 
como "obrigatória de caráter continuado". Também as despesas de 
pessoal e previdenciária.s, como é sabido, independentemente da sua 
natureza estatutária ou obrigacional meramente, também serão objeto 
de regramento, no capítulo IV da LRF, que trata da Despesa Pública. 

Esses aspectos todos são extremamente interessantes, sempre na 
linha da preocupação do legislador com a chamada responsabilidade fis-
cal. Mas, no tema aqui proposto, penso que a grande inovação mesmo 
vai estar no Capítulo VII — que trata da Divida e do Endividamento, 
na Seção IV, que normatiza as operações de crédito e em especial na 
subseção I, onde a Lei vai ter disposições específicas sobre essa mo-
dalidade de relação obrigacional dos entes estatais com um segmento 
específico do setor privado. 

Aliás, é importante salientar que, salvo fugaz menção, em dadas 
normas — mesmo no art. 165, §, 8°, da CF — o legislador brasileiro ja-
mais tivera o cuidado de tratar normativamente sobre o endividamento 
do setor público, muito menos das relações obrigacionais insertas nesse 
procedimento, de empréstimo, resultando, essa inação, em irregulari-
dades absurdas, bastando relembrar um caso ocorrido aqui mesmo na 
Bahia, quando um governador, ele próprio, outorgou procuração para 
que certa e conhecida empreiteira recebesse, como se agente público 
fosse, diretamente do caixa único, parcelas de receitas, tributárias inclu-
sive, à guisa de satisfazer suposto crédito. 

A LRF vai corrigir tal anomia, criando, para a celebração do mú-
tuo, exigências como: 
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limites e condições relativos à realização das operações de cré-
dito verificáveis pelo Ministério da Fazenda, embora assaltem-
me sérias dúvidas sobre a constitucionalidade dessa verifica-
ção; 

autorização legislativa prévia e expressa à contratação, seja na 
LOA, seja em lei posterior; 

a receita proveniente da operação tenha sido previamente in-
cluída em normas de índole orçamentária (salvo no caso das 
chamadas ARO, as antecipações de receita orçamentária, que 
vão ter regramento específico na subseção II daquele mesmo 
capítulo); 

atendimento às condições e aos limites fixados pelo Senado; 

a chamada "regra de ouro", ou seja, as despesas de capital são o 
limite para qualquer mútuo. 

Adentremos, agora, ao aspecto mais importante de toda essa 
abordagem normativa. É que, primeiramente, o caput do art. 33 da 
LRF vai dispor que "a instituição financeira que contratar operação de 
crédito com ente da Federação (...) deverá exigir comprovação de que a 
operação atende às condições e limites estabelecidos", para, no parágra-
fo seguinte, de forma lapidar, concluir, verbis: 

A operação realizada com infração do disposto 
nesta Lei Complementar será considerada nula, 
procedendo-se a seu cancelamento, mediante a 
devolução do principal, vedados pagamentos de 
juros e demais encargos. 

Tenho como exemplares, para tudo quanto aqui falado, esses dis-
positivos. Evidentemente, não se pode supor que, conhecendo, como 
conhecemos, os cuidados de um banco ao emprestar qualquer centavo 
— tamanhas são as exigências ou, mais que isso, a verdadeira radiografia 
que exige e promove na vida de qualquer mutuário — se possa alegar, de 
boa-fé, ignorância ou desconhecimento de qualquer circunstância legal, 
mesmo porque, já diziam os romanos, "ignorantia legis neminem excusat. 
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Nesse caso, ela deve, repete-se, exigir a comprovação do correto 
implemento das condições prévias, sob pena — diz a lei — de nulidade 
do negócio. Ou seja, do negócio nulo (não anulável), fará jus, após can-
celamento, apenas ao principal, vedada a percepção, pelo particular, de 
juros ou demais encargos. Desse modo, se de um lado, o ente mutuário 
não enriquece ilicitamente, pois que não se apropriará da mercadoria — 
o dinheiro — do banco, de outro, esse também não vai auferir qualquer 
vantagem do negócio. 

Antes, ao contrário, estando o grande ganho de qualquer insti-
tuição financeira na circulação rentável do dinheiro, na cobrança dos 
encargos próprios do seu negócio, o dinheiro parado, como previsto, se 
não significa prejuízo, significa perda por deixar de ganhar. Aliás, justa, 
porque deixara de aplicar, na formalização do pacto, a boa-fé, que deve-
ria permear qualquer relação jurídica. 

Pois bem. Emprestar dinheiro é o negócio de qualquer banco. 
E nisso ele tem mais conhecimento, mais expertise, do que qualquer 
outra pessoa. E, claro, não pode desconhecer, minimamente, as regras, 
inclusive as legais. E, se o faz, não é por ignorância, que não poderia ter 
ou alegar, e, sim — objetivamente -, por má-fé, não devendo, portanto, 
auferir dessa atuação qualquer vantagem; antes, deve até mesmo ser 
apenado, ainda que também não se possa admitir o enriquecimento 
ilícito de outrem. 

Isso tudo parece muito claro e lógico. 

Como, então, podemos admitir que essa regra, decorrente da ló-
gica, do bom senso, não seja, mutatis mutandes, aplicável a todas as 
demais instâncias da contratação pública? É curial que o dono do ne-
gócio — de qualquer negócio — deve dominar o conhecimento da sua 
área, sob pena de ser condenado ao inferno da quebra. Quando um 
licitante participa de um certame, sem dúvida, ele precisa dominar os 
aspectos envolvidos naquele serviço ou fornecimento, inclusive os as-
pectos legais, como um imperativo da sua própria sobrevivência. Mas, 
inexplicavelmente, exige-se esse conhecimento exatamente — e apenas 
- do comprador na área pública. 
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A realidade deveria conduzir à posição oposta. O uso, o senso 
comum indica que é justamente o comprador quem demanda conhe-
cimento do bem comprado e o obtém do vendedor que deve dá-los de 
boa-fé. Normalmente, compram-se as coisas, especialmente aquelas de 
maior complexidade, exatamente com base nas informações do vende-
dor (e por isso se erra tanto no Brasil). O estudo do processo decisório 
nos seres humanos aponta para que quanto mais conhecemos um dado 
produto, mais demoramos na tomada de decisão. E a recíproca é igual-
mente verdadeira, pois necessitamos das informações de outrem. 

Do setor público, entretanto, se pretende exatamente o contrário, 
como se o agente público não fosse — como de fato é — um ser huma-
no como qualquer outro, sujeito às mesmas circunstâncias orteguianas. 
Esse ser que se pretende infalível é, entretanto, usualmente, mal pago e 
mal amado, pois culpado dos males da humanidade toda. 

Penso que quem vende há que conhecer, perfeitamente bem, o 
que está vendendo, especialmente quando contrata com o setor pú-
blico. Máxime nas chamadas "obras de grande vulto", onde empresas 
multinacionais imensas, detentoras da mais aprimorada tecnologia para 
tudo, sem dúvida, conhecem seu negócio melhor que qualquer outra 
pessoa. E ganham muito exatamente por conta disso. 

Algumas das estratégias de que se utilizam são bastante conheci-
das. De mencionar-se, por exemplo, que as obras na sua quase totalidade 
são licitadas tendo por base apenas o chamado projeto básico. As gran-
des empresas, com base nos seus próprios estudos, sabem dos desacer-
tos que existem nos quantitativos previstos no edital. Nas quantidades 
corretas, utilizam-se os menores preços possíveis; naqueloutras, onde as 
previsões estão, muito certamente, subdimencionadas, aplicam os mais 
altos valores permitidos. Com  isso, alcançam-se, no global, preços que 
aparentam ser baixos, mas que escondem os famosos aditivos futuros, 
que vão encarecer, de muito, os valores originalmente previstos. 

Evidentemente que, havendo erro imputado ao projeto básico, 
nas recomposiçoes do preço global, utilizar-se-ão os valores das propos-
tas originais, já adredemente superfaturados, distorcendo, por inteiro, 
aquela realidade anterior. E muito mais ganham em qualquer acréscimo 
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de quantitativos ou no famoso reequilíbrio econômico-financeiro dos 
contratos. 

Penso que é imperativa a correção de tantas brechas, objetivando, 
tanto quanto possível, a boa-fé que há de presidir, a formalização, pela 
administração pública, de todo e qualquer negócio jurídico, como mui-
to bem colocou o Ministro Benjamim Zymler, utilizando-se a lógica 
aplicada na LRF, conforme comentado. 

As empresas devem-se comportar no Brasil da mesma forma que 
se comportam quando operando no exterior. Mas, sobretudo, devem 
agir de boa-fé. E isso inclui saber quando estão atuando à margem da 
lei, pois que elas bem sabem dos aditivos indevidos ou ilegais. Mas, 
sobretudo, não se podem locupletar dos equívocos, a propósito ou de 
propósito, cometidos pela Administração. Veja-se: não se está pregan-
do o enriquecimento ilícito do Estado, mas, sim, a moderação nas in-
denizações, limitadas essas, apenas, ao custo efetivamente incorrido e 
demonstrado, jamais os preços propostos reajustados, reequilibrados, 
renegociados. E tudo dentro dos limites do mercado. 

O curioso disso tudo é que esses contratados, quando questiona-
dos porque precisam agir de forma tão danosa para o erário, costumam 
responder, sorriso nos lábios, que precisam "fazer caixa para arcar com 
os custos das campanhas..." 

Penso que tais providências, limites impostos aos aditivos e inde-
nizações, tudo isso já acarretará sensível melhora se tivermos um contro-
le externo que se faça eficiente para intervir e tempestivamente corrigir 
os desvios. Desde que atue! Considero o modelo brasileiro, nesse passo, 
muito bom, com um Tribunal de Contas com poderes para fiscalizar 
tempestivamente os contratos e adotar providencias saneadoras. 

E, aliás, justiça seja feita, o Tribunal de Contas da União, pelo 
menos ele, a cabeça do sistema desses órgãos de controle, tem tido des-
tacada atuação no controle das relações obrigacionais da União. 

Tanto e a tal ponto que noticiou a imprensa que o Presidente da 
República, queixando-se do controle exercido sobre as obras do PAC, 
teria dito que precisava empossar no TCU um ministro amigo 
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SEMINÁRIO 

"VINTE ANOS 

DA CONSTITUIÇÃO 

DE 1988" 





DISCURSO DA DESEMBARGADORA / PRESIDENTE DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA 

Silvia Carneiro Santos Zarie 

Entendo que um dos aspectos mais importantes da Constituição 
Federal a ser destacado nesses seus 20 anos é, sem dúvida, o elenco dos 
direitos e deveres individuais e coletivos —previstos no art. 50 — e dos 
direitos sociais — previstos no art. 6°. 

Certamente, esses dois artigos contribuem para o título de Cons-
tituição Cidadã, com o qual o Brasil a batizou, mas ela, na sua totali-
dade, representa um avanço considerável se nós a comparamos com as 
Cartas Magnas anteriores. 

E esses avanços são notados nas relações de trabalho; nas questões 
de gênero; nos direitos políticos; nas inovações relativas à igualdade de 
direitos; no combate ao racismo; nos direitos do trabalhador, a exemplo 
do seguro-desemprego; na proteção à mulher; na defesa do consumi-
dor; na facilitação do acesso à Justiça pelas camadas menos favorecidas 
da sociedade. Posso citar os Juizados Especiais que hoje atendem mi-
lhões de pessoas por este Brasil afora. 

Não haveria para esses cidadãos e cidadãs acesso à Justiça se tives-
sem de pagar custas processuais. Ou se dependessem da contratação de 
um advogado. 

A propósito, em se tratando do Poder Judiciário, a conquista da 
autonomia administrativa e financeira é uma inovação de suma impor-
tância. 

Quem é da Bailia sabe do que estou falando, sabe da contribui-
ção que essa inovação imprimiu à luta pela independência das injun-
ções externas que a Justiça baiana sofreu por muitos anos. 

As inovações no direito familiar estabelecem o direito ao regis-
tro civil gratuito, determinam que todos os filhos, nascidos ou não do 

Desembargadora — Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. 
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casamento civil, desfrutem do mesmo direito sucessório. É vedada a 
discriminação. 

A Constituição de 1988 cria um novo Direito de Família no Bra-
sil a partir do novo conceito de entidade familiar. Reconhece a união 
estável entre um homem e uma mulher como entidade familiar, o que, 
aliás, foi motivo de controvérsias. 

Senhoras e Senhores, não pretendo analisar a Constituição Fede-
ral de 1988. 

Isso será feito neste seminário por brilhantes juristas, que discor-
rerão sobre direitos, ordem social e as funções dos poderes constituí-
dos. 

Gostaria apenas de fazer uma rápida reflexão sobre a acessibili-
dade à Justiça, uma das prioridades da minha gestão no Tribunal de 
Justiça da Bahia. 

Temos visto que o princípio da informalidade e a isenção de cus-
tas processuais, próprios dos Juizados Especiais, sáo muito importantes. 
Graças a isso, citando apenas Salvador, existem hoje cerca de 300 mil 
processos tramitando nos Juizados Especiais. 

Mas as carências sociais ainda impedem que a maior parte da po-
pulação usuftua desse benefício. Os habitantes das periferias dos centros 
urbanos, por exemplo, não têm sequer o dinheiro do transporte para 
chegar ao Fórum da cidade, ou mesmo à unidade judicial mais próxima 
de sua moradia. Assim é que a Justiça precisa ir até esses cidadãos, onde 
eles se encontram, nas localidades em que vivem. 

Procuramos fazer isso por meio do projeto Balcões de Justiça e 
Cidadania, postos avançados que atendem ao cidadão sem que ele pre-
cise se deslocar do bairro onde mora. No momento, são 41 unidades 
no Estado, 23 das quais em Salvadot Todas elas implantadas em parce-
ria com associações populares, igrejas, entidades de classe, instituições 
públicas e particulares, prefeituras e governo estadual. 
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Os Centros Sociais Urbanos são transformados em pontos de en-
contro na comunidade e Balcões de Justiça. Neles, os moradores rece-
bem orientação e assistência jurídica. E resolvem problemas de pequena 
complexidade, tais como: ações de família, direito de propriedade, dis-
puta de vizinhança. 

Para atendê-los, o sistema de parceria nos permite que participem 
pessoas da própria comunidade, além de advogados, estagiários de Di-
reito e, em alguns casos, de Psicologia, o que amplia o atendimento. 

Esse projeto funciona com base no mesmo princípio dos Juizados 
Especiais, buscando a conciliação, tentando impedir que novas ações 
judiciais sejam instauradas. 

Nos últimos dez meses, os Balcões atenderam mais de 30 mil 
pessoas e foram formalizados cerca de seis mil acordos. Este número 
é representativo. Significa que seis mil processos deixaram de ser aber-
tos, o que representa quase 55 mil atos processuais. Evitaram-se, por 
conseguinte, o estresse da disputa e a demora do julgamento. Foram 
economizados material de expediente, tempo e pessoal. 

Fazer acordos é mais fácil, mais rápido e menos oneroso para o 
Estado e, em última análise, para o cidadão, que paga a conta. E o que é 
melhor: na conciliação, não há vencidos, nem vencedores, o que sempre 
existirá na sentença prolatada. 

Esse é o espírito de algumas das inovações trazidas pela Consti-
tuição de 1988; esta é a proposta de uma de nossas ações sociais orga-
nizadas. 

Quero parabenizar a Procuradoria Geral do Estado e a Escola 
de Magistrados da Bahia pela promoção deste evento e desejar êxito a 
todos. 
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SESSENTA ANOS DA DECLARAÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS E VINTE ANOS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

Tourinho Neto* 

A Declaração dos Direitos Humanos 

Há 60 anos, em 10 de dezembro de 1948, quase todos os 58 paí-
ses, à época, membros da Organização das Nações Unidas, nascida ofi-
cialmente em 24 de outubro de 1945, proclamaram, na 3a Assembleia 
Geral, no Palácio Chaillot, em Paris, com 48 votos a favor, 8 abstenções 
(Arábia Saudita, Bielorussia, Tchecoslováquia, Polônia, Ucrânia, URSS 
e Iugoslávia), duas ausências (Honduras e Iêmen), nenhum voto contra, 
pela Resolução 217, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, 
denominada depois, pela Resolução 548, Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que teve como construtores maiores o advogado 
canadense John Peters Humphrey e o jurista francês René Samuel Cas-
sin, contando com a cooperação de outros grandes pensadores, como o 
brasileiro Austregésilo de Athayde, um ativo colaborador. 

Reconheceu o mundo que todos os seres humanos são livres e 
iguais — igualdade dos direitos humanos no nascimento -independen-
temente de raça, cor, sexo, língua, opinião política, religião, situação 
econômica, idade, nacionalidade, ou de qualquer outra situação. Isto já 
havia sido dito por Cristo, como se lê na Carta aos Gálatas, do Apóstolo 
Paulo, no capítulo 3, versículo 28: "Vós todos que fostes batizados em 
Cristo fostes revestidos de Cristo. Não há mais nem judeu, nem grego; 
não há mais nem escravo, nem homem livre; não há mais nem homem, 
nem mulher; todos vós, realmente, sois um só em Cristo Jesus". Foi o 
ensinamento de que todos os homens são iguais. 

O objetivo da Declaração é alcançar a Paz, o Amor, a Justiça e a 
Liberdade no mundo, depois que se viram os horrores do regime fascis- 

* Juiz do Tribunal Regional Federal da Região. 
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ta, com a ideologia da supremacia absoluta do Estado; nazista, prota-
gonista da supremacia da raça, e stalinismo, supremacia de uma classe 
social, todos eles responsáveis por uma série de perseguições às minorias 
étnico-sociais como judeus, comunistas, homossexuais e ciganos; a per-
versidade e insensibilidade dos Estados Unidos ao lançarem bombas 
atômicas em Nagasaki e em Hiroshima. 

Vem a calhar o poema, URGENTEMENTE, que EUGÊNIO 
DE ANDRADE, pseudônimo de José Fontinhas Rato, em 1956, de-
clamou (in Até amanhã): 

É urgente o amor. 
É urgente um barco no mar. 
É urgente destruir certas palavras, 
ódio, solidão e crueldade, 
alguns lamentos, 
muitas espadas. 
É urgente inventar alegria, 
multiplicar os beijos, as searas, 
é urgente descobrir rosas e rios 
e manhãs claras. 
Cai o silêncio nos ombros, 
e a luz impura, até doer. 
É urgente o amor, 
É urgente permanecer. 

Mesmo depois da proclamação da Magna Carta da Humanida-
de, ainda vemos, os horrores do desrespeito à dignidade do homem, 
persistirem. Este ano, por exemplo, aniversaria o Ato Institucional 5, 
AI-5, de 13 de dezembro de 1968, o mais cruel dos atos institucionais, 
que, barbaramente, restringiu os direitos políticos dos brasileiros e os 
Poderes da República, permitindo a tortura, suspendendo a garantia do 
habeas corpus, retirando da apreciação dos juízes os atos praticados pelo 
Governo, fortalecendo a chamada linha dura do regime instituído pelo 
Golpe Militar. Com  base nesse Ato, em 16 de janeiro de 1969, foram 
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cassados três grandes Ministros do Supremo Tribunal Federal, Victor 
Nunes Leal, Hermes Lima e Evandro Lins e Silva, e aposentados com-
pulsoriamente os eminentes Ministros Antônio Gonçalves de Oliveira e 
Carlos Lafayete de Andrade. 

No Brasil, nos chamados Anos de Chumbo, houve uma prolife-
ração da prática da tortura contra os considerados subversivos. Os prin-
cipais centros de tortura no Brasil, nessa época, eram os DOI/CODI, 
órgãos de repressão utilizados pelos militares para defesa interna. 

Legado desse odioso Ato, temos a tolerância à prática da tortura, 
hoje mais psíquica do que física. Atente-se para a existência do RDD — 
Regime Disciplinar Diferenciado, em que a tortura psicológica é uma 
realidade. Isolado 22 horas por dia, o preso pode, apenas, receber visita 
de apenas duas pessoas por semana, mas sem direito a contato físico 
com os visitantes. O detento é proibido também de assistir à televisão, 
ouvir rádio e ler jornais e revistas. A comunicação do detento com.os 
próprios carcereiros é indireta. Os funcionários do presídio utilizam 
microfones ligados a caixas de som nas celas para passar ordens aos de-
tentos. É para fazer enlouquecer o indivíduo. A Ordem dos Advogados 
do Brasil está questionando, perante o Supremo Tribunal Federal, a Lei 
no 10.792, de 2003, que instituiu o RDD, dizendo que as condições do 
regime "aviltam o princípio fundamental da dignidade da pessoa huma-
na, agredindo também as garantias fundamentais de vedação à tortura e 
ao tratamento desumano e degradante e de vedação de penas cruéis". 

E o que dizer-se de nossas cadeias nas Delegacias de Polícia e das 
Penitenciárias? Superlotadas, imundas, infectas, insalubres. Sobre elas 
disse um preso: "O inferno passa vergonha com o que acontece aqui 
dentro". A dignidade da pessoa humana, seja ela qual for, cidadão livre, 
respondendo a processo ou condenado, é fundamento, conforme o que 
dispõe o inciso III, do art. 10, da Constituição, da República Federativa 
do Brasil. Respeitá-la, por conseguinte, é dever do poder estatal. A dig-
nidade do homem é intangível. Segundo o art. 50, 1, do Pacto de San 
José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969, ratificada pelo Brasil 
em 25 de setembro de1992: "Toda pessoa tem direito a que se respeite 
sua integridade física e moral." 
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A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal, julgando o HC 
91.232/PE, em sessão de 6.11.2007, tendo como relator o Ministro 
Eros Graus, proclamou: 

Nas democracias mesmo os criminosos são sujeitos de direitos. 
Não perdem essa qualidade, para se transformarem em objetos proces-
suais. São pessoas inseridas entre aquelas beneficiadas pela afirmação 
constitucional da sua dignidade. 

Atentem que, em pesquisa feita, recentemente, encomendada pela 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, verificou-
se que 43% dos brasileiros concordam, totalmente ou em parte, com a 
frase "bandido bom é bandido morto". A maioria mostra-se intolerante 
com as garantias individuais dadas a detentos. Vinte por cento da popu-
lação entende que direitos humanos são direitos dos bandidos. 

Isto não deixa de ser herança maldita do Golpe Militar de 64. 

Outro exemplo de violação aos direitos humanos foi o que deram 
os Estados Unidos, após o abominável ataque ao seu coração econômi-
co e militar, em 11 de setembro de 2001. Como vingança, esmagou, 
com seu poderio bélico, sua super força-tarefa, munido das mais sofis-
ticadas armas, um povo que nada tem, a não ser pobreza, fome, atraso 
endêmico. Cabul foi transformada em capital dos escombros. 

Na prisão militar norte-americana de Guantánamo, encontram-
se presos há anos centenas de suspeitos de terrorismo detidos sem jul-
gamento ou acusação formal, submetidos à prática de torturas terríveis, 
desumanas, degradantes, humilhantes. 

Devemos lembrar da proclamação de René Cassin: 

Não haverá paz sobre este planeta enquanto os 
direitos humanos forem violados em alguma parte 
do mundo. 

A Declaração dos Direitos Humanos antecede a Constituição, a 
própria ordem constitucional. 
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Os direitos humanos não foram constituídos pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. Esses direitos são inatos ao homem 
e foram reconhecidos pela Terceira Assembleia Geral das Organizações 
das Nações Unidas. Decorrem só da condição humana. Está dito, no 
preâmbulo da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 
1789, que os direitos fundamentais do homem são naturais, inatos, ina-
lienáveis, sagrados, universais, imprescritíveis. Tais direitos não podem, 
portanto, ser suprimidos nem pela sociedade nem pelo Estado, pois, 
como já se disse, defluem diretamente da humanidade. 

O respeito aos direitos fundamentais do homem constitui, obvia-
mente, a pilastra do Estado Democrático de Direito. 

Na Declaração, temos, sim, como explicado por Hauriou, meras 
declarações de princípios. 

A coercibilidade, imperatividade e efetividade desses direitos são 
firmadas na Constituição, norma maior de um país, fonte primária de 
todos os atos estatais. 

Fez ver o Abade Siéyés que: 

"Nenhum direito é completamente assegurado se não for prote-
gido por uma força relativamente irresistível." 

O Estado Brasileiro, pelos seus três Poderes, ainda não cumpre, 
efetivamente, os postulados proclamados pela Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. Ainda tergiversa e omite-se, apesar de termos uma 
excelente e fantástica Constituição. Sobre ela, disse Paulo Bonavides: 

"É uma grande Constituição. É a mais formosa. Todos os rea-
cionários deste país a combatem. Combatem porque ela tem as chaves 
de solução para problemas que eles não querem que sejam resolvidos. 
Pior para eles. Como ela própria prevê, é o povo que os vai resolver. 
A Constituição de 1988 é a primeira Constituição principiológica de 
toda a nossa história Constitucional. Mas, princípios com normativi-
dade, com juridicidade, que podem ser, portanto, concretizados. Cabe 
ao povo tomá-la para si e lhe imprimir avanços, galgando degraus no 
patamar da democracia e do constitucionalismo." 
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2. Princípios Processuais Penais Constitucionais 

Nossa Constituição está voltada para a transformação das estru-
turas econômicas e sociais, mas deu grande valor aos direitos funda-
mentais. O direito constitucional, não esqueçamos, é direito político. E 
precisamos pensar na sua efetividade, na aplicação direta nas situações 
de vida, assegurando a força normativa de seus preceitos. Uma justiça, 
portanto, constitucional. 

Colocou a Constituição o princípio da dignidade da pessoa hu-
mana como um primado. Disse Luís Roberto Barroso que "a dignidade 
humana identifica um espaço de integridade a ser assegurado a todas as 
pessoas por sua existência no mundo". 

É o direito processual penal o ramo do direito que mais de perto 
está preso à Constituição, que lhe impõe obediência rígida aos seus 
princípios fundamentais. Como afirmou Henkel, o direito processual 
penal é o direito constitucional aplicado.Com  precisão disse José Fre-
derico Marques: 

[...] o Direito Processual oferece aos indivíduos 
os instrumentos e remédios para a defesa de seus 
direitos, razão pela qual a Constituição, que é onde 
se definem os direitos básicos da pessoa humana, 
traça e prevê garantias e meios para eficazmente 
puni-los. 

O direito processual penal é instrumento de garantia da liberdade 
e do status dignitatis dos acusados. 

O respeito à dignidade da pessoa humana é direito fundamental 
e deve constituir dogma do Estado Democrático de Direito. Formulou 
Luigi Ferrajoli, com base nesse princípio, a famosa teoria do garantismo 
jurídico, apesar de não romper com o sistema socioeconômico liberal, 
burguês e capitalista. 

A Teoria Garantista, no di7er de Alexandre Morais da Rosa, "re-
presenta, ao mesmo tempo, o resgate e a valorização da Constituição 
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como documento constituinte da sociedade". Esclarecia Alfredo Buzaid 
que os direitos individuais " aludem à pessoa, são inerentes ao homem 
e qualificam a sua natureza, enquanto coexistem socialmente dentro do 
Estado". 

Falta de respeito à dignidade do indiciado é a autoridade policial 
designar dia para ouvir o indiciado e deixá-lo horas e horas para ouvi-lo 
e depois marcar nova data. Pressão psicológica. Ou, então, pressionar 
o indiciado para delatar pessoas que talvez estejam envolvidas com o 
fato. 

2.1 O princípio da independência do Poder Judiciário 

O maior de todos os princípios constitucionais, sem dúvida al-
guma, como admitido por Frederico Marques, é o da independência 
do Poder Judiciário, de seus juízes, de seus tribunais Não há princípio 
constitucional que possa se firmar se o juiz é covarde, comprometido 
com os outros Poderes, se curva aos ditames do poder econômico, da 
imprensa e da turba sedenta de prisáo, de julgamento sem instrução, 
sem prova. 

2.2 O principio da presunção da inocência 

Proclama o inciso LVII da Constituição Federal: "Ninguém será 
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal con-
denatória." É a presunção de inocência ou estado de inocência, como 
prefere Vélez Mariconde. 

A presunção de inocência consiste na desconsideração prévia de 
culpabilidade. 

A pena só poderá ser aplicada se houver sentença condenatória 
não mais passível de recurso. 

Isso não impede, evidentemente, a prisão cautelar, a prisão pro-
visória, ou seja, a prisão em flagrante, a temporária, a preventiva. Para a 
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decretação da prisão provisória, urna excepcionalidade, é necessário que 
presentes se façam o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Quanto à prisão preventiva, uma sucinta análise é de fazer-se. 

Não podemos esquecer que o art. 312 do Código de Processo 
Penal estabelece quais são as únicas hipóteses em que a prisão preventiva 
pode ser decretada, por se fazer necessária. São elas: garantia da ordem 
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, 
ou para assegurar a aplicação da lei penal 

De referência à alegação de que prisão preventiva é para assegurar 
a credibilidade da Justiça, como alguns juizes fundamentam o decreto 
de prisão preventiva, observamos que essa argumentação não é aceita 
pelo Supremo Tribunal Federal. A sua ia Turma, ao julgar HC 82.797-
7/PR, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, na sessão de 01.04.2003 
(DJ 02.05.2003),decidiu, por unanimidade, que: 

O apelo à preservação da "credibilidade da justiça e da segurança 
pública" não constitui motivação idônea para a prisão processual, que — 
dada à presunção constitucional da inocência ou da não culpabilidade 
— há de ter justificativa cautelar e não pode substantivar antecipação da 
pena e de sua eventual função de prevenção geral (destaquei). 

Também, a 2a Turma, dessa Colenda Corte, ao julgar o HC 
80.719-4/SP, impetrado contra ato coator do Superior Tribunal de Jus-
tiça, Relator Ministro Celso de Mello, em sessão de 26.06.2001 (DJ 
28.09.2001), entendeu, em votação unânime: 

"Preservação da credibilidade das instituições e da ordem pública 
não consubstancia, só por si, circunstância autorizadora da prisão cau-
telar." 

Em sessão de 29.06.2004 (DJ 13.08.2004), julgando o RHC 
84.293-3/SP, Relator Min. Sepúlveda Pertence, o Supremo, pela sua 
la Turma, voltou a ratificar esse entendimento. O acórdão ficou assim 
ementado: 
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Prisão preventiva: fundamentação iniclônea atinente à gravidade 
do crime e à necessidade de acautelar a credibilidade da Justiça (desta-
quei). 

Agir de acordo com a lei e a Constituição não pode levar ao des-
crédito das autoridades. O que leva ao descrédito é a falta de apuração 
dos fatos tidos como criminosos, é a sensação de impunidade, é a mo-
rosidade dos procedimentos administrativos, na Polícia e no Ministério 
Público, e dos processos, em juízo. 

Também não é aceito decreto de prisão preventiva baseado na 
gravidade do delito. A gravidade do crime, por si só, não pode servir de 
fundamento da prisão preventiva. 

No julgamento do HC 80.719-4/SP, acima citado, da lavra do 
Ministro Celso de Mello, decidiu a nossa Corte Suprema: 

"A acusação penal por crime hediondo não justifica, só por si, a 
privação cautelar da liberdade do indiciado ou do réu." 

É a prisão preventiva um mal necessário, e, desse modo,deve ficar 
limitada aos casos previstos em lei, e "dentro dos limites da mais restrita 
necessidade". Prisão preventiva sem fundamentação é "a mais rematada 
expressão da prepotência, do arbítrio e da opressão" (Hélio Tornaghi). 

Prisão preventiva não é pena, não é sanção. É medida de exceção 
que só pode ser admitida em situações que revelem que o indiciado ou o 
acusado deva ser segregado. É medida cautelar, sendo, pois, instrumen-
to para a realização do processo ou para garantir seu resultado. 

Weber Marfins Batista, sobre a prisão cautelar, disse o seguinte: 

"Só se concebe que seja privado de sua liberdade,para fins proces-
suais, o inculpado cujo encarceramento seja indispensável. Quando não 
haja, pois, imperiosa necessidade de detenção, a liberdade lhe deve ser 
concedida". (destaquei). 

O renomado processualista penal José Frederico Marques, estu-
dando a prisão cautelar, explica: 
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A fim de tornar menor o risco que possa correr a Justiça e com o 
intuito de sacrificar ao mínimo a liberdade do réu enquanto não houver 
sentença condenatória imutável, procura a lei cercar a prisão preventiva 
de cautelas e pressupostos, sem os quais não se pode privar o réu, com 
o carcer ad custodiam, da sua liberdade de ir e vir. 

O decreto de prisão preventiva deve ser aunpridamente funda-
mentado. O Juiz não pode construir de modo artificial os requisitos da 
prisão provisória, dentro de uma falsa estrutura lingüística. 

O princípio da inocência não pode ser abolido nem modificado 
nem pelo Poder Reformador nem por emenda à Constituição, ainda 
que a imprensa pressione nesse sentido, a fim de ter uma outra forma 
mais dura e arbitrária de prevenção e repressão dos crimes, pois é norma 
pétrea, como proclamado no art. 60, § 40, inciso IV, da Constituição. 

O princípio protege a todos. Não há exceção. 

É um "direito natural, inalienável e sagrado do homem." 

Esse princípio foi confirmado pela Convenção Americana de Di-
reitos Humanos, em San José da Costa Rica (daí ser conhecida como 
Pacto de San José da Costa Rica), em 25 de setembro de 1969. Em seu 
art. 80, inciso 2, está escrito: "Toda pessoa acusada de um delito tem 
direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente 
comprovada sua culpa." 

Um corolário desse princípio é que o acusado não tem de de-
monstrar que é inocente, sua inocência está de antemão presumida. Ao 
Ministério Público é quem compete provar a acusação. O ônus da prova 
cabe à acusação. 

Outro corolário decorrente desse princípio é o direito ao silêncio 
que tem o indiciado ou acusado. O art. 186 do CPP dispõe que "o 
acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do 
seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe 
forem formuladas". O DIREITO DO ACUSADO DE N.A.0-AUTO-
INCRIMINAR-SE. 
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Este princípio é constitucional, estando previsto no inciso LXIII 
do art. 50 ("o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de 
permanecer calada..."). 

2.3 O principio do devido processo legal 

Outro princípio importantíssimo é o que está inscrito no inciso 
LIV da nossa Carta Maior: "ninguém será privado da liberdade e de 
seus bens sem o devido processo legal." 

Como condenar sem verificar-se se a pretensão punitiva pleiteada 
pelo Ministério Público tem fundamento? 

O processo penal não pode ser instrumento de perseguição, de 
caça às bruxas, dos que se julgam donos da moralidade, das cassandras, 
com suas previsões catastróficas. 

Desse princípio, decorrem outros, previstos no art. 5°,como: 

a) a proibição da prisão arbitrária. 

Incisos: 

LXI ("ninguém será preso senão em flagrante delito ou por 
ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, sal-
vo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei" — destaquei); 

LXV ("a prisão ilegal será imediatamente relaxada"); e 

LXVI ("ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando 
a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança —vide 
art. 310 do Código de Processo Penal"); 

b) a proibição de provas obtidas por meios ilícitos, inciso LVI 
("são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio 
ilícito"), inclusive as por derivação (os frutos da árvore envene-
nada). Exemplo: As interceptações telefônicas sem autorização 
do juiz (v. art. 5°, inciso XII, inviolabilidade das comunicações 
telefônicas). 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, ri. 5, nov./2009 
	

227 



c) os direitos do preso: 

incisos: 

XLVIII ("a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apena-
do"); 

XLIX ("é assegurado aos presos o respeito à integridade física 
e moral — destaquei); e L ("às presidiárias presas serão assegu-
radas condições para que possam permanecer com seus filhos 
durante o período de amamentação"); 

d) a publicidade dos atos processuais: 

Inciso LX ("a lei só poderá restringir a publicidade dos atos 
processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social 
o exigirem"). 

Todos esses princípios estão inseridos no art. 50 da Constituição. 
E são normas pétreas imodifidveis ainda que por emendas à Consti-
tuição, como está escrito de forma indelével no seu art.60, § 40, inciso 
IV ("Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 
abolir: os direitos e garantias individuais). 

Nem uma nova Constituição pode abolir tais princípios, só se 
houver um ruptura total da ordem jurídica, repudiando tudo o que até 
agora foi conquistado. O que é impossível. Pode, por exemplo, uma 
nova Constituição fazer voltar o regime da escravidão? 

2.4 Direito à tramitação do processo em tempo razoável 

Derivado do devido processo legal temos o direito à tramitação 
do processo em tempo razoável. Princípio este constitucionalizado pela 
Emenda Constitucional 45, de 2004, que acrescentou ao art. 50 o inciso 
LXXVII (a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade e 
sua tramitação). Não pode o inquérito perdurar anos a fio, sem nada 
apurar, apenas constrangendo ilegalmente o indiciado. 
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2.5 O direito à defesa 

A Constituição brasileira, no inciso LV do art. 5°, dispõe que: 
"... aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla 
defesa..:. 

Acusado só há quando está instaurada a ação penal. No inquérito 
policial, não há acusado, e sim indiciado. Logo, a este não estão asse-
gurados o contraditório e a ampla defesa. Avançada, e acertadamente, 
está a Constituição italiana, que, no art. 24, reza: "A defesa é direito 
inviolável em qualquer estado ou grau de procedimento". 

O que levou o seu Código de Processo Penal estabelecer, no art. 
356, que o defensor da pessoa que é objeto de investigação da Polícia 
Judiciária ter a faculdade de participar dos atos aí praticados. 

No Brasil, por não haver, em princípio, na investigação extrajudi-
cial, o contraditório, não está assegurada a ampla defesa. Daí por que a 
prova colhida nessa fase, por si só, não pode constituir fundamento para 
a sentença condenatória. 

Dispõe o art. 155 do CPP (nova redação ditada pela Lei 
11.690/2008) que o juiz não pode "fundamentar sua decisão exclusiva-
mente nos elementos informativos colhidos na investigação" 

Atende-se, porém, que o Supremo Tribunal Federal, pela sua 1 a 
Turma, decidiu, ao apreciar o HC 82.534, que a proibição de vista 
integral dos autos de inquérito viola os direitos do investigado (Re-
lator Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE), pois infringe os direitos 
constitucionais da ampla defesa do réu e a prerrogativa profissional da 
advocacia. 

2.6 O princípio do contraditório 

Todo processo, o processo penal mais ainda, porque lida com a 
liberdade do indivíduo, reclama, como explica, ROGÉRIO LAURIA 
TUCCI: 
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(...) na segunda fase da persecutio criminis — da 
instrução criminal — o contraditório efetivo, real, 
a fim de que perquirida, com absoluto rigor, a 
verdade material, reste devidamente assegurada 
a liberdade jurídica do acusado. Além do que, o 
direito deste à contraditoriedade real assume a 
natureza de indisponível, dada, precipuamente, a 
impessoalidade dos interesses em conflito; sendo, 
portanto, indispositivo. 

Procedimento regular significa a obediência ao devido processo 
legal. E o devido processo legal exige respeito ao princípio do contra-
ditório. 

A respeito desse princípio, disse CANUTO MENDES DE AL-
MEIDA: 

Praticamente o princípio do contraditório se mani-
festa na ação penal pela ciência tempestiva dada ao 
imputado de todas as cargas judicialmente contra 
ele acumuláveis. Isso significa que o réu não deve 
ser processado sem citação e sem termo de contra-
riedade. 

O CONTRADITÓRIO CONTROLA A INQUISITIVIDADE 
DO JUIZ. É O VIGIA DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ. 

2.7 O principio do juiz natural 

O cidadão só pode ser julgado e sentenciado por juiz competente. 
Estabelece o inciso LIII do art. 5. da Constituição Federal: "ninguém 
será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente." E 
o inciso XXXVII declara que "não haverá juízo ou tribunal de exceção". 

Não há, pois, no nosso ordenamento jurídico, juiz ou tribunal de 
exceção. O órgão jurisdicional deve estar previamente criado, previsto 
na Constituição, como garantia do juiz independente e imparcial. 
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2.8 O princípio da paridade de armas, no processo. 

A acusação não pode ter mais poderes e prerrogativas do que a 
defesa. 

Laércio Pellegrino, escrevendo sobre o novo texto do anteprojeto 
do Código de Processo Penal (1974), espantado, incrédulo, indagava: 

"Como admitir-se, pois, um Código de Processo Penal em que 
poderes excessivos são concedidos a uma das partes, no caso a Acusação 
Pública, em detrimento da parte adversária, ou seja, a Defesa? !". 

Necessário lembrar a lição de Montesquieu: "a experiência eterna 
mostra que todo homem que tem poder é tentado a abusar dele; vai até 
onde encontra limites". Isso é da natureza do homem. E, espantado, ex-
clamava: "Quem o diria! A própria virtude tem necessidade de limites". 
Logo, o Ministério Público não pode ter poder excessivo. 

O Ministro Luiz Gallotti foi preciso quando disse: "Acusador é 
parte, tribunal é juiz" (RHC n. 48.728—SP, julgado em 26.05.1971, 
RTJ vol. 63/317). 

Não pode a acusação, por outro lado, querer absorver a função 
policial. A separação das duas funções não deixa de ser uma seguran-
ça para o cidadão. Aquele que investiga diretamente não pode acusar, 
pois pode direcionar a investigação para acusar, sem dar oportunidade 
à defesa. 

É certo que a Constituição Federal, art. 129, I, estabelece que 
compete, privativamente, ao Ministério Público promover a ação penal 
pública. Mas pode essa instituição realizar diretamente investigações e 
diligências em procedimento administrativo investigatório, com o ob-
jetivo de apurar infrações penais? 

Não se pode admitir que o mesmo órgão que investiga, estan-
do, portanto, envolvido diretamente na colheita de prova, denuncie. E 
investigue sem qualquer controle por parte do juiz. Unilateralmente, 
produz suas provas. Provas produzidas no próprio ambiente do órgão 
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acusador, sem qualquer fiscalização. Observe-se que quando o inquérito 
é instaurado pela autoridade policial, há fiscalização por parte do Mi-
nistério Público e até mesmo do juiz. 

A divisão de atribuições — investigação e acusação — devem estar 
separada, por exigência do Estado Democrático de Direito. A união das 
atribuições constitui um atentado à dignidade do cidadão. 

O investigador não pode acusar! 

Comenta-se, com muita força de verdade, que, atualmente em al-
gumas comarcas, delegado de polícia, juiz e representante do Ministério 
se reúnem para, em mesa redonda, tomarem, conjuntamente, determi-
nadas decisões cautelares no inquérito policial. Isso é inimaginável. 

Deve haver igualdade das partes. O juiz é o árbitro, sem inicia-
tiva investigatória. 

2.9 A reconstrução do homem 

É necessário reconstruir o homem para reconstruir o mundo. 
Observem esta lição de Paulo Coelho: 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho 
pequeno não parava de perturbá-lo. Já cansado da-
quilo, arrancou uma folha— que mostrava o mapa do 
mundo —, cortou-a em vários pedaços e entregou-a 
ao filho. — Pronto, ai tem algo para você fazer. Eu 
acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver 
se você consegue montá-lo exatamente como ele é. 
Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia man-
ter o menino ocupado pelo resto do dia. Quinze 
minutos depois, porém, o garoto voltou com o 
mapa. — Sua mãe andou lhe ensinando geografia? — 
Perguntou o pai, aturdido. — Nem sei o que é isso, 
pai — respondeu o menino. —Acontece que do outro 
lado da folha tinha o retrato de um homem. E, uma 
vez que conseguir e construir o homem, eu também 
reconstrui o mundo. 
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3 Conclusão 

Vale a pena reproduzir o que disse o Professor e Desembargador 
CARLOS RAYMUNDO CARDOSO, em seu discurso de Patrono da 
Turma 2008.1 do Curso de Direito da PUC-Rio: 

Queremos, sim, um Estado que combata o crime 
e ponha termo à impunidade, que faça valer, com 
todas as letras e em todas as instâncias, o princípio 
da igualdade, que restaure, para todos, o direito de 
ir e vir sem sustos e sobressaltos, que recupere as 
fortunas defraudadas pela corrupção e pela sone-
gação, mas que o faça dentro da lei, observando a 
Constituição e a ordem jurídica, pois, se assim não 
for, viveremos um estado de arbítrio que, em breve, 
se voltará contra muitos que o apoiam agora (...). 

Enfim, nas palavras de Thomas Jefferson: 

AQUELES QUE DESEJAM ABRIR MÁO DA LIBERDADE 
A FIM DE OBTER SEGURANÇA, NÁO TERÃO, NEM MERE-
CEM TER, QUALQUER DELES. 
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MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 
O papel do Poder Judiciário 

Gerivaldo Alves Neiva* 

Foi com imensa satisfação que aceitei o convite do colega Rosal-
vo Augusto Vieira da Silva, Diretor da Escola de Magistrados da Bahia 
(EMAB), para participar do Seminário 20 anos de Constituição Cida-
dã, no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador. 

O Seminário foi promovido em conjunto com a Procuradoria 
Geral do Estado da Bahia e contou com a presença de juristas renoma-
dos da Bahia e do Brasil. Nossa participação teve relação com o tema: 
Processo de Mutação Constitucional: o papel do Judiciário. 

Em apertados 20 minutos, baseado nas idéias de Lenio Streck, 
procuramos destacar os seguintes pontos: 

I — 	Dentre vários aspectos importantes, a Constituição de 
1988 foi o instrumento da garantia da transição pacífica 
de um regime ditatorial para a democracia. Não se pode 
esquecer, no entanto, de que o texto aprovado é o texto dos 
vencedores, ou seja, as propostas aprovadas foram aquelas 
formuladas por setores hegemônicos na constituinte. Inú-
meras propostas do movimento popular, movimento sindi-
cal e sociedade civil foram derrotadas e arquivadas. 

II — De outro lado, não se pode esquecer também de que a 
Constituição de 1988 estabeleceu as diretrizes para cons-
trução, de fato, de uma sociedade livre, justa e solidária, 
bem como para redução das desigualdades regionais, assen-
tada nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
cidadania. 

Juiz do Tribunal Regional Federal da la Região. 
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III — Em conclusão, nossa Constituição representou, de um 
lado, a garantia da transição e, de outro, um programa a ser 
concretizado, visando responder a três violências da época: 
falta de liberdade e segurança, impondo a ordem e o direi-
to; resposta à desigualdade política, alicerçando liberdade e 
democracia e, por fim, combate à pobreza e desigualdades 
regionais. 

I Tinha uma pedra no meio do caminho 

Em 1990, no entanto, ainda na infância da Constituição de 1988, 
com a eleição de Fernando Collor, o Brasil ingressa de vez no esquema 
da Globalização e do neoliberalismo. Mesmo com seu afastamento, o 
processo será aprofundado nos oito anos de governo de Fernando Hen-
rique Cardoso e será continuado durante os seis anos de governo Lula. 

Hoje, passados 20 anos de Constituição Federal sob as influências 
da globalização e do neoliberalismo, penso não ser incorreto afirmar 
que: 

Permanece a desigualdade social, e os mais pobres não têm ainda 
satisfatoriamente garantidos os direitos fundamentais; 

Predomina a idéia de um "pensamento único" e subordinação do 
direito e da política à economia globalizada, em nome da "segurança 
jurídica". 

O Poder Judiciário não se estruturou para atender às novas de-
mandas e está completamente estrangulado ainda com as demandas 
antigas; 

A magistratura brasileira não se preocupou com o processo de 
formação e formação continuada necessárias à aplicação de uma herme-
nêutica constitucional, apesar de algumas ações da AMB, predominan-
do ainda a idéia de um "senso jurídico comum" embasado na "menta-
lidade proprietária"; 
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Predomina, de forma geral no Poder Judiciário, conforme detec-
tado por Boaventura Sousa Santos, o "privilégio do poder", com a "des-
responsabilização sistêmica" e a "gerência burocrática" dos processos, 
decidindo-se, comumente, com base na "remansosa" jurisprudência e 
nos "consagrados mestres''; 

O ensino jurídico, salvo iniciativas isoladas de alguns professores 
e faculdades, continua o mesmo; 

Por fim, se os formandos em direito são os mesmos, também os 
advogados, juízes, promotores e procuradores serão os mesmos. É o 
processo de "pinguinização", observado por Luiz Alberto Warat. 

II O desafio atual 

Diante desse quadro, penso ser da maior importância, nos 20 
anos da Constituição de 1988, enfrentarmos os seguintes desafios: 

Por que não se efetiva plenamente a Constituição? 

Como fortalecer a democracia participativa e o Estado Democrá-
tico de Direito no mundo globalizado, do capital financeiro especulati-
vo e do "pensamento único"? 

III Algumas premissas metodológicas 

Com relação à efetivação da Constituição, penso que já é hora de 
superarmos a discussão sobre a eficácia jurídica dos princípios consti-
tucionais, enquanto normas vigentes e autoaplicáveis, aprofundando os 
seguintes aspectos: 

Só a ciência do Direito e o ramo Direito Constitucional não são 
mais capazes de responder, tornando-se necessária a interdisciplina com 
outros saberes: ciência política, sociologia, filosofia, psicanálise etc. 

"Politizar o Direito" e "Judicializar a política". 
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Democratização do Poder Judiciário, reestruturação e criação de 
mecanismos de acesso e instâncias de mediação coletivas; 

Formação continuada e de conteúdo político e humanista para a 
magistratura, pois o mundo político, económico e social está no "pro-
cessd. 

Novos paradigmas para a ciência do direito e adoção de uma 
"hermenêutica constitucional". 

Revolução do ensino jurídico. 

IV Democracia participativa 

Por fim, como consequência dessa discussão, resta-nos indagar, 
buscando a construção de uma democracia verdadeiramente participa-
tiva: 

Uma outra globalização é possível? 

Como pensar do local para o universal? 

Outro modelo econômico e social é possível? 

V Qual o lugar, portanto, da mutaçãoconstitucional neste quadro? 

Ora, mutação é um processo informal de mudança da Consti-
tuição sem alteração expressa do texto. Diferentemente da emenda ou 
revisão (processos formais), a mutação apenas confere ao tato novo 
sentido, significado e alcance. Muda o sentido sem mudar o texto. 

Segundo os teóricos constitucionalistas, a mutação poderá ocor-
rer por meio de interpretação e por meio do costume. Como se vê, é um 
sistema altamente limitado. 

Diante do incumprimento do texto de 1988,principalmente no 
que se refere aos direitos fundamentais e sociais dos excluídos, é de se 
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questionar a relevância atual do debate sobre a mutação constitucio-
nal. 

Na verdade, precisamos de um novo constitucionalismo que con-
temple: 

Nova teoria das fontes, (supremacia da Constituição e diálogo 
das fontes); 

Nova teoria da norma (superação da regra pelo principio); 

Um novo modo de compreender o direito (giro linguístico onto-
lógico fundado na intersubjetividade). 

Sem esquecer, contudo, que sem sociedade civil organizada e mo-
vimentos sociais atuantes, os direitos fundamentais e sociais continua-
rão no esquecimento. 

Pois, o direito é um saber prático-normativo e que deve servir 
para resolver problemas e concretizar as promessas da modernidade que 
ganharam espaço nos textos constitucionais. 

Sendo assim, entendemos como absolutamente correta a conclu-
são do convite para este Seminário: "E é neste momento de alegria que 
precisamos também ampliar a reflexão sobre um Brasil ainda melhor, 
voltando nossa atenção para um estudo mais aprofundado do Direito 
Constitucional." 
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A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NOS SEUS 20 ANOS: 
ÊXITOS, FRUSTRAÇÓES E MUTAÇÓES 

Miguel Calmon Dantas* 

Em 5 de outubro de 1988, a Constituição da República Federati-
va do Brasil completou 20 anos de promulgação. Sobre ela muito já se 
disse que ela dizia ou prescrevia, muito já se a descumpriu. Muitos so-
frimentos e dor, muitas esperanças e sonhos foram e estão depositados 
nos seus250 artigos. Como em todo aniversário que fecha uma década, 
há o encerramento de um ciclo e a abertura de outro, convidando à 
reflexão. 

A história constitucional brasileira remonta às Constituições de 
1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967 (com a Emenda n° 01/69) e a 
de 1988. De 1824 até 2008, são 184 anos de constitucionalismo brasi-
leiro que muito contribuíram para a proteção dos cidadãos brasileiros, 
sempre buscando a tutela dos direitos fundamentais diante das mais 
variadas manifestações de poder. 

E chega-se aos 20 anos de uma das nossas Constituições mais 
duradouras. Há de se comemorar ou há de se lamentar? Ou há de se co-
memorar e de se lamentar? Como foi e como vai a Constituição cidadã, 
republicana, emancipatória e libertária? É imprescindível que essa refle-
xão permeie não apenas as academias de Direito, devendo transcende-
las e chegar às ruas. 

Numa das passagens mais clássicas do Direito Constitucional, 
Ferdinand Lassalle reconheceu que a todo lugar e a toda hora discu-
tem-se temas constitucionais, embora poucos soubessem efetivamente 
o que seria uma Constituição. Já no século XX, em outra passagem de 
igual importância, Karl Loewenstein admitiu que havia uma erosão da 
consciência constitucional e que as Constituições cada vez mais se dis-
tanciavam do homem comum. Nesses 20 anos, uma certeza: é preciso 

' Procurador do Estado da Bahia e Advogado. 
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aproximar a Constituição da comunidade, pois uma Constituição que 
não esteja ligada ao seu povo é o mesmo que um espelho sem luz: nada 
reflete, nada ilumina e a nada dirige o foco da luz. 

E apesar de tão louvada e criticada, não se tem visto que a Cons-
tituição Federal tenha chegado às ruas, tanto pela falta de percepção 
da sua relevância, prejudicando a formação e consolidação de uma vi-
vência constitucional, democrática e emancipatória que seja sentida e 
percebida pela comunidade, como pela falta manifesta de efetividade 
de direitos fundamentais consagrados em seu texto, que apenas lá estão, 
distantes das ruas. 

A discussão dos 20 anos da Constituição da República Federativa 
do Brasil exige profunda reflexão, aferindo-se o seu recente passado, 
o presente de desafios e as promessas de futuro(OST, 2005, p. 18). 
Tem de se compreender que, antes de mais nada, ela deve importar não 
tanto para os juristas, os juízes, os advogados, os agentes públicos. Ela 
deve importar para o povo, para os membros da comunidade política, 
evitando que se concretize a erosão da consciência constitucional. É 
preciso atentar-se para o ensinamento de Peter Hãberle (2000, p. 34) 
em excerto abaixo transcrito, in verbis: 

La ConstituciOn no se limita solo a ser um conjunto 
de textos jurídicos o un mero compendio de regias 
normativas, sino la expresión de un cierto grado de 
desarrollo cultural, um medio de autorrepresenta-
ciOn propia de todo un pueblo, espejo de su legado 
cultural y fundamento de sus esperanzas y deseos. 

Daí já é possível perceber a injustiça e a incorreção daqueles que 
atribuem ao texto constitucional (FERREIRA FILH0,1995) as maze-
las sociais, uma suposta ingovernabilidade, crises econômicas, políticas 
e institucionais, como também os conflitos entre os poderes e excessos 
no exercício do poder político pelos órgãos de direção política. Não se 
pode creditar tais gravames à estrutura e ao conteúdo da Constituição 
brasileira de 1988. 
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Constituição dirigente e analítica, voltada para a efetividade dos 
direitos fundamentais e para combate das inconstitucionalidades, inclu-
sive das omissões constitucionais, soergue um muro contra o arbítrio, 
não merecendo boa parte das críticas que lhe são dirigidas. Tais críticas 
cabem, muito mais, a todos os que estão sob a sua vigência e pouco ou 
nada fazem para torná-la realidade e, mais ainda, atuam contrariamente 
ao quanto determinado. 

Não obstante isso, há falhas, e falhas que são naturais de toda 
obra humana e que, como tal, podem ser retificadas também pela obra 
humana, notadamente mediante a interpretação constitucional, que é, 
efetivamente, o processo pelo qual o texto constitucional é traduzido 
em expressão normativa vivenciada. 

Nesse sentido, assiste razão a Hãberle (1997, p. 34)quando ex-
prime a Constituição como um espelho da realidade, mas não apenas 
como um espelho, atribuindo à Constituição"[...] a própria fonte de 
luz. Ela tem, portanto, uma função diretiva eminente." 

É a mais progressista Constituição brasileira. Libertária e emanei-
patória, visando a refundar o sentido de res publica, a Constituição bra-
sileira de 1988 abriga cláusulas de utopia que exprimem uma crítica do 
passado e uma esperança no futuro, firme na crença de que a potenciali-
dade normativa do direito pode propiciar a transformação da realidade 
social, vinculando as políticas públicas e as ações estatais para mitigar as 
agruras sentidas nos vários rincões do País pela grande parte de pobres 
e miseráveis. A fome, a seca, o analfabetismo, a mortalidade infantil, a 
ausência de serviços básicos de saúde para os idosos, a falta de moradia, 
o desemprego, o subemprego e o trabalho escravo, dentre outros e in-
findáveis males sociais, componentes da Questão Social brasileira, não 
podem ser superados apenas pelas graças do texto constitucional. 

Pode a Constituição Federal, no entanto, impor ao Poder Públi-
co a alocação de recursos e a realização de políticas públicas que visem 
à alteração dessa degradante realidade social que desonra a condição 
humana. Não basta impor, tem de haver o devido controle e a eficaz 
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fiscalização, o que tem ocorrido pelas várias instituições incumbidas 
desse encargo nesses últimos 20 anos. 

Como assevera Loewenstein (1979, p. 227): "[...] uma consti-
tución necesita tiempo para fijarse em la conciencia de uma nación. 
Cuanto más tiempo haya estado em vigor, tanto más habrá aprendido la 
comunidade a viver com sus ventajas e desventajas." E diante da ordem 
constitucional pretérita, e até da história constitucional brasileira, há 
muito mais vantagens do que desvantagens. 

Ainda no campo do modelo constitucional adotado, o caráter 
dirigente, ao denotar uma justa desconfiança das instituições da de-
mocracia representativas, que nem sempre governam pelo povo e para 
o povo, delimita o âmbito material de ação política tida como cons-
titucionalmente legítima. Os objetivos constitucionais, resultantes de 
interesses e objetivos que respondem pelo ligame da coletividade como 
comunidade, conformam o pacto fiindacional do Estado brasileiro, rei-
naugurado em 1988. 

Se a Constituição, por ser dirigente, é utópica, não se deve ter nis-
so um problema, pois as utopias nada mais são do que uma declaração 
de insatisfação com o presente e de anseio e esperança dirigida para um 
futuro mais promissor. 

Nesse contexto, Peter Háberle (2004, p. 244) adverte a necessida-
de de distinção da função crítica das utopias, pois se as utopias inquie-
tam os homens, podem fazer o mesmo quanto ao Estado Constitucio-
nal, instando-o a persegui-las. 

No que tange aos direitos fundamentais, caracteriza-se como a 
mais garantista Constituição brasileira, exprimindo com justiça a con-
dição de texto emancipatório, com a previsão de direitos dos mais varia-
dos, desde as liberdades, que compõem a primeira dimensão, passando 
pelos direitos de nacionalidade e políticos, pelos direitos sociais, ampla-
mente reconhecidos, até os direitos difusos e coletivos, não se esque-
cendo do direito à paz e ao desenvolvimento. Não se ateve à previsão 
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textual, instituindo variados meios de tutela dos direitos fundamentais, 
diversas garantias fundamentais, a fim de conter tanto os abusos do 
poder político e os do poder econômico, quanto de qualquer outra ma-
nifestação de poder haurida da sociedade que coloquem risco de lesão 
grave a dignidade, a liberdade e a igualdade. Intuitiva a previsão do ob-
jetivo de constituir uma sociedade livre, justa e solidária, que nada mais 
seria do que o clássico objetivo de liberté, egalité, fraternité. 

Dentre os direitos, destacam-se as liberdades de expressão, infor-
mação, reunião, os sigilos de comunicação e a proteção à integridade 
física, dentre outros, pelo relevo que possuem na transição para uma 
já consolidada democracia política; mas se tem que buscar uma demo-
cracia social e, para tanto, consagrou os direitos sociais, econômicos e 
culturais, como os direitos à saúde, à educação, à segurança social, além 
do direito ao trabalho e dos direitos dos trabalhadores. Como não po-
deria deixar de ser, os demais direitos fundamentais têm expressividade 
na vivência constitucional pátria, notadamente pela interdependência e 
indivisibilidade. 

A garantia dos direitos vai desde a sua proteção como cláusulas 
pétreas — imunes ao poder de reforma, no que respeite a qualquer ten-
tativa de restrição que cause, globalmente, a redução da tutela constitu-
cional à pessoa humana — até a instituição dos remédios constitucionais 
e da jurisdição constitucional, com a ampliação das ações de controle 
concentrado de constitucionalidade e da própria legitimidade para pro-
movê-las, como pela criação do habeas data e do mandado de injunção, 
ao lado das já clássicas ações de habeas corpus, mandado de segurança 
— agora também coletivo — popular e civil pública. 

Nesse passo, há de se reconhecer que a efetividade dos direitos 
fundamentais muito progrediu nesses 20 anos, quer quanto à saúde, 
quer quanto à educação, quer quanto à segurança social, quer, ainda, 
quanto ao trabalho, embora muito ainda falte e, apesar de haver rincões 
em que sequer as liberdades são asseguradas, quando há absoluta ausên-
cia institucional do Estado, dando azo ao poder paralelo da violência e 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2,n. 5, nov./2009 
	

245 



ao medo da insegurança. A ausência do Estado é a ausência do Estado 
de Direito, permitindo a afirmação de grupos que instituam uma or-
dem de poder paralelo, geralmente ligada à criminalidade, que o Estado 
tem combatido com mais violência. 

Saliente-se que no auge do neoliberalismo, o Estado Social erigido 
pela Constituição brasileira, pelo seu caráter dirigente de transformação 
da realidade social, não sucumbiu às pressões de fiexibilização, retração 
social e mercantilização das relações sociais, mantendo os fundamentos 
da intervenção do Estado sobre a ordem econômica a fim de conter 
os abusos do poder econômico. A história recente mostra o acerto da 
Constituição brasileira que, surgida no clímax da crise do Estado Social 
e de efervescência do Consenso de Washington, não se curvou à lex 
mercatoria e ao laissez-faire. 

Hoje, contrariamente ao que pretendiam os arautos do neolibera-
lismo, o poder econômico necessita, notadamente nos países desenvol-
vidos, mais do que nunca, do Estado e da sua função intervencionista. 
A constituição econômica brasileira, componente da Constituição Fe-
deral, descobre-se nesses 20 anos, dirigindo-se a um pós-neoliberalismo 
que refunda o Estado Social, componente inexorável do Estado De-
mocrático de Direito, tanto como resistência às políticas contrárias aos 
programas constitucionais, como projeção das utopias jurídicas abriga-
das pelo texto de 1988. 

Talvez a mais contundente ofensa sistemática e resistente aos 
direitos fundamentais, nesses 20 anos, tenha sido a omissão inconsti-
tucional, principalmente pela inutilidade da compreensão emprestada 
pelo Supremo Tribunal Federal ao mandado de injunção. Todavia, não 
se poderia persistir por muito tempo no descumprimento explícito do 
texto constitucional pelas vias de uma mutação inconstitucional. 

Em manifestação explícita de mutação constitucional que revi-
gora a normatividade e a efetividade da Constituição, já ansiosamente 
defendida pela doutrina, e certamente pressionado pelo peso de 20 anos 
de inércia absoluta e retumbante do poder legislativo, o Supremo Tribu- 
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nal Federal em julgamento realizado em 2007, ao ensejo da apreciação 
dos Mandados de Injunção de n°.s 670, 708 e 712, concluída na sessão 
de 25 de outubro de2007, reavivou a garantia genuinamente brasileira, 
suprindo a omissão normativa até que o poder legislativo venha a editar 
a lei para regular o direito de greve dos servidores públicos. 

Nos próximos anos, certamente esse novo leading case vai reper-
cutir para o fortalecimento dos programas constitucionais sobre as polí-
ticas públicas, que não têm espaço fora das diretrizes constitucionais. 

Politicamente, a Constituição propiciou uma organização e uma 
estrutura de poder que conseguiu com êxito promover a transposição 
de um regime ditatorial e autoritário para um regime democrático, 
em que as expressões federação, república e Estado Democrático de 
Direito não são de mera retórica simbólica. Passou-se nesses 20 anos 
de uma Constituição semântica para uma Constituição normativa 
(LOEWENSTEIN, 1979, p. 217-221), o que nem todos os países 
latino-americanos lograram, havendo até mesmo retrocesso político-
institucional quanto à implementação da democracia e das liberdades 
públicas. Também conseguiu resistir às pressões iniciais voltadas contra 
a democracia, viabilizando, inclusive, um impeachment do primeiro 
Presidente da República eleito após a redemocratizaçáo sem que fosse 
derrubada a nova ordem democrática. 

Esse reconhecimento da Constituição brasileira como normativa 
não impede a lamentável existência de um processo de baixa constitu-
cionalidade, que ainda permeia, indevidamente, a práxis jurídica e que, 
como tal, deve ser superada, conditio sine qua non para a potenciali-
zação da normatividade constitucional. Nesses 20 anos, tem-se travado 
um acentuado combate contra a baixa constitucionalidade, que é per-
manente e contínuo. 

Não obstante isso, ainda no âmbito político-institucional, a 
Constituição ainda não conseguiu plenamente os seus desideratos de 
contenção do poder em defesa dos direitos fimdamentais. Pode-se afir-
mar a existência de uma democracia política pelo sistema representativo 
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devidamente fundada; entretanto, há problemas no sistema partidário e 
na estrutura dos órgãos de direção política que acabam por concentrar o 
exercício do poder político no poder executivo, o que é visto às escâncaras 
e conta com o beneplácito do Congresso Nacional, por todos esses anos, 
diante da fúria legiferante dos Presidentes da República mediante sucessi-
vas, constantes e nada urgentes medidas provisórias. 

A atuação dos partidos políticos não tem cumprido a missão cons-
titucional que lhe é conferida pelo texto constitucional, o que ensejou 
decisões do Supremo Tribunal Federal, na condição de guarda da Cons-
tituição Federal, que assegurou o pertencirnento do mandato eletivo ao 
partido e não ao candidato eleito, proferida no julgamento das ADIs 
3999 e 4086, como também a que garantiu, ainda que temporariamente, 
as regras do jogo democrático pela observância necessária da verticaliza-
ção das coligações eleitorais, proferida na ADI 3685. 

A democracia participativa, por sua vez, está muito aquém do que 
potencialmente poderia propiciar em termos de efetividade dos direitos 
fundamentais e emancipação social, deixando limitada a abertura do pro-
cesso democrático para a pluralidade social e concentrando nos órgãos de 
controle institucionais a fiscalização do exercício do poder. A Advocacia 
da União, as Procuradorias dos Estados e dos Municípios, atuando como 
primeiro bastião dos direitos fundamentais, e o Ministério Público, os 
Tribunais de Contas e o Poder Judiciário, quando provocado, malgrado 
a sobrecarga, têm progressivamente participado desse processo pela com-
preensão do mister constitucional que lhes é conferido. 

Destaca-se, ainda, o modelo federativo adotado pela Constituição 
brasileira de 1988, alçando os Municípios à condição de entes da Fede-
ração e conferindo-lhes efetiva autonomia constitucional; não obstante 
isso, urna das suas mais graves falhas é a mitigada autonomia financeira 
que confere aos Estados-membros e aos Municípios, deixando-os depen-
dentes das transferências voluntárias da União, que concentra substan-
cial parte das competências políticas e administrativas, desvirtuando, por 
acentuada concentração, o federalismo cooperativo. 
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Com efeito, os direitos fundamentais, a contenção do poder po-
lítico e a estrutura do federalismo brasileiro são as matérias que mais 
se sujeitaram a discussóes e mais ensejaram querelas nesses 20 anos. 
No deslinde delas, a doutrina, a comunidade e as instituiçoes públicas 
têm função de inegável importância, notadamente o Supremo Tribu-
nal Federal. O debate público e as possibilidades de implementação da 
Constituição convivem com a vivência democrática e com o amadure-
cimento de uma cultura constitucional, de que o texto é apenas a sua 
mais formal expressão. 

Não se pode deixar de destacar que a Corte Suprema procedeu, 
nesse período, a importantes decisóes, cabendo referir, cingindo-se às 
mais recentes, à proferida na ADC no12 reconhecendo a constituciona-
'idade de ato do Conselho Nacional de Justiça proibindo o nepotismo 
no judiciário, como a subsequente edição de súmula vinculante, esten-
dendo tal vedação aos demais poderes, em concretização dos princípios 
da moralidade e da impessoalidade. 

Destacam-se, ainda, as mutaçóes constitucionais quanto ao man-
dado de injunção, já abordada, à inconstitucionalidade da vedação de 
progressão do regime quanto aos crimes hediondos, e à restrição da ad-
missão da prisão civil apenas ao devedor de alimentos, como decidido 
nos RE's 349.703 e 466.343, além do HC 87.585. 

A Constituição também sofreu um processo acentuado de muta-
ção por parte do executivo que, malgrado concentrando a função legis-
lativa excessivamente, tem progressivamente se apercebido e se sujeita-
do aos seus encargos e tarefas derivados dos programas constitucionais, 
tidos como diretrizes vinculantes para as políticas públicas. 

Ao que parece, há mais o que se comemorar; não apenas pelo 
que propiciou nesses 20 anos, mas pelo que ainda poderá propiciar se 
em derredor dela fincar-se com a mesma energia o povo que foi funda-
mental para soerguê-la. Acendam-se as luzes e as velas, a Constituição 
brasileira de 1988 iluminou o passado e aponta o foco de luz para o 
futuro, fazendo acreditar no mais espetacular milagre: que se pode e se 
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deve construir, nos marcos republicanos de um Estado Democrático de 
Direito, um futuro melhor e mais igualitário. Parabéns à Constituição 
brasileira! Mas uns parabéns e uma comemoração que devem chamar à 
responsabilidade a todos, como proclamaria solenemente Konrad Hesse 
(1991, p. 32) para que, daqui a mais 20 anos, as comemorapies sejam 
por maiores razões e motivos e que pouco haja a lamentar. 
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SAÚDE 

Roberto Lima Figueiredo* 

Excelentíssimo Senhor Procurador Geral do Estado da Bahia, 
Doutor Rui Moraes Cruz, em nome de quem saúdo esta mesa, as au-
toridades públicas presentes, e todos aqueles que também aqui se en-
contram. 

Devo abordar a questão constitucional do acesso às políticas de 
saúde neste evento que comemora os vinte anos de vigência da Consti-
tuição Federal de 1988. 

Inicio minha fala com o registro evidente de que ainda há muito 
a fazer neste campo social. 

Proponho-me a transmitir a vivência que tive no âmbito da Pro-
curadoria Geral do Estado e nos diversos embates que envolveram o 
direito a medicamentos de alto custo, bem como o acesso a tratamentos 
e políticas públicas na área da saúde. 

Tentarei unir essa prática à teoria constitucional. 

Sabemos que, desde a Revolução Russa (1917), o mundo não é 
mais o mesmo, isto porque um sem-número de mudanças ocorreram 
diante deste notável acontecimento histórico, entre as quais o surgi-
mento dos direitos sociais de segunda dimensão ou geração. 

Os Direitos Sociais surgiram como uma necessidade existencial 
bifronte: ora para limitar os Direitos Liberais de primeira geração ou 
dimensão, ora para otimizá-los. 

Hoje os temos (eles, os Direitos Sociais) dentro da força nor-
mativa da nossa Constituição Federal de 1988, por nós homenageada 
também nesta data. 

E em qual medida tais eventos históricos estariam a refletir no 
tema que nos propusemos a abordar hoje? 

* Procurador do Estado da Bailia 
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Em 25 de novembro de 2005 tive a oportunidade de participar 
de uma reunião do Colégio de Procuradores Gerais dos Estados Mem-
bros da Federação, realizada em Curitiba-PR, quando pela primeira vez 
se discutiu o assunto em nível jurídico nacional, em termo de PGE'S. 

Naquela época, o Procurador Geral do Estado do Paraná, Dr. 
Sérgio Botto de Lacerda, já destacava a necessidade de se encetarem 
esforços junto ao Ministério da Saúde no sentido de equacionar a ques-
tão dos medicamentos de alto custo, ante as recentes decisões do Poder 
Judiciário sobre o tema em destaque e os sérios efeitos patrimoniais e 
humanos decorrentes disto. 

O problema veio para ficar, apresentando-se de forma diferente 
nos Estados da Federação brasileira. 

Os Estados de São Paulo, Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, concluiu-se naquele evento ocorrido em 2005,eram os que mais 
tinham problemas com decisões judiciais envolvendo tratamento/me-
dicamentos de alto custo, com visíveis impactos nas políticas de saúde 
e no orçamento. 

O Colégio de Procuradores deliberou à unanimidade, portanto, 
pela necessidade de se criar um mecanismo de compensação adminis-
trativa, bem como adotar todas as outras medidas necessárias ao con-
trole dessa situação. 

Pode-se extrair como idéias básicas daquela tarde, particularmen-
te ante a conferência magna proferida pelo Dr. Noberto Reck, represen-
tando o Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, sobre o tema Uma 
Política de Acesso aos Medicamentos, as seguintes conclusões: 

Imprescindibilidade de se seguir o protocolo do SUS, até mesmo 
de forma vinculante. 

Todos os entes públicos são devedores constitucionais solidários 
da saúde. 

Os tratamentos experimentais não se incluem no SUS, nem de-
vem ser incluídos. 
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As decisões judiciais podem mitigar as políticas públicas, ferindo 
a economia e ordem Administrativas. 

A questão não é quanto se gasta com a saúde, mas como se gasta. 

Estamos a falar do ano de 2005, ou seja, dezesseis anos após a 
Constituição Federal de 1988 afirmar em seu artigo 196 que a saúde é 
um direito de todos e um dever do Estado, em visível tutela à dignidade 
existencial humana. 

Segundo registrou, à época, o insigne PGE paranaense, tal pro-
blema surgiu de modo preocupante no ano de 2004, nas Varas da Fa-
zenda Pública daquele Estado. No Paraná, por conta disso, fora bai-
xada uma Resolução conjunta da PGE e da Secretaria de Saúde, de 
número 18/04, objetivando estabelecer um mecanismo procedimental 
de acompanhamento das decisões judiciais, maxime no que tange ao 
cumprimento dos prazos fixados pelo juízo, evitando desgastes com o 
Judiciário'. 

Esta teria sido, ao que me consta, a primeira atuação da Advoca-
cia Pública no âmbito do contencioso jurídico, no afã de minimizar um 
dos aspectos do problema acesso a medicamentos. 

Pois bem. O que poderíamos extrair de útil daquele evento nacio-
nal que acabei de narrar? 

Pareceu-me, ali, que o debate sobre o tema central e mais impor-
tante foi subestimado ante a necessidade de controle da rotina sobre as 
novas demandas judiciais que surgiam 

De fato, está é a primeira crítica construtiva que trago sobre o 
tema: seria possível a PGE e a todos nós uma atuação institucional mais 
efetiva para com o Poder Público sobre tema dessa envergadura? Seria 
possível ultrapassarmos os limites da resistência contenciosa, ou mesmo 
da disciplina de tramitação prioritária dos processos judiciais? 

No Estado de Mato Grosso também há uma Portada regulando o procedimento de controle do cum-
primento das decisões judiciais. 

Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 
	

255 



Penso que sim. Explicarei adiante. 

Outra preocupação externada pelo Dr. Sérgio Botto de Lacerda 
era relativa ao modo de os Estados Membros serem ressarcidos pela 
União. 

Entendia o insigne PGE/PR que a União deveria ser demandada, 
a par da necessidade de também se criar um mecanismo de compen-
sação administrativa, como a `APAC", que seria a prestação de contas 
realizada pelo Estado ao Ministério da Saúde, para fim de reembolso. 

Hoje, passados alguns anos daquele evento, a situação jurídica 
exige avanços, ou melhor, inédita perspectiva de atuação constitucio-
nal. 

Precisamos lembrar que não somos os únicos no mundo a sofrer 
pela angústia de superar o desafio de obter acesso universal à saúde 
pública. 

O problema é mundial. 

Em 1970, Seattle (EUA) já havia criado um comitê com mem-
bros da comunidade, que decidiam sobre critérios de atendimento, des-
nudando para todos a existência de decisóes de vida e de morte, à face 
da escassez de recursos. Os Estados Unidos constituem um país que 
gasta 13,6%de seu PIB em saúde, ou US$ 1 trilhão por ano (o maior 
gasto nesse setor). 

Poderíamos até mesmo inserir nesta análise, ao lado das perspec-
tivas históricas e patrimoniais ora narradas, temas relacionados à Bio-
ética. 

Qual o melhor caminho? 

Sabemos que variabilidade da prática médica e o complexo con-
texto existente entre o mundo acadêmico e a indústria de medicamen-
tos exigem análise acurada na busca deste melhor caminho. 

Penso que a importância em se valorizar os protocolos clínicos 
constitui uma das primeiras soluçóes. 
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Ousaria afirmar, como uma segunda crítica construtiva, que nós 
(todos nós: Estado, Judiciário, Médicos Prescritores e Pacientes) preci-
samos respeitar mais os protocolos clínicos. 

De efeito, tais procotolos, quando respeitados, salvam vidas de 
forma otimizada. Contudo, nem sempre o Poder Público os respeita. 

Tive a oportunidade de constatar a séria defasagem de alguns 
protocolos clínicos no âmbito estatal. Destaco, por todos, os relativos à 
área de oncologia, que se encontram desatualizados. 

Mas também ousaria afirmar que os demais atores deste cenário 
dramático desrespeitam, em alguns momentos, os mesmos protocolos, 
inclusive os atualizados. 

Ilustre-se com um Paciente que postula tratamento que não está 
dentro de protocolo algum, ou do Médico que prescreve um dado remé-
dio sem qualquer compromisso ético com o respeito a estes protocolos, 
ou, finalmente, um magistrado que não se preocupa com as graves con-
sequências individuais e coletivas a inobservância de tais protocolos. 

Infelizmente, o exíguo tempo e a limitação teórica deste que vos 
fala não permitem aprofundar a questão alusiva ao respeito dos proto-
colos. Fica, de qualquer maneira, a advertência: faz-se mister dotar de 
efeito vinculante os protocolos clínicos sobre as prescrições individuais, 
problema este gravíssimo, mas que deve ser melhor estudado. 

Ao lado dos protocolos clínicos, e aqui segue a nossa terceira críti-
ca construtiva, o acesso rápido a todas as informações é importantíssimo 
para a tomada de decisões judiciais, o que muitas vezes não acontece, 
induzindo o magistrado em erro. 

O registro nacional de preços dos medicamentos de alto custo 
seria uma outra medida relevante, a fim de evitar ou o enriquecimento 
sem causa, ou mesmo as distorçoes injustas em prejuízo ao erário. Nele 
se encerra a minha quarta consideração. 

Uma quinta sugestão, coligida da exitosa experiência do Estado 
do Rio Grande do Sul, refere-se às Câmaras Técnicas, que poderiam 
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desenvolver aqui na Bahia um importante e isento trabalho em prol da 
População, dos Pacientes, das Procuradorias, do Judiciário, do Ministé-
rio Público e da Defensoria, no sentido de avaliar as prescrições médicas 
apresentadas relativas aos medicamentos de alto custo, subsidiando os 
operadores de direito com informações técnicas. 

Com isso, evita-se onerosidade ao erário e impede-se a injustiça 
das equivocadas decisões. 

De fato, não poderíamos ignorar a dificuldade do Magistrado 
em decidir questões desta ordem, seja diante do apelo humanístico do 
assunto, seja pela falta de informações técnicas, que deveriam ser dadas 
pelo próprio Poder Público. 

Tais profissionais são sensíveis às razões do Estado, máxime no 
tocante à possibilidade de prejuízo do SUS, mas destacam que não se 
trata de fazer política pública por meio de decisões e sim cumprir o 
mandamento constitucional do artigo 196, de eficácia plena, como já 
reconhecido pelo STF. 

Lembro-me agora da questão relativa ao fornecimento do coque-
tel para tratamento da AIDS, que inicialmente foi objeto de conquista 
por meio de decisóes da Justiça para, só após, assimilar-se no Poder 
Executivo, sendo hoje referência mundial. 

Essas são as cinco colaborações que se me apresentam úteis ao 
tema de hoje que, de rigor, nada mais debate senão a tríade direito, 
escassez e escolha, na busca de critérios éticos jurídicos para adoção de 
decisões, muitas vezes, dramáticas. 

Concluiria, destarte, apresentando um anexo relatório das ações 
judiciais em tramitação no Estado da Bahia e que dizem respeito ao 
tema em destaque. 

Revelo, assim, o pouco que sei sobre o assunto destacando alguns 
dos temas que estão por surgir nestes embates aqui na Bahia e, dentro 
daquilo, o pouco que pode ser compartilhado com os senhores pre-
sentes, sem não antes agradecer o convite recebido e parabenizar pelo 
sucesso do evento: 

Muito obrigado! 
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Aproximadamente 4,5 milhões/ano- referente às ações 2007. 

Apenas no primeiro trimestre de 2008, a estimativa de gasto com 
as ações judiciais superou 6 milhões de reais. Isso se deve ao elevado 
número de demandas na área de genética, para tratamento da Muco-
polissacaridose tipo II e tipo VI. O Estado da Bahia foi compelido a 
arcar com o tratamento de 16 pacientes com um custo anual da ordem 
de R$ 12 milhões. Em contrapartida, o Programa de Medicamentos 
Excepcionais atende cerca de 40 mil pacientes mês ao custo de aproxi-
madamente R$ 8 milhões. 

Resumo sobre a Mucopolissacaridose 

O medicamento Idursulfase é importado, não possui registro 
na Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não pode ser 
comercializado no Brasil, devendo-se sempre notificar a AN-
VISA a respeito do assunto (importação de um fármaco sem 
registro), a fim de que ela proceda o desembaraço aduaneiro. 

Além disso, a tramitação do aludido procedimento adminis-
trativo de aquisição do bem dura cerca de 60 dias, o que gera 
inevitável tensão entre o exíguo prazo fixado pela Justiça para 
cumprimento de liminar e a efetiva aquisição do medicamen-
to importado. 

Em termos de avaliação da eficácia e segurança, verifica-
se que, até o momento, apenas um ensaio clínico avaliou o 
uso da Idursilfatase. Nesta pesquisa não foram localizadas as 
informações sobre desfechos clínicos, tais como redução da 
progressão da doença, da mortalidade, hospitalização entre 
outros. 

Em se tratando de doenças genéticas, o Estado da Bahia está 
sendo compelido para atender 17 (dezessete) pacientes de 
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um curso aproximadamente de R$ 12.000.000,00/ano (doze 
milhões de reais por ano) sendo que o Programa de Medica-
mentos de Dispensação Excepcional atende cerca de40.000 
(quarenta mil) pacientes a um custo de R$ 8.000.00/mês(oito 
milhões de reais por mês). 

6. Discutem-se sempre, nessas ações, a falta de evidência cientifi-
ca comprobatória do real beneficio do referido medicamento 
e o grave risco de isso inviabilizar a manutenção dos Progra-
mas de Medicamentos de Dispensação Excepcional. 

Resumo sobre Bomba de Insulina 

Trata-se de ações geralmente propostas por portadores de 
Diabetes tipo I que já fizeram uso de vários tipos de in-
sulina, como a NHP, insulinas R e ultrarrápidas, análogos 
insulinicos Listro e Aspart e Glargina. 

Porque não conseguiram com esses medicamentos manter 
o limite adequado de imoglobina no organismo geralmente 
lhes são receitados uma bomba infusora de insulina, como 
alternativa apta a equilibrar a distribuição do açúcar no or-
ganismo, daí porque requereu neste processo: 

A Procuradoria Geral do Estado da Bahia colheu infor-
mações técnicas derredor do assunto através do Centro de 
Diabetes e Endocrinologia do Estado da Bahia (CEDEBA), 
apresentando esta, por meio da Pasta de Saúde, relevantes 
informações que sempre são transmitidas à Justiça: 

(1) Os pacientes necessitam ter conhecimento de monito-
rização glicêmica e saber como realizar ajustes nainsuli-
noterapia na média de 6 a 8 glicemias capilares diárias, 
carecendo estar motivados a compreender a tecnologia 
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da máquina para manusear a bomba, sob pena de risco 
à própria saúde. 

A Associação Americana de Diabetes informa sobre a 
existência de estudos que não recomendam o uso das 
bombas de insulina quando o esquema de múltiplas do-
ses atinge a finalidade desejada. 

A utilização do sistema contínuo de infusão de insulina 
(bomba de insulina) acarreta um maior custo financei-
ro, quando comparado à terapia convencional ou até 
mesmo à utilização de análogos de insulina, prejudican-
do a otimização dos recursos na área da saúde. 

Tanto o uso da infusão contínua de insulina quanto o 
uso das múltiplas doses diárias são igualmente eficazes 
no controle glicemico. 

5. 	A aquisição pelo Poder Público da Bomba de Insulina vai 
de encontro à segurança jurídica do SUS, que deve fornecer 
tratamento isonômico e universal a todos por ele cobertos. 

O dever do Estado em prestar assistência médica a todos (o que é 
desejável e até mesmo utópico) não se submete à criação de programas 
individuais de saúde que não possam ser atendidos com igualdade de 
tratamento aos demais cidadãos. A questão passa pelos seguintes aspec-
tos: 

A imprescindibilidade de se seguir o protocolo do SUS, até mes-
mo de modo vinculante, é a melhor forma de dar efetividade à política 
de acesso a medicamentos de alto custo. Os tratamentos experimentais 
não se incluem no SUS, nem devem ser incluídos, sob pena de esvazia-
mento da política de saúde. 

A pretensão mitiga a política pública, ferindo a economia e a 
ordem administrativas. 

A questão não é quanto se gasta com a Saúde, mas como se gasta. 
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CULTURA 

Cicia Costa dos Santos* 

Saúdo a todos os presentes e palestrantes na pessoa do Presidente 

desta Mesa e parabenizo a organização do evento na pessoa de Alzemeri 

Brito, dileta amiga, a quem peço autorização para agradecer ao Divino 

Artífice da Criação da Vida e ainda as nossas ancestralidades, nas pes-

soas de nossos avós. 

A complexidade do tema que me foi confiado e a escassez do tem-

po de exposição me impõem a economia de palavras, diante de uma Se-

ção Constitucional, que reúne diversos conceitos essenciais para a cons-

trução de uma nova Era. Apenas para exemplificar o art. 215 refere-se 

a direitos culturais, fontes de cultura nacional, manifestação cultural, 

patrimônio cultural, formas de expressão, nessas compreendidas mo-

dos de criar, de fazer e viver, obras, espaços destinados às manifestações 

artístico culturais, sítios culturais, sítios de reminiscências históricas de 

antigos quilombos, entre outros, a demonstrar a infinita arnbiência a ser 

explorada e construída quanto aos direitos culturais. 

Ouso-me na tentativa de revelar um dos tesouros que o Cons-

tituinte Pátrio embutiu no texto da Constituição Cidadã, para que os 

esforços das sucessivas gerações pudessem revelar aos seus pares e ao 

mundo o semiófo nacional, que representa a identidade do povo. Cio-

sos e conscientes de que a Constituição Brasileira emergiu como experi-

ência inacabada para a construção cotidiana, os sábios e visionários, que 

estavam entre os cegos ou comprometidos com interesses imediatos, co-

briram tal tesouro, sutilmente, e disfarçaram-na sob névoas encantadas 

para que mentes talentosas pudessem, pouco a pouco, revelá-la. 

Senhoras, Senhores, estamos diante de um dos tesouros da nossa 

Constituição, porta eficaz para a construção de uma sociedade que re-

alize o principal propósito da Lei Maior: um estado democrático, des- 

* Procuradora do Estado da Bahia. 
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tinado a assegurar direitos sociais e individuais, a liberdade, segurança, 
igualdade, justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna. 

Não sou eu quem afirma tal revelação, mas cidadãos como Paulo 
Bonavides, José Afonso da Silva e Marilena Chauí. O primeiro, Paulo 
Bonavides, incansável na defesa da democracia participativa, diz que 
nossas gerações têm o dever de construí-la, destaca que a ofensiva do 
capital financeiro não tem medidas, mas que vive, provavelmente, sua 
derradeira agonia na crise de mercados globalizados. Na sua atual ver-
são de neoliberalismo é ideologia do desprezo social. Antes, o escravo 
e o plebeu das sociedades antigas tornaram-se o servo da Idade Média, 
o proletário da Idade Moderna até chegar ao excluído como a catego-
ria dos perseguidos sociais, aqueles que não pertencem a uma classe, a 
uma nação ou família apenas, mas se constitui no símbolo humano e 
social de todo aquele ser que sobre a face do Planeta, por esta ou aque-
la discriminação profunda, tornou-se alvo da rejeição, da injustiça, da 
iniquidade. 

O Constituinte brasileiro, já sob pressáo do capitalismo financei-
ro, do movimento globalizante deste capital, que só dobra os joelhos 
para o lucro, sabia de todos os ataques que seriam empreendidos ao 
Estado de Bem-Estar Social recém-modelado para a realização da de-
mocracia, até porque democracia e neoliberalismo são ideologias anta-
gônicas. A previsão foi acertada e as tentativas de desmonte do modelo 
constitucional se configuraram em diversas emendas constitucionais 
nesses 20 anos. 

Enquanto os ataques se revelaram maciçamente contra o capítulo 
da seguridade social, na organização da administração pública, a socie-
dade brasileira ganhou tempo para refletir e manejar instrumentos so-
ciais de implementação de ações, com ou sem a participação do Estado, 
a fim de realizar, na prática, a Seção da Cultura. 

Trilhando na companhia de José Afonso da Silva, é possível com-
preender por que essa Seção é uma das chaves de abertura do mundo 
de amanhã. No art. 215, da mesma forma, direitos culturais significam 
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um dever do Estado, devendo ser garantido a todos, e se constituem 
também em uma faculdade para qualquer cidadão, exercício para ma-
nifestação livre de sua forma de expressão, de fazer, criar e viver. Ao 
Estado, o dever de traçar uma política cultural, com ações afirmativas, 
para que todos possam ter acesso e auferir os beneficios da cultura, 
desde que tal política assegure a liberdade de criação, expressão, acesso 
às fontes de cultura. A Constituição Federal nega ao Estado o papel de 
produtor cultural. 

Fazendo um parêntese: a atual administração estadual sabe disso, 
porque ouviu claramente da sociedade baiana, durante a II Conferência 
Estadual de Cultura, que essa não pretendia um Estado produtor. Entre 
os eixos norteadores para a construção da política de cultura, o Estado, 
através da Secretaria de Cultura, expôs ações, atitudes, programas, pro-
jetos, objetivando um Estado DINAMIZADOR, ARTICULADOR 
das diversas instâncias de poder e FOMENTADOR de ações positivas 
para a revelação da cultura estadual. 

Tal possibilidade não seria possível, certamente, se o de neoliberal 
tivesse conseguido produzir sua teia sobre a Seção da Cultura, no texto 
constitucional. Enquanto as atenções estavam canalizadas para outros 
conjuntos de garantias, a Sociedade ia fortalecendo sua identidade, atra-
vés de suas manifestações culturais, agora mais livremente visíveis nos 
diversos grupos de pertencimento social. Contudo não faltou tentativa. 
Depois explico. 

Pois bem. O tesouro protegido na Seção Cultura tem se revelado 
como o norte para a construção da sociedade democrática esperada. 
O semiófo nacional, a salvo das garras do interesse exclusivista de lu-
cros, com a previsão de dois preciosos artigos — 215 e 216— permite a 
construção de uma nova relação entre o Estado e a sociedade, permi-
te a construção cotidiana de novos instrumentos realizadores de ações 
afirmativas e, como preciosidade desse tesouro, reconhece a produção 
coletiva, histórica, tradicional, social da identidade do povo brasileiro. 

E se diga: produção coletiva e não produção anônima, porque é 
de grupos sociais portadores de identidade coletiva. Cada manifestação 
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popular, artística, cultural carrega consigo o signo, o semióforo dessa 
construção, quase que imune ao domínio econômico e da limitação da 
gaiola cujo único sentido seja o lucro. Não quero dizer com isso que 
cultura não produz riqueza. Produz sim e deve produzir, porém tem 
um traço diferenciado e democrático, que é a possibilidade de produ-
ção de riqueza social, distributiva. Aliás, é algo que também vem sendo 
revelado na atuação da Secretaria de Cultura. É factível combinar bens 
culturais, materiais ou imateriais com valor econômico, entretanto não 
é possível conceber que a lógica seja o enriquecimento expropriatório 
de um grupo de seres humanos sobre outro, como se naturalizou com a 
relação de trabalho, como se a lógica do capital fosse a única. 

Senhoras, Senhores, não estou inventando nada. Tudo está escri-
to nessa Seção. São dois artigos, dois artigos apenas, e a visão elástica de 
uma porta para construção da democracia participativa de que precisa-
mos. De uma só vez, esses dois artigos permitem a realização de todos 
os marcos basilares do Estado democrático, com vista a implementar 
uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, exigida no preâm-
bulo da Constituição, medida que estabelece como direito a livre ma-
nifestação da forma de viver, fazer e criar, reconhece como patrimônio 
cultural brasileiro bens de natureza material e imaterial, tomados indi-
vidual ou em conjunto, desde que portadores de referência de identi-
dade e memória. É uma Seção revolucionária, quando reconhece como 
bem material a ser protegido, mediante tombamento, sítios detentores 
de reminiscências históricas dos antigos quilombos, até então espaços 
de exercício de liberdade e protesto de um dos povos dominados no 
processo civilizatório. 

A filósofa Marilena Chauí, no seu livro "Mito Fundador e So-
ciedade Autoritária", afirma que a sociedade brasileira é marcada pela 
estrutura hierárquica do espaço social que determina a forma de uma 
sociedade fortemente verticalizada em todos seus aspectos. As diferen-
ças e assimetrias são sempre transformadas em desigualdades que refor-
çam a relação de mando/obediência. Em suma, a célebre frase aceita 
culturalmente: "manda quem pode, obedece quem tem juízo". 
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Tal traço revela uma estrutura de matriz senhorial de Colônia, 
que naturaliza diferenças étnicas, de gênero e inferiorizaçáo do traba-
lhador, pois associado sempre à idéia de escravidão, própria para uma 
relação de exploração. Revela estrutura de relações privadas de onde 
decorre a dificuldade para materializar direitos civis e sociais, porque lei 
é privilégio para alguns e causa de repressão e exclusão para as camadas 
populares e por fim porque revela a indistinção entre o espaço público 
e o espaço privado, como decorrência histórica da formação do Esta-
do Brasileiro. A Coroa Portuguesa chamou particulares, amigos do rei, 
para partilhar o poder estatal, motivando um estatamento burocrático 
a serviço da elite nacional. 

Não podemos negar tais verdades que culturalmente se natura-
lizam em solo pátrio. E aí vai mais uma pérola fomentada nessa Seção 
Cultura: o sábio constituinte não negou tais verdades e as enfrentou, 
oferecendo caminho seguro, pacífico e fraterno para o desmonte dessa 
estrutura, para a revolução social a partir do incentivo à livre manifes-
tação cultural. 

À medida que o Constituinte pátrio garantiu a proteção das ma-
nifestações culturais, oriundas do processo civilizatório de diferentes 
povos, assegurou o enfrentamento desse traço de matriz senhorial com 
CULTURA. 

À medida que reconheceu o português como língua oficial(art. 
13) e também reconheceu as manifestações das culturas populares, in-
dígenas e afro-brasileira, integrou os conteúdos culturais do povo con-
quistador e dos povos conquistados, em plena igualdade no processo 
civilizatório nacional, determinando o traço de uma sociedade fraterna 
e pacífica que deve ser. 

A revolução cultural, pressupondo uma sociedade pluralista, 
pacífica e fraterna está sendo implementada e quanto mais tivermos 
consciência desse nosso dever com as gerações antecedentes mais rapi-
damente caminharemos em destino às próximas gerações, produzindo 
um campo fértil para justiça social. 
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Vocês me perguntariam: que estamos fazendo para o processa-
mento dessa revolução que não tem bomba atômica, guerra química? 

Ouso-me a apresentar singelas observações, alguns sinais de 
como temos nos projetado com coragem para enfrentar a discrimina-
ção e aceitação das diferenças tendo por escudo a Seção CULTURA da 
Constituição Federal. 

Na área cultural, alguns acontecimentos dão sinal da revolução 
pretendida pela Carta Maior e em curso: 

A II Conferência de Cultura, realizada em 2007, foi um 
fórum qualificado para receber a convocação da sociedade 
buscando a regionalização das ações afirmativas da políti-
ca cultural do Estado. A Sociedade baiana quer se ver não 
apenas pelas manifestações culturais do Recôncavo ou da 
Cidade do Salvador. A Sociedade pôde dizer claramente que 
pretendia um reconhecimento coletivo e extenso de todo 
o território baiano. Essa decisão já estava construída e foi 
apresentada com arte e com debates nesse conclave. 

Outro sinal — quando o art. 216 da Constituição Fe-
deral sofreu alteração no bojo de uma precária reforma 
tributária(Emenda 42/2003), foi inserido um parágrafo 
com um chamado FUNDO DE CULTURA, a ser maneja-
do com vinculação de verba tributária para projetos e pro-
gramas culturais. Ali, pela forte influência neoliberal, pen-
sava-se um Estado Subsidiário, repassador de recursos para 
a iniciativa privada a fim de que esta produzisse cultura. 
Registre-se que esse ataque neoliberal só aconteceu em tem-
pos mais recentes, quando a sociedade já havia despertado 
para utilizar o tesouro que possuía nesse capítulo e chegou 
tardia a tentativa de manobrar pelo espírito exclusivo do 
lucro a atuação estatal. 

Mentores da revolução cultural perceberam, entretanto, que po-
diam manejar o indicado Fundo de Cultura para produzir democrati- 
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zação de acesso aos bens culturais. No Estado da Bahia, com a parti-
cipação da PGE, em todas as etapas de revisão da utilização do Fundo 
de Cultura, demonstrou-se que a opção pela democracia participativa 
produziu as publicações de diversos editais de seleção de projetos, in-
clusive com a possibilidade real de regionalização da ação estatal. Sem 
alterações profundas na legislação do Estado, mas na concepção dessa 
porta comunicante entre Sociedade e Estado, foi estabelecida uma co-
missão mais amplamente democrática, com a presença de representante 
da PGE, em sua constituição, quando foi e é possível consenso dialo-
gado, sem desprezo aos princípios constitucionais da economicidade, 
transparência, eficácia, legalidade e, o mais importante de todos, da 
moralidade administrativa, na seleção de projetos fomentados. 

3. 	Outro sinal — o projeto OURO NEGRO. Nesse projeto, 
o Estado identifica e diz concretamente à Sociedade que o 
Carnaval é uma festa do Município, constituída entre ou-
tras coisas de manifestações culturais dos afio-brasileiros 
que necessita de divulgação, pois tradição histórica e tradi-
cional representativa fundamentalmente de manifestações 
reconhecidas em todo o mundo, como a maior festa de rua 
e popular. 

O Estado, no seu papel dinamizador, publicou um edital de cre-
denciamento, com requisitos previstos no Regulamento e selecionou 
democraticamente entidades carnavalescas, históricas e plural. Um pro-
cesso afirmativo de democracia pautado em critérios objetivos que rom-
pe com a prática do favoritismo colonial, inserido no mito fundador da 
sociedade brasileira. 

Verdadeira revolução, visível, afirmativa, e ação criada a partir da 
compreensão de que o Estado não é produtor cultural, cultura produz 
bens, seja material ou imaterial, tem valor econômico, pode ser adqui-
rido e contratado, sem que necessariamente tenha de ser subjugado à 
pura lógica do lucro. Registre-se um processo coletivo, mas não anôni-
mo, porque se sabe exatamente quem são os grupos que preservam a 
manifestações culturais. 
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A Seção II — da CULTURA é uma porta no texto da Constitui-
ção que se abre, não para o mundo de amanhã, mas para a sociedade 
brasileira em construção. 

O tesouro que vai se descortinando à medida que as massas popu-
lares vão se empoderando e conscientizando-se da identidade nacional 
que possuem. Permite-me afirmar a construção da igualdade pelo reco-
nhecimento e respeito às diferenças, justiça pela inclus'ão dos excluídos, 
e liberdade do sistema hegemônico e em crise do capital financeiro, 
para apresentar ao mundo um modelo revolucionário de urna sociedade 
fraterna e plural. 

O caminho é longo e coloca sobre os ombros de todos dessa As-
sembleia uma responsabilidade muito grande, porque, a despeito de 
todas as vicissitudes de nossa pátria, tivemos a chance de compor um 
núcleo pensante e temos o dever de contribuir fortemente para a que-
bra de um mito fundador de desigualdades e confirmação de um Brasil 
Cidadão. 
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O NOVO JUIZ 

'Moacir Reis Fernandes Filho 

1— Considerações iniciais 

Estamos no ano de 2008. Vinte anos de promulgação da cons-
tituição apelidada cidadã. Qual o papel que o magistrado possui no 
que se refere à concretização dessa norma? Justifica-se a visão adquirida 
nos bancos da faculdade, secundada pela prioridade no direito civil? A 
igualdade, a liberdade e a fraternidade são os atuais valores a serem ob-
servados pelo juiz na aplicação do direito? E o método ainda se encon-
tra adstrito à famosa subsunçáo, resultante de um silogismo pautado 
em duas premissas? O magistrado de hoje compreende o direito sob 
os influxos da pós-modernidade? A magistratura é um sacerdócio? Ele 
cumpre o juramento de assunção no cargo, por ocasião da posse, segun-
do o qual se comprometeu em zelar, cumprir e proteger a Constituição 
Federal de seu país? 

Do Estado espera-se o amadurecimento para as questões estru-
turais da sociedade permeada pela convivência humana que, no caso 
brasileiro, deliberou, com o advento da Carta Política, se orientar por 
valores considerados fundamentais, como a vida; a justiça; a liberda-
de; a igualdade; a dignidade; a propriedade; a segurança... tidos como 
basilares à democracia, sugerindo um conhecimento jurídico capaz de 
enfrentar adequadamente este arsenal axiológico. 

Na busca de urna melhor compreensão do texto constitucional 
quando se reporta a "bem comum" ou "bem de todos'', explica Sérgio 
Alves Gomes, in verbis: 

... sua interpretação há de ser iluminada pelos fitnelamen-
tos que apontam para a necessidade de os seres humanos 
desenvolverem possibilidades para que todos participem 

' 	Juiz de Direito. Mestrando da UNIMES/SP. 
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do 'banquete' que celebra a vida em sociedade. Segundo o 
pensamento democrático, construído a partir dos valores que 
dão sentido à democracia - a começar pelo valor maior: o da 
dignidade humana — ninguém deve ser excluído deste ban-
quete que somente se concretizará mediante a participação de 
todos, porque as iguarias, isto é, os bens, ou seja os valores 
devem ser compartilhados por todos. Não faz sentido realizar 
um 'banquete' em que apenas alguns dos presentes possam se 
alegrar pelo gozo da liberdade e das possibilidades para ser, 
conhecer, fazer e conviver enquanto os demais lamentam 
por não verem horizontes de libertação da injusta miséria 
e marginal pobreza em que vivem. Pelo menos para estes, o 
'banquete' não fitria sentido algum — nada têm a comemorar. 
(grifos do autor)2  

Nessa linha de argumentação Lenio Luiz Streck apresenta dados 
estatísticos do déficit das promessas da modernidade, no estado bra-
sileiro, denunciando ainda escandalosa concentração de "benesses" a 
uma casta de privilegiados, tudo a mercê de uma análise em que oferta 
contundente crítica ao projeto neoliberal de redução do Estado, "in 
verbis": 

As promessas da modernidade só são aproveitadas 
por um certo tipo de brasileiros. Para os demais, o 
atraso! O apartheid social! Pesquisa recente mostra 
que os excluídos são 59% da população do país. Nesta 
categoria 'excluídos' estão as pessoas que estão à mar-
gem de qualquer meio de ascensão social Na escola, 
a esmagadora maioria dessas pessoas (86%) não foi 
além da 8". série. De todos os segmentos sociais, são os 
que mais sofrem com o desemprego e a precasização do 
trabalho: 19% vivem de 'bico' e 10% são assalariados 
sem registro algum. Como contraponto, o levantamento 
mostra que a elite se resume a 8% dos brasileiros. Essa 
elite concentra mais brancos (85%) do que qualquer 
outro segmento da sociedade. É, em conseqüência, o 

Hermenêutica constitucional: um contributo à constituição do Estado Democrático de Direito. 
Curitiba: Juruá, 2008, p. 209-210. 

274 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 



segmento onde há menos negros e pardos. Para com-
pletar, levantamento recentíssimo revela que 5.000 
famílias `muito ricas'— ou 0,001% do total de famílias 
do país — reúnem um património que representa 46% 
do PIC. Elas acumulam R$ 691 bilhões, que mais do 
que um PIB anual brasileiro. 

Não há, pois, como não dar razão a Leonardo Bog 
quando afirma que (essas) nossas elites construíram um 
tipo de sociedade 'organizada na espoliação violenta 
da plusvalia do trabalhador e na exclusão de grande 
parte da população: Daí a existência no Brasil de duas 
espécies de pessoas: o sobreintegrado ou sobrecidadão 
que dispões do sistema, mas a ele não se subordina, e o 
subi ntegrado ou subcidadão que depende do sistema, 
mas a ele não tem acesso. (grifos do autor)3  

Finalmente, bem ao alcance dessas elucubrações iniciais, o colega 
Gerivaldo Neiva publicou artigo' — tema da sua participação em semi-
nário na Faculdade de Direito da UNEB (Salvador/BA) - onde convida 
a sociedade brasileira ao "baile" de cidadania constitucional. 

Embasado em lições de Boaventura Santos e Luiz Alberto Warat, 
adverte, entretanto, aos "chefes de cerimônia" do referido "baile" (Poder 
Judiciário) que o comprometimento daqueles que exercem a função 
jurisdicional (tão cara à Democracia), ocorrerá após a Revolução De-
mocrática da Justiça e a Revolução Humanistica do Magistrado. Essa 
advertência bem evidencia o propósito deste comentário, em tópico a 
ser desenvolvido adiante. 

Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: Uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 6° ed. 
Porto Alegre: livraria do Advogado Editora, 2005, p. 28-29. O autor reporta-se a pesquisa Datafolha 
publicada na Folha de São Paulo de 12 de abril de 1997, 1-12 Brasil, em nova de rodapé n. 22. No mesmo 
sentido a nota de rodapé n. 23, em que aponta a fonte como sendo Folha de São Paulo, 2 de abril de 
2004, p. BI, comentando dados retirados do Atlas da Exclusão Social—Os tiros no Brasil São Paulo, Cortex 
Editora, 2004. 
A Magistratura e a Constituição de 1988: o baile que teima em não acontecer. Dispor:icei em: http:// 
gerivaldoneiva.blogspoccom/2008/10/magistratura-e-constituo-de-1988-o.html. Acossado em 
22.102008. 
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O enfrentamento dessas questões nos compele a uma reflexão 
acerca do atual momento da hermenêutica jurídica. Para tanto se impõe 
uma breve análise do processo evolutivo do Estado e do Direito a fim de 
que alcancemos compreensão básica do paradigma do Estado Demo-
crático de Direito. 

II — Estado de Direito — Modernidade' 

Sem avançarmos com profundidade no tema, notadamente por-
que o espaço não permite, a modernidade deve ser "compreendida 
como um conjunto de transformações culturais, sociais e econômicas, 
bem como políticas, que haveriam de se produzir, sustentadas por fortes 
idéias filosóficas, entre os séculos XVII e XIX, com vistas à consolidação 
de características ( 	) tornadas projeto-meta para a reconfiguração das 
relações humanas e sociais na Europa ocidental, algo que acabou por 
ser universal".6  

Enfim, com a modernidade cria-se um movimento de contes-
tação ao passado medieval, no que serviu de combustível a reforma 
protestante, a formação dos Estados nacionais (em contraposição ao 
fracionamento feudal) e ao descobrimento da América etc. No plano 
cultural, presentes se encontravam os alicerces da racionalidade deter-
minante da superação das limitações impostas pelas ordens religiosas, 
atendendo, sobretudo, a um anseio de liberdade comercial, científica, 
intelectual e religiosa, bem ao encontro da burguesia. 

° 	acerca do tema as obras de BITTAR, Eduardo C. B.. O Direito na Pós-Modernidade. Rio de Janei- 
ro: Forense Universitária, 2005. STILECK, Tinir), op. cit.. AMARAL, Francisco. O Direito Civil na 
pós-modernidade. In: FIUZA, Cr; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de 
Oliveira (coordenadores.). Direito civil: atualidades. Belo Horizonte Dei Rey, 2003. BARROSO, Luis 
Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional 
transformadora. 6' ed. ret atual, e arnpl. São Paulo: Saraiva, 2004, SOARES, Ricardo Mauricio Freire. 
A nova interpretação do Código brasileiro de Defesa do Consumidor. São Paulo: 2007. FIGUEI-
REDO, Marco TU° Caldeira. Hermenêutica contratual no Estado Democrático de Direito. Belo 
Horizonte: De! Rey, 2006. HARBEMÁS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a faticidade e validade. 
v. 1 e II. 2° ed. tradução Flávio Beno Siebeneich. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. CATTONI, 
Marcelo (coordenação). Jurisdição e Hermenêutica Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 

2004. 
' 	BITIAR, Eduardo, op. cit, p. 35. 
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O iluminismo, movimento intelectual do século XVIII, repre-
sentou a continuidade dos pensamentos iniciados com o Renascimento 
(século XVI), e teve como marco as idéias do antropocentrismo e do in-
dividualismo determinantes de uma cientificidade (razão) que contra-
riava a fé (religião). Escudado no pensamento de Locke é que ocorreu 
o cultivo de valores imprescindíveis ao enfrentamento do absolutismo, 
(liberdade, igualdade e fraternidade). 

"A crença de que o homem é possuidor de direitos naturais, vale 
dizer, um espaço de integridade e de liberdade a ser preservado e res-
peitado pelo próprio Estado, foi o combustível das revoluçóes liberais 
e fundamento das doutrinas políticas de cunho individualista que en-
frentaram a monarquia absoluta. A Revolução Francesa e sua Declara-
ção dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e, anteriormente, a 
Declaração de Independência dos Estados Unidos (1776), estão im-
pregnados de idéias jusnaturalistas. Sob a influência marcante de John 
Locke, autor emblemático dessa corrente filosófica e do pensamento 
contratualista, no qual foi antecedido por Hobbes e sucedido por Rous-
seau. Sem embargo da precedência história dos ingleses, cuja Revolução 

Gloriosa foi concluída em 1689, o Estado liberal ficou associado a esses 
eventos e a essa fase da história da humanidade. O constitucionalismo 
moderno inicia a sua trajetória"! 

Em 1804 entrou em vigor o Código Civil francês — o Código de 
Napoleão, como resultante de um movimento de codificação do Direi-
to. Os textos escritos passaram a representar a principal fonte do direito, 
determinando a perda eficacial dos chamados direitos naturais em razão 
do reducionismo imposto pelo racionalismo que não mais admitia o 
recurso a princípios ou normas extrínsecos ao sistema do direito posi-
tivo. 

Segundo Francisco Amaral, os postulados do Estado Moderno, 
ou de Direito, são os mesmos do direito privado, donde o Estado Libe-
ral de Direito apresenta as seguintes características: 

BARROSO, Luis Roberto, op. cit., p. 319-320. 
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o primado da lei no sentido de que todos os poderes derivam da lei, que é 
a realização da vontade popular. Todos os poderes dela derivam porque a 
lei prevê e regula comportamentos abstratos e gerais, válidos e obrigatórios 
para todos, sem distinção, e perante a lei, todos seriam iguais (igualdade 
formal); 

divisão de poderes legislativo, executivo e judiciário, correspondentes a três 
momentos diversos do processo normativo: formação, aplicação e execução 
das leis. Tal separação representaria o resultado histórico da luta contra o 
absolutismo dos reis, em nome dos direitos do povo, de modo que só a 
vontade geral poderia produzir regras vinculantes para todos, por meio do 
Parlamento. Os juízes, não tendo investidura popular, não seriam represen-
tantes do povo, não teriam assim, poder legislativo. Seriam, apenas, a boca 
da lei e a sua decisão seria meramente silogística. E a própria administração 
pública, o Estado em si, não pode agir senão de modo conforme às leis. É 
o princípio da legalidade; 

generalidade e abstracão das regras jurídicas. A condição de aplicação das 
normas jurídicas compreenderia todas as pessoas da comunidade (genera-
lidade), não apenas determinadas categorias sociais, e referir-se-ia a uma 
classe infinita de ações (abstração), adequadas à hipótese de aplicação, a 
chamada fattispecie. 

distin ao tre direito • afico e direito • rivado entendendo-se aquele 
como 'o conjunto de normas com as quais o Estado determina a própria 
estrutura organizativa e regula as relações com os cidadãos; as normas de 
direito privado teriam a sua aplicação deixada à. iniciativa individual, tendo 
assim o particular a disponibilidade do processo, o que é hoje o princí-
pio dispositivo do processo civil. Além disso, as normas de direito privado 
designar-se-iam à tutela dos interesses particulares, e não aos da coletivida-
de; seriam dispositivas, no sentido de que permitiriam ao particular dispor 
como lhe aprouvesse, só se aplicando na falta de 'expressa vontade contrá-
rias dos interesses privados'. Seriam, também, derrogáveis.8  

O Direito Civil na pós-modernidade. In: FIÚZA; NAVES; SÁ (acad.). Direito Civil: atualidades, 
p.70-7I. 
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Conclui apontando o direito privado como paradigma do direito 
moderno, sendo o Código Civil o estatuto jurídico central no conjunto 
das fontes de direito, assegurando-lhe unidade e coerência, bem assim a 
concepção formal do direito, ou "formalismo jurídico, segundo o qual 

direito se reduziria à norma, donde o sinônimo de normativismo". 

III — O Estado Social de Direito ou Estado Providência 

Segundo Francisco Amara19, ao Estado Liberal sucedeu o Estado 
Social de Direito, após a primeira Guerra Mundial, de caráter interven-
cionista no domínio econômico, vocacionado não só à proteção dos 
direitos e liberdades fundamentais, mas ainda aos direitos econômicos, 
sociais e culturais. Teve por objetivo a consecução do bem-estar social, 
razão porque era ainda designado Estado do Bem-Estar ou Estado assis-
tencial, Estado industrial. 

Mostrava-se preocupado com a igualdade substancial, e não ape-
nas a formal, típica do Estado de Direito, além da solidariedade e inter-
venção do estado na economia, absorvendo atividades econômicas dos 
particulares e desenvolvendo os serviços públicos. 

Na visão de Raquel Denise Stummw, o modelo liberal de Estado 
restou superado em virtude das novas exigências sociais que a ele foram 
dirigidas, quedando-se ultrapassada a idéia de separação entre Estado-
sociedade. 

Sustenta o fato de que as constituições do século XIX ostenta-
ram obrigações positivas do Estado na área social. Contudo, só após 

termino da I Guerra Mundial é que se verificou o "fim do otimismo 
liberal apoiado na existência de uma justiça imanente à autonomia das 
relações sociais". 

Ibidem, p. 72. 
Principio da proporcionalidade: no direito constitucional brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advo-
gado, 1995, p. 110-112. 
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A passagem do Estado de Direito para o Estado Social de Direito 
ocorre sem uma ruptura na sua estrutura básica, tanto que os elementos 
do Estado liberal, tais como "divisão de poderes, princípio da legalidade 
e proteção jurisdicional dos direitos individuais, continuaram presentes 
no Estado Social de Direitos" ". 

Duas alteraçóes ditadas pelo aspecto eficacial do Estado Social de 
Direito é que se destacam: o empenho no controle dos governos pelo 
Poder Judiciário e a ampliação na utilização das regras da democracia 
política. 

Já não existe um fosso entre a política e a jurisdição em virtude do 
controle legal da função e dos atos legislativos na busca da preservação 
dos direitos fundamentais contra eventuais violaçóes. 

O reconhecimento da fiscalização judicial ou jurisdicional 
da constirucionalidade firma-se sobre o reconhecimento 
da soberania não mais sobre o poder legislativo, mas sobre 
a comunidade:2  

Lenio Streck mais uma vez pontua contundente crítica aos defen-
sores do neoliberalismo que perseguem a redução do Estado para o per-
fil denominado mínimo, ao argumento de que a globalização "coloca-se 
como o contraponto das políticas do welfilre state. Aparece como a nova 
face/roupagem do capitalismo internacional"." 

Continua o professor gaúcho, dizendo que 

"... a mininzização do Estado em países que passaram 
pela etapa do Estado Providência ou welfare state 
tem conseqüências absolutamente diversas da mi-
nimizaçáo do Estado em países como o Brasil onde 
não houve o Estado Social O Estado interventor-
desenvolvimentista-regulador, que deveria fazer esta 
fitnção social, fri — especialmente no Brasil —pródigo 
(somente) para com as elites, enfim, para as camadas 

" Ibidem, p. 112. 
Ibidem, p. 112. 

17 	Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, p. 23 
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médio-superiores da sociedade, que se apropriaram / 
aproveitaram de tudo desse Estado, privatizando-o, 
dividindo / loteando com o capital internacional os 
monopólios e os oligopólios da economia e, entre outras 
coisas, construindo empreendimentos imobiliários com 
o dinheiro do fundo de garantia (FGTS) dos trabalha-
dores, fundo esse que, em 1996, custou a estabilidade' 
no emprego para os milhões de brasileiros! Exemplo 
disto é que, enquanto os reais detentores/destinatários 
do dinheiro do FGTS não têm onde morar ( ou se 
moram, moram emfitvelas ou bairros distantes), nossas 
classes médio-superiores obtiveram financiamentos (a 
juros subsidiados) do Banco Nacional de Habitação 
(sic) — depositário dos recolhimentos do FGTS —para 
construir casas e apartamentos na cidnd e na praia 
.... Isso para dizer o mínimo! 

No Brasil, a modernidade é tardia e arcaica. O que 
houve (há) é um simulacro de modernidade. Como 
muito bem assinala Eric Hobsbawn, o Brasil é 'um 
monumento à negligência social', ficando atrás do Siri 
Lanka em vários indicadores sociais, como mortalidade 
infantil e alfabetização, tudo porque o Estado, no Siri 
Lanka, empenhou-se na redução das desigualdicks. 
Ou seja, em nosso pais as promessas da modernidade 
ainda não se realizaram, a solução que o establishment 
apresenta, por paradoxal que possa parecer, é o retorno 
ao Estado (neo)liberal. Dai que a pós-modernidade é 
vista como a visão neoliberal Só que existe um imen-
so deficit social em nosso país, e, por isso, ternos que 
defender as instituições da modernidade contra esse 
neoliberalismo pós-moderno. Daí vir a propósito o dizer 
de Boaventura Santos, para quem o Estado não pode 
pretender ser finco: 'Precisamos de um Estado cada vez 
mais forte para garantir os direitos num contexto hostil 
de globalização neoliberal: E acrescenta: 'Fica evidente 
que o conceito de um Estado fraco é um conceito co 
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(...) Hoje, forças políticas se confrontam com diferentes 
concepções de afirma'. Por isso, conclui, não é possível, 
agora, organizar politicamente a miséria e a exclusão, 
produzidas de modo desorganizado e desigual tanto 
globalmente quanto nos contextos nacionais: 'Nunca 
os incluídos estiveram tão incluídos e os excluídos, tão 
excluído? "14  

LV — O Estado Democrático de Direito 

Até então visualizamos dois modelos de Estados cuja distinção 
muito os aproxima daquilo que a teoria geral do direito aponta como 
estados propulsores de direitos de primeira geração e segunda geração. 

Os de primeira são vocacionados à proteção dos direitos indi-
viduais, permitindo harmonização ao perfil econômico ditado pela 
burguesia em ascensão que postulava a não intervenção do Estado no 
domínio econômico, refletindo muito mais uma resposta aos arbítrios 
do monarca. 

Circunscrito, portanto, ao formalismo na concepção do direito, 
tido como inteiramente legalista e estatizado (cabia unicamente ao Es-
tado produzi-lo), o Estado de Direito sucumbiu ao intervencionismo 
do Estado Social de Direito, voltado, por sua vez, ao programa dos di-
reitos sociais que foram sonegados em razão da formatação econômica 
inteiramente espoliativa dos seus interesses, calcada numa exploração 
incontida dos trabalhadores pelos detentores dos meios de produção. 

Passou-se, então, à segunda geração dos direitos como sendo os 
de natureza coletiva e social. 

Ocorre que o Estado Social assumiu atitudes ditatoriais, revesti-
das, por vezes, de um discurso "desenvolvimentista", afastando qualquer 
oposição ou crítica mediante violenta repressão. Tudo levou à busca 
de um paradigma estatal que pudesse superar as limitações egoísticas e 

" 	Lento Streck. op. cit., p. 24-26. 
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opressoras decorrentes tanto do Estado Liberal quanto do Estado So-
cial. 'Ambos feriram gravemente as possibilidades de um convívio social 

capaz de promover o respeito a todos os seres humanos em todas as 
suas dimensões, pois viam as pessoas como seres fragmentados, segun-
do o seu papel ou condição social: operários, funcionários públicos, 
consumidores, proprietários, contribuintes, eleitores, desempregados, 

patrões 	"15. 

Lembremos que a abordagem acerca do Estado Social despre-
za a sua realização no caso brasileiro, conforme pontuado acima por 
Lenio Streck, no que concordamos integralmente. O paradigma esta-
tal contemporâneo no Brasil, antes de tudo, encontra-se inteiramente 
vocacionado ao resgate deste débito social. A constituição precisa ser 

cumprida. 

Noutra quadra, buscando clarear o presente discurso, a expressão 
paradigmas científicos aqui está sendo utilizada conforme os ensina-
mentos de Thomas Kuhn, in verbis: 

(..) o termo 'paradigma' é usado em dois sentidos &frentes. 
De um lado indica toda a constelação de crenças valores, 
técnicas, etc..., partilhados pelos membros de uma comuni-
dade determinada. De outro denota um tipo de elemento 

dessa constelação: as soluções concretas de quebras-cabeças 
que, empregadas como modelos de exemplos, podem substi-
tuir regras explícitas como base para a solução dos restantes 

quebra-cabeças da ciência normalm 

Segundo Menelick Carvalho Neto, 

Tal noção (de paradigma) apresenta um duplo aspecto. 
Por um lado, possibilita explicitar o desenvolvimento 
cientifico como um processo que se verifica mediante 
rupturas, através da tematização e explicitaçáo de 
aspectos centrais dos grandes esquemas gerais de pré-
compreensões e visões de mundo, consubstanciados no 

GOMES, Sérgio Alves. op. cit., p. 268. 
16  A estrutura das revoluções científicas. tradução Beatriz Vianna Boeira e Nelson Boeira. São Paulo: 

Perspectiva, 2007. p. 220. 
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pano de fundo naturalizado de silencia assentado na 
gramática das práticas sociais, que a um só tempo torna 
possível a linguagem, a comunicação, e limita ou con-
diciona o nosso agir e a nossa percepção de nós mesmos 
e do mundo. 17  (acréscimo nosso-entre parêntesis) 

Esclarece ainda Giovanni Reale que os paradigmas científicos 
"indicam as concepções e as convicções que constituem os pontos fir-
mes da ciência num dado momento, e que, no curso do arco do tem-
po, fornecem os modelos para a formulação dos problemas e das suas 
soluções para os cientistas que trabalham em determinados âmbitos de 
pesquisas"? 

Por fim, os paradigmas "se sucedem, uns aos outros, em um pro-
cesso de superação e subsunçâo (aufheben) muito embora aspectos rele-
vantes dos paradigmas anteriores, mesmo o da Antiguidade, ainda pos-
sam encontrar, no nível &tico, curso dentre nós, a condicionar leituras 
inadequadas dos textos constitucionais e legais"? 

Retornando ao Estado Democrático de Direito, dois valores 
compreendem o presente paradigma; Estado de Direito e Democracia. 
Segundo Sergio Alves Gomes, "esta última ganha em seu bojo uma 
ampla concepção que traz em seu núcleo ético-jurídico-político os direitos 
findamentais, em suas múltiplas dimensões: direitos civis, políticos, so-
ciais, econômicos, culturais, ambientais ... Tais dimensões foram incor-
poradas, ao longo da história, ao acervo da civilização como conquistas 
da consciência ético-jurídica por meio das quais ocorreu a afirmação 
histórica dos direitos humanos fundamentais". 

O mesmo autor afirma que "o Estado Democrático de Direito, ao 
superar os modelos estatais que o antecederam, incorpora em sua cons-
tituição os direitos de múltiplas dimensões (individuais, sociais, econô- 

A Hermenêutica Constitucional sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. In: CAT-
TONI DE OLIVEIRA, Marcelo (coordenador). Belo Horizonte: Mandamentos, 2004, p. 29. 

IG Para uma nova interpretação de Platão. Tradução Martelo Perlai, São Paulo: Loyola, 1991, p. 
7-10. 

1 )̀  CARVALHO NETTO, Menelich. op. cit. p. 30. 
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micos, culturais, coletivos, difusos, além de 'novos direitos' decorrentes 
das mudanças engendradas pela presença da biotecnologia, engenharia 
genética e realidade virtual em geral — internet, ciberespaço •••)"•20 

Para Canotilho, cuidamos de dois princípios estruturantes do 
Estado, quais sejam: o princípio do Estado de direito e o princípio de-
mocrático?' Quanto a este, o valor político denuncia a sua origem na 
vontade popular, encontrando o seu limite e razão de ser na dignidade 
da pessoa humana que é o fundamento maior do Estado Democrático 
de Direito. 

Quanto a dignidade da pessoa humana, Flávia Piovesan assim 
descreve os reflexos desse princípio no ordenamento jurídico brasileiro, 
in verbis: 

Adotando-se a concepção de Ronald Dworkin, acredita-se 
que o ordenamento jurídico é um sistema no qual, ao lado 
das normas legais, existem princípios que incorporam as 
exigências de justiça e dos valores éticos. Estes princípios 
constituem o suporte axiológico que confere coerência interna 
e estrutura harmônica a todo sistema jurídico. O sistema 
jurídico define-se, pois, como uma ordem axiológica ou te-
leológica de princípios jurídicos que apresentam verdadeira 
fração ordenas/ora, na medida em que salvaguardam valores 
fundamentais. A interpretação das normas constitucionais 
advém, desse modo, de critério valorativo extraído do próprio 
sistema constitucional. À luz dessa concepção, infere-se que o 
valor da dignidade humana, bem como o valor dos direitos 
e garantias finulamentais, vêm a constituir os princípios 
constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos 
valores éticos, confirindo suporte axiológico a todo o sistema 
jurídico brasileiro.22  

r 	Op.cit. p. 269-270. Em nota de rodapé (n. 542) esclarece o autor que o posicionamento de Lenio Streck, 
acerca da superação dos paradigmas anteriores, foi escudado em Elias Diaz. 

21 

	

	Direito Constitucional: e Teoria da Constituição. 7° ed. 4 reimpressão. Coimbra-Portugal. Edições 
Almedina, 2003, passim. 

22  PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. 5° ed. São Paulo: 
Max Limonad. 2002, p. 56-57 apud, GOMES, Sérgio Alves. Op. cit, p. 283. 
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Após a II Guerra Mundial, as constituiçóes nacionais adotaram a 
dignidade da pessoa humana como valor mais relevante. Assim o fize- 

cionais e humanísticos das comunidades de origem judaico-cristãs. 
ram em resposta às atrocidades do holocausto seguido de apelos emo- 

Desta forma, não há espaço jurídico mínimo a se permitir qual-
quer especulação acerca da preponderância deste valor em confronto 
com os demais que à semelhança encontram-se positivados na nossa 
Carta Política. 

Buscando determinar o princípio da dignidade da pessoa huma-
na, Celso Antonio Pacheco Florido sugere o piso vital mínimo como 
sendo a sua expressão básica, prescrito no art. 6° do texto constitucio-
nal. 23  É certo que não há incompatibilidade com o efeito interpretativo 
e axiológico acima comentado. 

Finalmente, o valor democrático expressado na nossa constitui-
ção bem próximo se encontra ao modelo denominado democracia par-
ticipativa. Esta, por sua vez, não só se concretiza através da utilização 
dos meios para se alcançar o poder constituído e dele tomar o serviço 
ou pronunciamento ao qual se encontra obrigado por dever de ofício, 
seja através do efetivo acesso à justiça como ainda às demais funçóes 
do Estado, no que se inclui os mecanismos de interferência popular no 
processo legislativo, como ainda por meio da interpretação da constitui-
ção, nos termos da doutrina de Peter Hãrbele quando fala da Sociedade 
Aberta dos Intérpretes da Constituição. 

Concluído o breve relato evolutivo do Estado, passemos ao Di- 
reito. 

V — O Positivismo jurídico 

O positivismo jurídico resultou do positivismo filosófico o qual 
foi fruto de uma idealização do conhecimento científico, "uma crença 
romântica e onipotente de que os múltiplos domínios da indagação e da 

23 O Direito de Antena em face do Direito Ambiental no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2000, p.14. 

286 	 Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 



atividade intelectual pudessem ser regidos por leis naturais, invariáveis, 
independentes da vontade e da ação humana". 24  A razão do homem 
quedara-se na cientificidade, único conhecimento válido, a única moral 
e até mesmo religião. 

Para Luís Barroso, em síntese, as teses básicas do positivismo fi-
losófico são: 

a ciência é o único conhecimento verdadeiro, depurado de 
indagaçóes teológicas ou metafísicas, que especulam acerca 
de causas e princípios abstratos insuscetíveis de demonstra-
çoes; 

o conhecimento científico é objetivo. Funda-se na distin-
ção entre sujeito e objeto, e no método descritivo, para que 
seja preservado de opinióes, preferências ou preconceitos; 

o método científico empregado nas ciências naturais, base-
ado na observação e na experimentação, deve ser estendido 
a todos os campos de conhecimento, inclusive às ciências 
sociais... 

Continua afirmando que "a busca de objetividade científica com 
ênfase na realidade observável e não na especulação filosófica, apartou 
o Direito da moral e dos valores transcendentes. Direito é norma, ato 
emanado do Estado com caráter imperativo e força coativa. A ciência 
do Direito, como todas as demais, deve findar-se em juízos de fato, 
que visam ao conhecimento da realidade, e não em juízos de valor, que 
representam uma tomada de posição diante da realidade. Não é no âm-
bito do direito que se deve travar a discussão acerca de questóes como 
legitimidade e justiça". 

Sucumbente ao normativismo de Hans Kelsen, aponta o cita-
do articulista as características essenciais do positivismo jurídico, como 
sendo: 

" BARROSO, Luis Roberto. Op. cit, p. 322 
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a aproximação quase plena entre Direito e norma; 

a afirmação da estatalidade do Direito: a ordem jurídica é 
uma e emana do Estado; 

a completude do ordenamento jurídico, que contém con-
ceitos e instrumentos suficientes e adequados para solução 
de qualquer caso, inexistindo lacunas; 

o formalismo: a validade da norma decorre do procedimen-
to seguido para a sua criação, independente do conteúdo. 
Também aqui se insere o dogma da subsunçáo, herdado do 
formalismo alemão. 

Segundo Boaventura Santos, "as reduções simplificadores que 
causaram o enclausuramento da consciência jurídico-política em face 
das modificações ocorridas ao longo do século XX são de três ordens: 
1) jurídica, na qual todo o direito se esgota na lei; 2) científica, na qual 
todo o conhecimento se esgota na ciência; 3) política, em que todo o 
poder social se esgota na política liberal". 25  

Com remissão a Norberto Bobbio, in 'o positivismo jurídico', 
Luis Barroso descreve a crise do positivismo asseverando: 

O positivismo pretendeu ser uma teoria do Direito, na 
qual o estudioso assumisse uma atitude cognoscitiva (de 
conhecimento), fundada em juizos de fato. Mas resultou 
sendo uma ideologia, movidas por juízos de valor, por ter se 
tornado não apenas um modo de entender o Direito, como 
também de querer o Direito. O fetiche da lei e o legalismo 
aerifico, subprodutos do positivismo jurídico, serviram de 
disfarce para autoritarinnos de matizes variados. A idéia 
de que o debate acerca da justiça se encerrava quando da 
positivação da norma tinha um caráter legitimador da 
ordem estabelecida. Qualquer ordem.26  

3  SANTOS, Boaventura, apud BITTAR, Eduardo, O Direito na pós-modernidade. p. 85. 
a 	Ora  cit., p. 324. 
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Efetivamente inúmeras arbitrariedades ocorreram, e ainda ocor-
rem em face da visão míope de vários "operadores" do direito que ainda 
compreendem o valor da justiça reduzido à vigência da regra, sem sub-
metê-la a uma crítica hermenêutica. Queda-se com a simples constata-
ção dela ter percorrido o ritual do processo legislativo, como se o poder 
político não sucumbisse às imoralidades e, conseqüentes, ilegalidades 
editando normas inconstitucionais para atender interesses diametral-
mente contrários à coletividade. 

Contudo, a decadência do positivismo se deu com a queda do 
fascismo e do nazismo que ascenderam ao poder dentro do quadro de 
legalidade vigente e promoveram a barbárie em nome da lei. Os acu-
sados de Nuremberg invocaram o estrito cumprimento do dever legal 
e ordens emanadas de autoridades competentes. Com  essa lição com-
preendeu-se que a desconsideração dos valores juntamente com uma 
concepção formal do direito, além da sua centralidade, já não atendia 
aos anseios sociais. 

VI — O Direito e a sua hermenêutica 

Comecemos pela conceituação. O professor Miguel Reale visua-
liza o direito sob uma concepção dialética em que integra normas, &tos 
e valores. A este entendimento ele denomina implicação-polaridade. O 
Direito é "realidade histórico-cultural tridimensional de natureza bila-
teral atributiva" ou, dito de outra forma, é "realidade histórico-cultural 
ordenada de forma bilateral atributiva segundo valores de convivência". 
Conclui o autor que "a Jurisprudência tem por objeto fatos ordenados 
valorativamente em um processo normativo de atributividade".” 

I  Com uma visão sociológica do direito chega-se ao seguinte con-
ceito: "Adoto aqui uma concepção ampla de direito: o direito é um cor-
po de procedimentos regularizados e de padróes normativos, conside-
rados justificáveis num dado grupo social, que contribui para a criação 

" 	REAl_R, Miguel. Lições Preliminares de Direito. R 67, apud GOMES, Sergio Alves. op. cit., p. 216 
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e prevenção de litígios, e para a sua resolução através de um discurso 
argtunentativo, articulado com a ameaça de força. Dizem-se justificá-
veis os procedimentos e os padróes normativos com base nos quais se 
fundamentam pretensões contraditórias e se geram litígios susceptíveis 
de serem resolvidos por terceiras partes não directamente envolvidas 
neles (juizes, árbitros, mediadores, negociadores, facilitadores, etc.)".28  

Certo de que o direito possui concepção inteiramente divorciada 
daquela adquirida nos bancos da faculdade, porquanto que ultrapassado 
o positivismo aceptico, temos então como certo a dimensão axiológica 
como material necessário à sua concretização por ocasião da certificação 
resultante da atividade jurisdicional. 

Esta mudança de paradigma exige do magistrado redobrada aten-
ção no exercício de sua atividade em face de eventual sonegação de 
direitos fundamentais. Os parâmetros mudaram, de maneira que na 
atual República a função exercida pelo Judiciário destaca-se perante as 
demais em virtude do seu compromisso diante do Estado Democrático 
de Direito. A densificação das diretrizes estatais também cabe, na atua-
lidade, à magistratura nacional. 

Por ocasião do Estado Liberal tal encargo ficou por conta do Le-
gislativo, no Estado Providência, ao Executivo, de sorte que ao Judici-
ário compete a tarefa de guardião dos valores materiais positivados na 
Constituição. 

Para tanto deve o juiz encontrar-se apto para a correta interpre-
tação e aplicação das normas (princípios e regras) constitucionais. Vale 
a lembrança para a competência do controle difuso de constituciona-
lidade a toda a magistratura nacional, competência reforçada por oca-
sião do juramento de posse no cargo quando todos assumimos com-
promisso de fidelidade e eficácia da Carta Política contra qualquer um 
que tente aviltá-la, inclusive, e, sobretudo, o Poder Político e o Poder 
Econômico. 

" SANTOS, Boaventura de Souza. A Crítica da Razão Indolente: Contra o desperdício da experiencia. 
6' ed.. São Paulo: Cortez, 2007, p. 290. 
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Streck apresenta as teorias procedimentalista e substancialista 
como sendo adequadas ao enfrentamento do ajuste das funções de esta-
do (judiciário, executivo e legislativo) por conta do constituir a consti-
tuição na arnbientação do Estado Democrático de Direito, notadamen-
te porque os parâmetros sugeridos evidenciam uma nova discussão na 
relação entre o direito e a política. A corrente procedimentalista possui 
como defensores os juristas Harbemas, Garapon e Ely, enquanto que a 
substancialista figuram Cappelletti, em alguma medida por Dworkin e 
no Brasil por Paulo Bonavides, Celso Antonio Bandeira de Mello, Eros 
Grau, Fábio Comparato, entre outros. 

Essa questão é extremamente relevante. Tomemos como exemplo 
uma das colocações acima e que diz quanto aos índices de miséria e 
discriminação social, a mercê dos valores pautados na solidariedade, er-
radicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades so-
ciais e regionais. Pois bem. O que justifica a inefetividade dessa norma 
se o sistema contempla a tributação das grandes fortunas (há vinte anos 
sem cumprimento)? Não só, se o executivo e o legislativo quedaram-se, 
porque então o mandado de injunção não foi acionado a fim de que se 
dê cumprimento à Norma Fundamental? 

Nessa trilha, observemos o cumprimento correto do princípio da 
isonomia quando desiguais litigam. Não bastassem os valores da soli-
dariedade, liberdade e justiça, que ao lado da dignidade condicionam o 
exercício de qualquer atividade económica sob os contornos da função 
social, ou seja, dos interesses da coletividade, razão pela qual nos ex-
cessos deve o magistrado intervir para reequilibrar a relação jurídica, 
a visão de quem julga não pode desprezar o fato de que quando figura 
como parte o idoso, a criança, o consumidor, etc., haverá, sempre e 
sempre, desigualdade na relação jurídica, tanto que o sistema protege o 
vulnerável, não se admitindo tratamento como se fossem paritários! 

À magistratura se espera o cumprimento funcional no resgate do 
plus normativo do Estado Democrático de Direito, nunca a ampliação 
do débito constitucional que o nosso Estado teima em não pagar. 
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De toda sorte, sabido que os princípios não mais figuram como 
instituto voltado à completude do ordenamento, mas como norma de 
fundamentação do sistema, a aplicação do direito passa pela adequada 
interpretação deles, sobretudo os de natureza constitucional. Para tanto 
há excelentes trabalhos de estudiosos sobre o tema, dentre eles Ronald 
Dworkin, Ruy Samuel Espídola, Paulo Bonavides, José Joaquim Gomes 
Canotilho, Robert Alexy, Willis Santiago Guerra Filho, Konrad Hesse, 
Humberto Ávila, dentre outros. O espaço não permite uma abordagem 
qualificada. 

Finalmente, utilizo-me de tópicos retirados da obra do prof. Ser-
gio Alves Gomes (aqui citada em nota de rodapé), doutor em filosofia 
do Direito, docente em Londrina, juiz aposentado, no capítulo por ele 
intitulado Necessidade de um "novo juiz", in verbis: 

"(...) a dimensão humana do juiz é de extrema 
relevância quando se percebe e se deftnde que, de 
problemas humanos, só pode entender e dar solução 
justa quem compreende os seres humanos. Com  isso 
rejeita-se qualquer tentativa de substituição dos juízos 
axiológicos por meros procedimentos técnicos dos quais 
também as máquinas (no sentido lato desta expressão) 
são capazes. Pensa-se que a jurisdição exercida pelo juiz 
apresenta dimensões e finaliciódn que são ao mesmo 
tempo de natureza ética, jurídica, política e social. E 
o mais relevante: no Estado Democrático de Direito, 
todos esses aspectos e finalidades estão fundamentados 
em princípios de igual natureza." 

1 — "No Estado Democrático de Direito, os princípios, regras, 
procedimentos, valores e fins configuradores de tal paradig-
ma estatal, ..., são as balizas que orientam e delimitam a 
atuação do juiz. Esta desenvolve-se sempre por meio de atos 
interpretativos, isto é, hermenêuticos, e tem por objetos fa-
tos, condutas, valores, e textos normativos sempre que suas 
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conexóes com o problema humano para o qual se busca 
solução por meio do juiz e do Direito. É isso que dá sentido 
à tradicional expressão 'Juiz de Direito'. 

2 — "O Estado Democrático de Direito, enquanto paradigma 
superador de outros tipos de Estado que o antecederam, 
requer não apenas uma nova hermenêutica constitucional, 
mas também, um 'novo juiz' cujo modo de interpretar e 
aplicar o Direito supere a figura do juiz que poderia ser-
vir no Estado absolutista ou no Estado liberal, mas não, 
no Estado Democrático de Direito. Este, em razão da sua 
constituição principiológica, necessita de uma hermenêuti-
ca constitucional capaz de trabalhar não apenas com regras, 
mas também com princípios. ... Um juiz que mantenha os 
olhos abertos aos novos tempos, tempos estes que, se, por 
um lado, apontam para muitos riscos, por outro, são tam-
bém de renovação e de esperança". 

3 — "Este 'novo juiz' caracteriza-se náo em razão da idade mas da 
mentalidade. Por isso deve preocupar-se com a consciência 
constitucional, capaz de compreender o valor da Constitui-
ção como Lei Fundamental disciplinadora da convivência 
democrática". 

4 — "Entre os obstáculos a ser superados, figura o distanciamento 
entre o disposto na Constituição e na mentalidade ainda 
não renovada daqueles profissionais do Direito — formados 
pelo ensino jurídico que mais valorizava os códigos em de-
trimento do valor da Constituição — que ainda não se atua-
lizaram para uma sintonia com esta". 

5 — "A Lei Maior positiva um paradigma estatal instituído com o 
objetivo de transformar a realidade. Realidade esta de urna 
sociedade injusta, fechada, com graves desequilíbrios na es-
fera social, pelo não respeito a direitos fundamentais em 
suas múltiplas dimensóes. E tal transformação exige mu- 
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danças de atitudes, de comportamentos, de compreensão a 
respeito do sentido da convivência humana". 

6 — "Diante de uma nova Constituição, o intérprete-juiz, para 
bem interpretá-la, precisa renovar a sua pré-compreensão 
a respeito do significado que uma sociedade democrática 
deve atribuir à Carta Magna". 

7 — 'Novo juiz" é o magistrado que renova seus conhecimentos 
e seu pensamento à luz dos princípios constitucionais e co-
necta a Constituição com o Direito Constitucional Interna-
cionar. 

8 — "Novo juiz' pode ser o magistrado que exerce o poder jurisdi-
cional desde há muito antes do advento da Constituição de 
1988 e que percebe, nesta, oportunidades e exigências para 
a transformação da realidade jurídica e social do País". 

9 — "O 'novo juiz' tem a capacidade de renovar-se, de recusar a 
carcaça do formalismo jurídico positivista". 

10 — "O 'novo juiz' aqui pensado percebe a insuficiência de uma 
hermenêutica apoiada no uso quase automático de métodos 
que conseguem lidar apenas com regras, desconhecendo o 
valor dos princípios. Tal concepção interpretativa é incom-
patível com o Estado Democrático de Direito, razão pela 
qual o 'novo juiz' deve considerá-la superada". 

11 — "Diante dos chamados casos difíceis, para trabalhar com tais 
realidades axiológicas há que se desenvolver uma racionali-
dade capaz de pensar mediante conceitos que se distanciam 
dos raciocínios apodícticos, próprios para soluçóes mate-
máticas (v. g.: 2 x 2 = 4) ou da lógica formal, mediante cer-
tas inferências evidentes e até tautológicas. Os raciocínios 
adequados para a formulação de juízos de valor inerentes às 
questóes jurídicas envolvem conceitos tais como: razoável, 
verossímil, plausível, possível 	. E tais juízos só se 

294 
	

Revista Revista Gestão Pública e Controle. v. 2, n. 5, nov./2009 



gue chegar, adequadamente, mediante argumentação de na-
tureza dialética. Por meio desta, contrapondo-se os diversos 
argumentos e analisando-se a razoabilidade de cada um de-
les e de seu conjunto, obtém-se uma solução do problema, 
mediante decisão sustentável em face de outros argumentos 
possíveis e imagináveis para o caso". 

12 — "No Estado Democrático de Direito as decisões hão de ser 
bem fundamentadas". 

Aliás, não bastasse a determinação constitucional (art. 93, IX) a 
fundamentação da decisão judicial cumpre um outro papel de caráter 
Republicano. Conforme ensinamento de Michele Taruffo29, a funda-
mentação atende ao princípio da participação popular na administra-
ção da justiça em face do controle de natureza extraprocessual. Justifica 
o mestre ao argumento de que as outras funções republicanas sofrem o 
controle social, que se lhes assegura legitimação, a cada eleição, enquan-
to que na magistratura tal controle, porque inato à democracia, ocorre 
através do controle da motivação das sentenças, no que se concebe a 
possibilidade de censura de qualquer do povo ao desrespeito, pelo ma-
gistrado, ao comando constitucional. Perfeito raciocínio. 

13 — "Há de ser um hermeneuta formado à luz de concepções 
humanistas que o levem a adquirir conhecimentos sobre o 
ser humano e o mundo por este habitado, nas mais variadas 
perspectivas, sobretudo naquelas reveladoras dos paradoxos 
do homem e da sociedade por este engendrada. Deve ca-
minhar em busca da sabedoria, a qual não se compadece 
apenas com conhecimento técnico e científico". 

14 — "O valor justiça é central no quadro axiológico dos valores 
constitucionais". 

" TARUFFO, Michele. In: NOJIRI, Sérgio. O dever de Fundamentar as Decisões Judiciais. 2' ed. 
vet atua., e ampli. São Paulo: RT. 2000. p. 65, 
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Por fim, a magistratura não é um sacerdócio, conforme se apre-
goa até os dias atuais. Atrelado a esta "qualidade", que poderia até se jus-
tificar sob o contexto da dedicação quase exclusiva, dada a possibilidade 
do exercício de um cargo de magistério, segue-se a idéia equivocada de 
o juiz manter-se recluso, distante da sociedade em que judica. Inteira-
mente incompatível com o cargo. 

Ouvindo um comentário do colega Gerivaldo, este, de forma es-
pirituosa, brincou dizendo que o Fórum seria a sua igreja e a sua casa o 
seu claustro. 

A aferição dos valores sociais inerentes a uma visão contextualiza-
da das questóes a serem decididas importa que o juiz nunca se distancie 
do ambiente em que vive. Daí a razão dele manter residência no local 
em que juclica. Portanto, o magistrado não é padre ou pastor, ele é um 
ser humano destituído de neutralidade que deve estar apto para o exer-
cício de função de grande valor político-social. 

Quanto ao aperfeiçoamento, as ponderaçoes aqui lançadas susci-
tam um mínimo de consciência no sentido de que todos devem, cum-
prindo o art. 93 da CF, perseguir o aperfeiçoamento intelectual, sem 
que tal desiderato não fique limitado a uma colocação futura no acesso 
da carreira. A grandeza do cargo, sob o alcance político-social, não per-
mite condutas míopes e pequenas. A sociedade que tanto necessita de 
justiça paga muito caro pela magistratura deste país, razão péla qual, 
exige-se presteza e efetividade no exercício do cargo, o que importa em 
perene qualificação profissional. 

Em conclusão, o que se pretende com o presente é um alerta 
à magistratura quanto ao seu papel político-institucional, vocacionada 
que se encontra à concretude pró-ativa do Estado Democrático de Di-
reito, ultrapassando a inércia que, por vezes, acomoda-se em "mitos" 
originados em valores divorciados do paradigma atual. 

Assim é que, o "princípio da segurança jurídica", que vem sendo 
mitigado no âmbito processual em razão do enaltecimento da efetivi- 
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dade da tutela jurisdicional, não colide com o perfil hermenêutico dos 
novos tempos. Nesse sentido, encerramos o presente texto com a lição 
do professor César Fiúza, que bem elucida essa aparente perplexidade, 
in verbis: 

"Se observarmos o comportamento dos tribunais, através dos 
tempos, chegaremos à conclusão de que o sistema sempre foi 
aberto. O tratamento semprefipi casuístico. A interpretação 
semprefri argumentativa. O medo da arbitrariedade de um 
judiciário sem freios e sem preparo técnico é que levou os 
juristas, em vão, à tarefa de tentarfrchar o sistema. Mesmo 
na época da escola da Exegese, os Tribunais franceses mio 
se fecharam às inovações hermenêuticas, baseados em pura 
argumentação jurídica. 

O temor da arbitrariedade judicial é absolutamente absurdo, 
em nossos dias, dados os mecanismos de segurança do próprio 
sistema jurídico. São limites impostos pela dogmática, pela 
Constituição, pelos valores e princípios vigentes, como o do 
duplo grau de jurisdição. Ademais, a argumentação deve ser 
racional e jurídica. Isso significa que o intérprete partirá do 
sistema, adequando a norma ao caso concreto, com base nos 
valores e princípios constitucionalmente aceitos, para que a 
justiça prevaleça no caso concreto". 30 

" FIÚZA, César. Crise e Interpretação no Direito Civil da Escola da Exegese as Teorias da Argu-
mentação. p. 35. /n: FIÚZA; SÁ; NAVES. Direito Civil: atualidades. 
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A CONSTITUIÇÃO DE 1988 COMPLETOU EM OUTUBRO 
PASSADO VINTE ANOS 

Bruno Espilleira Lemos* 

O que poderíamos sinteticamente falar da nossa Carta analítica, 
culminando com uma ideia de Estado e de democracia em seu avan-
çado processo de consolidação e que foi reinstaurada substancialmente 
com o seu advento? 

Sim, porque o formalismo constitucional pós-1964 entendia que 
o Estado brasileiro se encontrava sob um "regime democrático", tanto 
assim que estabelecia o art. 154, da EC 1/1969, que o "abuso de direito 
individual ou político, com o propósito de subversão do regime demo-
crático ou de corrupção, importará a suspensão daqueles direitos de 
dois a dez anos..." 

Como se pode notar e não é novidade, os "donos do poder" du-
rante o regime militar foram pródigos no ilusionismo jurídico, além da 
violência dos métodos... 

Essa breve digressão serve tão-somente para demonstrar que uma 
Constituição meramente formal, sem legitimidade e carga potencial de 
aplicabilidade concreta, ainda que a sua efetividade apenas venha a se 
materializar ao longo do tempo, não passa de "simples folha de papel", 
em expressão tomada de empréstimo de Lassalle. 

Longe muitas léguas de se poder considerar a Carta de 88 simples 
folha de papel, devemos relembrar que ela sucede os dolorosos anos de 
chumbo, não sem antes, em sua cronologia de antecedência, sentir as 
energias da Anistia de 1979; a luta pelas Diretas-Já, em 1984; o Colégio 
Eleitoral, com a frustração da eleição direta tão sonhada para Presiden-
te; o posterior sofrimento com a morte de Tancredo; o início do gover-
no Sarney e a inquietude advinda da dúvida quanto à sua posse, ou se 
nova eleição indireta deveria ser convocado; a comissão Afonso Arinos 
e, finalmente, a instalação da Assembleia Nacional Constituinte ocorri- 
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da em 10 de fevereiro de 1987, sob a presidência do Ministro Moreira 
Alves, então presidente do STF, já no dia seguinte, tendo sido escolhido 
o Deputado Federal Ulysses Guimarães para presidir os trabalhos. 

Foram 24 subcomissões que tiveram suas conclusões aperfeiçoa-
das por 8 comissões temáticas que encaminharam o anteprojeto à Co-
missão de Sistematização então presidida pelo Deputado Federal Ber-
nardo Cabral. 

Desnecessário lembrar a batalha travada pelos diversos "fatores 
reais de poder" que buscaram influenciar o texto final da nova Carta. 

Entre tese, antítese e síntese geradora da nossa CF/88, foram 
apresentadas cerca de 21.000 (vinte e uma mil) emendas de plenário, 
além das 120 (cento e vinte) emendas populares, tendo nascido os 245 
artigos no corpo principal e outros 70 nos Atos das Disposições Cons-
titucionais Transitórias. 

Até a minha última pesquisa, além das 6 (seis) Emendas de Revi-
são, foram 56 (cinquenta e seis) Emendas Constitucionais, 67 (sessenta 
e sete) Leis Complementares e 38 (trinta e oito) leis ordinárias, ao me-
nos pretensamente com a finalidade de combater a possível "síndrome 
de inefetividade" da nova Carta. 

Estamos tratando, sem sombra de dúvida, de uma Constituição 
analítica, detalhista, minuciosa. Todavia, diante da força dos legítimos 
grupos de pressão, aliada à dimensão da expectativa de uma sociedade 
que buscava uma reconstrução depois das sombras em que se viveu, 
parece-nos ter sido ela a melhor síntese que se poderia alcançar, diante 
do seu claro conteúdo afirmativo. Não nos esqueçamos jamais que as 
Constituições Democráticas são obras vivas e não projetos prontos e 
acabados, como preconizam muitos dos seus detratores. 

Respeitou-se, na medida do possível, toda a carga valorativa dos 
atores sociais e os pleitos contidos e latentes finalmente foram externa-
lizados sob um cenário democrático que se descortinava. 

Assim, o restabelecimento da democracia no Brasil, instaurando-
se um Estado Democrático de Direito, como se lê no preâmbulo e art. 
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10, da Carta de 88 com a força irradiadora sobre os demais dispositivos 
do seu ventre, transformando-se, a partir dali e naquele marco tempo-
ral, no elemento crucial e viabilizador do novo cenário político-social 
que se desejava para o País, após mais de duas décadas de um regi-
me militar sob Estado de exceção dos Atos Institucionais, Adicionais e 
Complementares que se sobrepunham à própria Constituição formal 

de então (1967 e EC 1/69). 

Um outro elemento de grande importância foi o tratamento 
dispensado aos Municípios na nova configuração da Federação que se 
instaurou, agora com novas bases e diretrizes ditadas para a União, Es-
tados, DF e Municípios, muito embora, a chave do cofre tenha conti-
nuado com a União, circunstância que gera e mantém a figura do pires 
na mão sustentado pelos Alcaides que marcham sem parar para Brasília, 
fazendo-me recordar a invariável marcha dos pinguins que se repete 
todos os anos, fruto do nosso Federalismo que ainda é muito mais cen-

trípeto do que cooperativo. 

O princípio-regra fundamental da "dignidade humana", ultima-
mente tão prodigalizado em momentos de "ativismo judicial", especial-
mente no que diz respeito ao direito à saúde, embora elemento essencial 
diante do novo tempo que se buscava e ainda se busca ver realizado, é 
elemento intrínseco e indissociável de qualquer sociedade minimamen-

te dita civilizada. 

Seguindo a linha da nova democracia, agora constitucionalmente 
mitigada entre o modelo representativo e o participativo, ainda nutro 
sobrelevada esperança de que as modalidades participativas se intensi-
fiquem, alcançando sua efetividade plena, sobrepondo-se mesmo à re-
presentação dos mandatários, ditando o seu modo de agir e a sua pauta, 
com prodigalização de plebiscitos, referendos e a utilização concreta 
da iniciativa popular de lei, tornando real e efetiva a soberania popular 

enunciada na Constituição de 1988. 

O modelo das Funções do Estado tripartidas na gênese aristoté-
lica, consagrado no mundo moderno por Monstesquieu, ganhou com 
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mais uma Função, a quarta função ou contrapoder, representado pelo 
conjunto das Funções Essenciais à Justiça, o que representa uma das 
maiores conquistas do Estado democrático de direito brasileiro, con-
siderando que as Instituições que a compõem não só devem defender 
intransigentemente os interesses que lhes foram incumbidos, mas tam-
bém terão que fiscalizar a atuação dos poderes políticos, para que de-
sempenhem de forma eficiente suas respectivas atividades. 

Unem-se, portanto, as funções essenciais à Justiça às tradicionais 
funções legislativa, judiciária e executiva, totalizando quatro funções 
de fundamental importância para a otimização do funcionamento do 
Estado de Direito e para a consolidação do regime democrático. Fun-
cionam, como uma espécie de "contrapoder", harmonizando e equili-
brando as demais funções do Estado. Por isso, suas autonomias deverão 
ser respeitadas, sendo indevida a "subordinação" ao Poder Executivo, 
sob pena de o Estado democrático de direito sucumbir. 

Não se pode encarar os OBJETIVOS FUNDAMENTAIS da Re- 
pública brasileira, trazidos com a Constituição de 1988, apenas com a 
sua carga valorativa, mas também com o seu cunho afirmativo. Desse 
modo, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com a 
erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das desi-
gualdades regionais representa um compromisso intransigente firmado 
pelos Constituintes originários com a sociedade brasileira e que foi ou-
torgado a cada um dos legisladores e administradores públicos do País, 
em cada uma das suas esferas de governo, demonstrando se tratar agora, 
o nosso país, de uma República Federativa, Democrática e fundada em 
ditames de um Estado Social, ainda que a livre iniciativa assegurada seja 
uma componente, não excludente, que acrescenta o cunho Liberal ao 
novo Estado. 

O objetivo da promoção do bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrimina-
ção, deixou claro que o nosso país, se não respeitava, necessariamente 
deverá respeitar a sua pluralidade, com o seu componente multicultural 
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e multietnico, ainda que para isso se faça necessária a mão forte do 

Estado. 

As ações afirmativas do Estado com a finalidade de reduzir o fosso 
étnico e social de oportunidades entre brasileiros merecem respeito e 
apoio. Qualquer excesso aparente se justifica e se fará ajustável no cami-
nho do equilíbrio que se busca. Muitas vezes haverá confusão na rede 
de proteção social, entre se assegurar direitos e a prática de um mero 
assistencialismo. Nesse primeiro quadrante, não haverá espaço para tais 
julgamentos, pois, na maioria dos casos, o prato na mesa fará a dife-
rença entre o viver e o morrer ou mesmo entre o matar para comer e o 
próprio afastamento da grave compreensão de que existiriam no texto 
da Nova Carta, hipocrisias socialmente constitucionalizadas... 

Desnecessário se faz o adensamento analítico sobre o art. 50, ver-
dadeira Declaração de Direitos, especialmente aqueles da ia dimensão, 
cuja carga de efetividade se faz plena e não menos obrigatória em qual-
quer sociedade democrática que se preze. 

A função social da propriedade com nova roupagem e com efeti-
vo potencial de concretude redesenha aos poucos um arcabouço ainda 
arcaico da propriedade agrária e urbana em nosso país, representando 
mudança no processo de desconcentração do uso improdutivo da terra, 
de incentivo à reforma agrária e na própria política urbana de ordena-

mento do solo. 

Não se pode deixar de pontuar que os direitos sociais assegura-
dos na Carta de 88 representam a sua própria materialização gradual e 
a cobrança permanente aos governantes por efetivação das respectivas 
políticas públicas. Dignas de nota, as conquistas dos trabalhadores e das 
associações sindicais, embora lamente profundamente que, malgrado o 
trabalho que se desenvolve em firmes e relativamente recentes comba-
tes, ainda exista mão de obra com tratamento assemelhado a regime de 

escravidão no nosso país! 
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O Meio Ambiente foi aquinhoado com curta e densa previsão 
constitucional a possibilitar sua efetiva proteção, como se tem visto, 
apesar da reincidência dos "destruidores" de plantão que insistem em 
tornar o nosso ar irrespirável e o nosso clima catastrófico. 

O respaldo constitucional à Cultura e à Ciência e Tecnologia são 
elementos cruciais para que o povo brasileiro alcance o seu merecido 
espaço em suas relações internas, fortalecidas e consolidadas com o res-
peito à sua identidade cultural que é plural, somando-se em matéria de 
ciência e tecnologia a investimentos que se revertam em beneficio da 
coletividade. 

Os povos indígenas tiveram a sua organização social, línguas, 
crenças, tradições e costumes reconhecidos em conjunto com os direi-
tos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupavam, cujas 
demarcações são de atribuição da União; as crianças, os adolescentes, 
os idosos, os portadores de necessidades especiais, todos eles foram pro-
tegidos pelo constituinte de 1988 e a carga irradiadora da Nova Car-
ta, como tem que ser diante de um diploma realmente substancial, se 
faz perceptível nas novas relações familiares, contratuais, de relação de 
consumo, na saúde, na educação, no trânsito, no respeito às diferenças 
dentre tantos outros temas. 

Não devemos, entretanto, perder de vista que os novos paradig-
mas da soberania dos países no mundo atual apontam para o desenvol-
vimento tecnológico, como verdadeira pedra de toque no afastamento 
da dependência entre nações, considerando que já não se pode viver no 
cenário global, apenas da exportação de produtos primários, as commo-
dities, e importação maciça de produtos de ponta, cujo valor agregado 
é infinitamente superior. Um país verdadeiramente soberano, necessa-
riamente, deve investir em pesquisas e em desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

A nova dinâmica constitucional da Administração Pública, com 
princípios-regra que lhe são balizadores, conseguiu efetivar a realidade-
regra do concurso público para ingresso nos quadros do Estado, con-
tribuiu de modo definitivo no combate real ao nepotismo em beneficio 
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da sociedade brasileira e cita-se a própria LRF, como um dos elementos 
irradiados dos novos rumos do administrar a coisa pública em novo 
cenário constitucional e que criou outra concepção e relação entre o 
público e o privado. 

A Polícia Federal conquistou o status constitucional de "órgão 
permanente" e como toda instituição em busca de identidade a ser 
cunhada sob os ditames de nova ordem constitucional fundante que se 
instala, os excessos são naturais e devem ser administrados na melhor 
forma rumo ao aperfeiçoamento da instituição. E justiça se faça tais 
excessos não suplantaram os avanços no combate aos delitos específicos 
de sua alçada. 

O mesmo se diga quanto ao Ministério Público no novo cenário 
constitucional e sua rica gama de atribuições em benefício da socieda-
de. Cometeu excessos, ainda os comete em menor escala e hoje tem 
suas próprias placas tectônicas a caminho da equilibrada "acomodação", 
destaque-se, não no sentido perverso da expressão, quer se dizer, vai 
encontrando o seu rumo próprio. 

O Poder Executivo prodigaliza a sua função atípica de legislar 
com uma gigantesca pletora de Medidas Provisórias, o Poder Legislati-
vo, frágil que se encontra, abre espaço para o Judiciário. 

Ora, diante da latência histórica reprimida, seja da sociedade, seja 
do próprio Poder Judiciário manietado e muitas vezes cúmplice dos 
soberanos dos anos de chumbo, com as garantias, diga-se, essenciais, 
asseguradas com o cenário pós- 88, não hesitou em preencher o espa-
ço deixado, especialmente, pelo Poder Legislativo e hoje "judicializa" 
as grandes questões nacionais. Seria ele, o Judiciário, o Ultimo reduto 
político-moral da sociedade? Sem pestanejar em "decidir" juridicamen-
te quando começa a vida humana, quando trata das pesquisas com as 
células-tronco, por exemplo? 

Ora, a quem cabe a formulação de políticas públicas? 

São os juízes coautores de políticas públicas? 
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Cabe ao juiz decidir quando se está diante de "passividade" do 
gestor público ou perante uma "escolha" legítima, havendo verbas pú-
blicas não vinculadas? 

Vivemos hoje, nas palavras de Boaveptura Santos, urna "demo-
cracia de alta intensidade", com um populismo judiciário e os juízes 
encarados como estrelas televisivas, com a retroalimentação da mídia, 
criando-se uma expectativa fora de foco quanto ao Poder Judiciário e 
uma confusão entre os destinatários dos pleitos, políticas públicas e ou-
tras atuações de natureza política. 

Portanto, o caráter trágico do caso específico gera urna "gene-
rosidade" concessiva do julgador, aliada ao déficit de legitimidade do 
processo político majoritário, alimentando um cenário que clama por 
reforma política urgente com a finalidade de dotar o Poder Legislati-
vo de credibilidade diante da sociedade civil, gerando um aumento da 
representatividade do Parlamento e a redução, naquilo que se trate de 
competência das demais Funções do Estado, da presença do Poder Ju-
diciário no espaço público. 

A propósito do tema do "ativismo judicial" e da "judicialização" 
da política, o ilustre Deputado Flávio Dino, disse em recente entrevis-
ta: 

A diferença entre o remédio e o veneno está na do-
sagem. A luz amarela se acende porque o ativismo 
judicial pode se transformar em salvacionismo, em 
messianismo, já evidenciado em fundamentações de 
algumas decisões judiciais. Precisamos de juízes, não 
de justiceiros. A própria instituição judiciária deve 
estar alerta para uma tendência de passar do ponto 
e gerar crises institucionais. Duas são as soluções. 
Primeiro o poder político, à frente o Congresso 
Nacional, deve se revalorizar e ser revalorizado. Se-
gundo, a magistratura brasileira, liderada pelo STF, 
deve se indagar até onde alargar as suas fronteiras. 
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Evidente que as ressalvas aduzidas não podem encobrir a ideia ex-
plícita de que o Poder Judiciário independente detém um papel crucial, 
com todas as garantias que se fazem necessárias para o exercício pleno 
da sua função apaziguadora, gerando segurança e favorecendo o equi-
líbrio social, efetivando os preceitos constitucionais basilares, quando 
judicializados e especialmente no que diz respeito à concretude republi-
cana dos direitos fundamentais. 

No que diz respeito às "Procuradorias de Estado", a cultura da 
legalidade democrática advinda da Carta de 88 permite que se afaste 
toda e qualquer visão das Procuradorias de Estado como meros elemen-
tos "burocráticos", na pior acepção do termo, vista como uma verda-
deira inimiga da boa governança. Impõe-se às Procuradorias de Estado 

dever de esgotamento das análises e demandas que lhe são postas, 
especialmente, em matéria de políticas públicas, adotando uma postura 
propositiva. Jamais se podendo conceber condutas que se limitam a 
apresentar o "não fazer'', sem que imediatamente se mostre o porquê e 
especialmente se disponibilize o "como fazer", em harmonia com o seu 
compromisso com a coisa pública. 

O controle eficaz da legalidade deve encontrar-se imbricado com 
compromisso do Procurador de Estado de agir do modo mais célere 

possível diante de situação que lhe é posta, em sede consultiva, especial-
mente, quando se tratar de execução de políticas públicas. 

As Procuradorias de Estado, além de "presentarem" os Estados, 
aí incluindo-se o Judiciário e o Legislativo, são parceiras do Executivo, 
porque têm natureza jurídica de órgão de Estado, não se subordinando 
nem se vinculando a nenhum dos Poderes constitucionalmente estabe-
lecidos. Essa atuação independente diante do Executivo é pressuposto 
necessário à realização das finalidades estatais, pois confere respaldo à 
Procuradoria de Estado para agir com as necessárias ponderação e eqüi-
distância na fase de formulação das políticas públicas. 

Devem sim, os Procuradores de Estado, sempre e sem demora, 
dar amparo ao Administrador público. E se deixar de dar respostas rá-
pidas, esvaziará o seu papel de "viabilizador" das políticas públicas. Não 
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são eles "julgadores" de tais políticas e como tal jamais poderão agir, no 
desempenho do seu papel constitucional. 

Como consequência lógica, deverão aprender a ousar. Ser dili-
gentes, criativos, prontos e efetivos em sua missão, sempre respeitando 

ordenamento jurídico. Pois, agindo assim, jamais se renderá ensejo 
aos detratores de plantão, cujas conveniências poucas vezes se conhe-
cem, contudo, não raras vezes, a inoportunidade se faz manifesta. 

Em outras palavras, partindo-se de tal premissa, recrudesce no 
atual momento democrático a necessidade de uma atuação das Procu-
radorias de Estado coordenada e horizontal com os gestores públicos. 
Desse modo, a coletividade poderá sentir e vivenciar um Estado "casa 
de todos", e não um inimigo comum a ser combatido. 

Penso ser importante destacar ainda que o Procurador do Estado 
que é advogado militante vocacionado, mantém sempre acesa a chama 
da esperança, pois se encontra imunizado contra o pernicioso "vírus da 
acomodação", infelizmente, tão comum e exageradamente disseminado 
no serviço público. Ele é cioso e ciumento com suas causas, mata e mor-
re por cada uma delas e com o mais pleno denodo e senso republicano 

faz nas causas do Estado, seu cliente mais importante. E, se assim não 
for, não será ele digno e merecedor do grandioso cargo que ocupa! 

Ora, por que razão o Estado não pode ter nos seus quadros os 
melhores advogados do País defendendo o seu patrimônio e colabo-
rando para a implementação das melhores políticas públicas, todos eles 
"concursados", diga-se, submetidos a concursos dos mais dignos, rígi-
dos e acima da mais remota suspeita? 

A quem interessa o enfraquecimento, o esvaziamento e o des-
mantelamento das Procuradorias de Estado? Não perderia tempo tra-
tando da inveja tola de outras carreiras, mas que infelizmente existe. 
Vejo interessar, sim, aos grandes escritórios e aos maus governantes que 
pretendem se beneficiar desse quadro que seria lamentável para a cole-
tividade! 
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O advogado a ninguém está sujeito, de ninguém depende, é livre 
de se determinar e apenas está constrangido a se determinar pelas idéias, 
concepções, princípios ou turnos que a sua própria inteligência lhe dita 
como aconselháveis. 

Dessa independência, surge o natural e necessário sentimento de 
"pertencimento" aos quadros da OAB. Afinal, o Procurador de Estado, 
independentemente do exercício ou não da advocacia fora das suas atri-
buições funcionais, tem o direito e o dever de compor e candidatar-se 
aos cargos disponíveis na OAB Nacional e em suas seccionais, de par-
ticipar das suas comissões de estudos, de concorrer a vagas do quinto 
constitucional, dentre outras doações pessoais em prol da sociedade. 

Recentemente, os Estados de Goiás, Maranhão e Santa Catarina 
que haviam restringido a advocacia dos seus Procuradores à esfera insti-
tucional, modificaram suas leis de regência para permitir o exercício da 
advocacia privada. Por que será? Se tais experiências tivessem sido bem 
sucedidas por que mudariam? O Rio de Janeiro que pretendia limitar 
tal advocacia, não apenas voltou atrás no seu desejo como concedeu 
uma isonomia estipendiai com a magistratura darioca. Por que arriscar? 
Esperamos devotamente que a nossa Bahia não se faça a triste Bahia da 
canção, não deixe de aprender com os percalços alheios e aproveite para 
afastar um sistema de remuneração dos seus Procuradores, manifesta-
mente inconstitucional, nefasto e injusto que se lastreia em gratificações 
vinculadas a quantos recursos se interpóe, ou coisa que o valha, herança 
maldita de um passado recente tão combatido e criticado, mas, com 
todas as críticas, esse passado vai ficando, ficando, ficando e corremos 
o risco de presente que ele já é, verdadeiro "presente de grego", venha 

comprometer o futuro, na clara contramão da história! 

Como já afirmamos, por consequência lógica e necessária do refe-
rido sentimento de "pertença", é direito inalienável de todo e qualquer 
advogado (art. 22, Lei n. 8.906/94), inclusive, os Procuradores de Es-
tado, o recebimento integral dos honorários advocatícios advindos da 
sucumbência da pane adversa. 
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A realidade social de um país se modifica constantemente e di-
versas conjunturas podem residir em um mesmo momento histórico. 
A realidade cambiante, entretanto, jamais poderá fazer tabula rasa de 
uma Constituição legítima que foi elaborada sem prazo de validade ou 
duração. 

Nossa Carta de 88, sofreu diversas mudanças desde a sua promul-
gação, muitas delas nem sempre necessárias, outras sim, foram realiza-
das para adaptá-la ao processo natural de evolução da sociedade. 

Vida longa à Constituição de 1988, de todas as nossas Cartas 
políticas (com ressalva apenas parcial, por justiça, à breve de 1934 e a 
de 1946) a mais importante, a real, a conciliadora e ao mesmo tempo 
bastonária da ruptura, responsável por um cenário democrático jamais 
vivido com tamanha plenitude no Brasil, trazendo adrede o dever de 
luta pacífica e perene da sociedade na busca por um cenário em que se 
reduzam a um mínimo tolerável as desigualdades não saudáveis entre 
cada um dos brasileiros, quando então, o festejado e homenageado com 
justiça, Diploma essencial, terá cumprido importante parte dos seus 
"objetivos". 
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CONFERÊNCIA DE ENCERRAMENTO 

Michel Temer* 

A Procuradoria Geral do Estado e a Escola de Magistrados da 
Bahia merecem profundo reconhecimento ao organizarem o Seminário 
20 anos da Constituição Brasileira. Devemos sempre celebrar e valori-
zar a elaboração do texto constitucional pelo seu significado primeiro, a 
restauração do primado democrático nas relações institucionais no Bra-
sil. Compromissos urgentes de última hora impedem minha presença 
em Salvador. Entretanto, quero congraçar-me com todos participantes 
deste importante encontro. 

Lembro que a Constituição organiza um núcleo social, o Estado. 
Direito e Estado nascem juntos. Buscam criar uma sociedade estável, 
harmoniosa. A política também caminha na procura da estabilidade e 
da harmonia. Pesos e contrapesos sáo utilizados por diferentes atores na 
arena política para criar cenário de avanço, desenvolvimento, seja social 
ou econômico. 

O Brasil viveu esses avanços institucionais nos últimos 20 anos. 
A base está no texto constitucional. A democracia permitiu o desen-
volvimento da ação de diversos grupos sociais, expandido o processo 
decisório para mais instâncias e diferentes esferas. Hoje, nosso país tem 
muito a comemorar porque gestores públicos estão mais responsáveis, o 
povo tem canais de expressão sólidos, conquistamos a estabilidade eco-
nômica, existem mais oportunidades e a agenda social está voltada para 
formatação de relações mais justas e equilibradas, ou seja, mais harmô-
nicas. Esse futuro começou num passado recente, quando a Assembleia 
Nacional Constituinte iniciou seus trabalhos em 1987. A Constituição 
tem profunda importância na construção da nação que estamos cons-
truindo. Portanto, quero saudar a todos que reconhecem a importância 
do Direito Constitucional e percebem a transformação que a Lei Máxi-
ma pode gerar em uma sociedade. 
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ERRATA 

Revista Gestão Pública e Controle Vol. 02 número 05 Nov.2009 

Página 299 

Dr. Bruno Espifiera Lemos é Procurador do Estado 

Página 311 

O Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, que também 
é professor de Direito Constitucional, com livros publicados sobre o 
tema, impossibilitado de comparecer ao evento para proferir a palestra 
de encerramento, enviou a mensagem pessoal transcrita na página 311 
sob o título de palestra de encerramento. 
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