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RESUMO

Visa analisar a possibilidade do controle da administração pelo Ministério Público, pela
via  judicial,  através  da  intervenção do Judiciário  em atos  discricionários.  Analisa  a
evolução histórica dos direitos fundamentais, dando ênfase ao surgimento dos direitos
sociais, difusos e coletivos. Disserta acerca da adequação do princípio da dignidade da
pessoa humana ao tema, concluindo que tal princípio deve prevalecer sobre os demais,
especialmente sobre o princípio da separação dos poderes. Demonstra que diante da
omissão estatal ou da má condução das políticas públicas, o Judiciário deve agir para
resguardar  os  direitos do cidadão,  inclusive,  condenando o Estado em obrigação de
fazer. Analisa, ainda, a evolução histórica do Ministério Público, enfatizando suas novas
prerrogativas e funções trazidas pela Constituição Federal de 1988 . Demonstra que o
Parquet  é Instituição capaz e legítima para demandar pelos direitos dos cidadãos não
respeitados  pela  Administração e  que usa  como principal  instrumento  a  Ação Civil
Pública.

Palavras-chave: Ministério Público, Administração, dignidade da pessoa humana,
Intervenção Judicial, separação dos poderes, Ação Civil Pública.
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ABSTRACT

It  will  analyze  the  possibility  of  controlling  the  administration  by  prosecutors,
through the courts, through the intervention of the judiciary in discretionary acts.
Examines  the  historical  development  of  fundamental  rights,  emphasizing  the
emergence of social rights, diffuse and collective. Dissert about the adequacy of the
principle  of  human  dignity  to  the  subject,  concluding that  this  principle  should
prevail over the other, especially on the principle of separation of powers. It shows
that omission before the state or the bad conduct of public policies, the judiciary
must  act  to  protect  the  rights  of  citizens,  including,  in  condemning  the  State
obligation  to  do  so.  Analyzes,  and  the  historical  evolution  of  the  prosecutors,
emphasizing their new powers and functions provided by the Federal Constitution
of 1988. Parquet shows that the institution is capable and legitimate to demand the
rights of citizens and not respected by the administration as the main tool that uses
the Civil Action.

Keywords: prosecutors, Administration, dignity of the person human being, Judicial
Intervention, separation of powers, Civil Action. 
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1. INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 deferiu uma atenção ao Ministério Público

inédita na história do Brasil e de difícil paralelo ao Direito Comparado. 1 O seu artigo

147  preceitua:  O  Ministério  Público  é  instituição  permanente,  essencial  à  função

jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem  jurídica,  do  regime

democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Neste trabalho, analisaremos a atuação do Ministério Público, especialmente

na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, em face da (má) atividade

da Administração. 

A doutrina utiliza tal expressão para definir os direitos que dizem respeito

de maneira indissociável a todo o grupo social ou a grupo expressivo de indivíduos que

não podem ser protegidos de maneira adequada pelo Poder Judiciário, no quadro do

processo civil clássico, fundado no individualismo.

Assumindo a responsabilidade dessa defesa, muitas vezes será propiciado o

controle jurisdicional dos atos administrativos, por meio, principalmente, da ação civil

Pública.

Além da Constituição Federal, o Direito brasileiro traz em suas leis infra-

constitucionais arsenal para que o Ministério Público exerça com efetividade seu dever

de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais

indisponíveis. A lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor, as leis

de proteção ambiental, o Estatuto do Idoso e o Estatuto da Criança e Adolescente são

exemplos de legislação que fortalecem e legitimam o parquet no exercício dessa função.

Junto  com a  legitimidade  na  atuação  de  defesa  dos  interesses  difusos  e

coletivos,  outro  fator  foi  importantíssimo  para  a  possibilidade  de  controlar  atos  da

Administração: a sua independência em relação ao Poder Executivo. A autonomia do

Ministério Público em face de todos os Poderes foi fundamental para o exercício desse

1 MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional São Paulo: Saraiva,
2007.p. 941. 
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controle.  A independência funcional individual, dentro da própria Instituição, também

contribui para o melhor desenvolvimento desse objetivo.

Perceberemos no desenvolver deste trabalho, que o controle exercido pelo

Ministério  Público  sobre  a  Administração  equivale,  muitas  vezes,  ao  controle  da

constitucionalidade e da legalidade dos atos administrativos.

Além  da  possibilidade  de  questionar  os  atos  administrativos  através  do

Poder  Judiciário,  o  parquet atua  como  órgão  de  controle  próprio  e  autônomo,  por

instrumentos como inquérito civil,  recomendações e compromisso de ajustamento de

conduta  na  solução  extrajudicial  de  conflitos  entre  a  Administração  Pública  e  os

administrados e a sociedade.

Existem muitos trabalhos que tratam das questões que envolvem o exercício

do MP em suas novas atribuições de defesa dos interesses difusos e coletivos. Nosso

desafio  é  concentrar  este  estudo  no  que  tange  a  defesa  desses  direitos  em face  da

Administração Pública.

Para  se efetivar  a  defesa  dos interesses difusos e  coletivos,  o Ministério

Público busca, muitas vezes, a tutela jurisdicional.  A providência jurisdicional pode ser

condenatória,  constitutiva  e  declaratória.  A condenação  pode  ser  em dinheiro,  uma

obrigação de fazer ou de não fazer. 

O  problema  nasce  quando  o  membro  do  parquet requer  que  seja

determinada uma obrigação de fazer ou de não fazer  para a Administração Pública.

Muito se contesta quanto à competência do Judiciário para tal determinação. O princípio

da separação dos poderes e o poder discricionário da Administração são suscitados com

freqüência  para  limitar  a  intervenção  judicial,  principalmente  quando  se  trata  de

obrigação de fazer, que produz ainda maior polêmica. 

Para  buscar  dirimir  as  dúvidas,  nos  aprofundaremos  nesse  assunto,

abordando as diversas opiniões e a jurisprudência que vem se enriquecendo nessa área. 

É possível sim o controle da Administração pelo Poder Judiciário, inclusive

com  condenações  em  obrigação  de  fazer.  Veremos  que  diante  de  choques

principiológicos,  como  o  princípio  da  separação  dos  poderes  e  os  princípios  que

protegem direitos fundamentais do homem, deverá prevalecer o que resguardar melhor
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a  dignidade  da  pessoa humana.  E caso  seja  necessário  o  juiz  ferir  a  separação dos

poderes, deverá fazê-lo para proteger o cidadão necessitado.

“Quando as reivindicações chegam ao juiz,  de algum modo é aberto um

espaço de discussão democrática acerca da matéria: a mídia quer saber, as pessoas se

manifestam, até o parlamento fica mais atento. Assim, o Judiciário ajuda a democracia e

a democracia legitima o Judiciário.”2

2 Nagibe de Melo Jorge Neto  “O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a
democracia e os direitos sociais fundamentais”
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2. OS DIREITOS FUNDAMENTAIS E A SUA EVOLUÇÃO

O constitucionalismo contemporâneo tem suas raízes fixadas no século XVI

e  surge  da  necessidade  histórica  da  formação  de  mecanismos  político-jurídicos  que

justificassem a origem do poder dos governantes, firmassem o direito dos cidadãos face

ao Estado Absolutista, possibilitassem a expressão da vontade da burguesia, que detinha

o poder econômico e não o poder político, garantissem a liberdade de expressão, na qual

estava contida a liberdade religiosa.  

A garantia da liberdade religiosa, aliás, foi de suma importância para uma

Europa abalada pela reforma,  a primeira dissidência de uma cultura homogênea, em

termos de justificação de poder e relações do Estado com a igreja Católica. 

A partir do século XVI, passaram a ser formados os conceitos de Nação, de

soberania  popular,  de  poder  constituinte  originário  e  derivado,  de  mandatos

representativos, da separação dos poderes, dos direitos e garantias individuais.

A  declaração  dos  direitos  do  homem  e  do  cidadão,  fruto  da  revolução

francesa  de  1789,  incorpora  definitivamente  ao  constitucionalismo  os  conceitos  de

soberania popular, divisão de poderes, e garantia de direitos individuais, ao proclamar

que:  a  sociedade  em  que  não  esteja  assegurada  a  garantia  dos  direitos  e  nem

estabelecida a separação de poderes não tem Constituição.

Diante  da  revolução  industrial,  as  constituições  incorporaram,  além  dos

direitos e garantias individuais, os direitos sociais.

O passo seguinte foi a garantia desses direitos por ações estatais, através de

intervenção direta, seja de controle ou fiscalização, para que o direito à igualdade de

oportunidade fosse realmente exercido.

Paulo Bonavides explica:

“Deixou a igualdade de ser a igualdade jurídica do liberalismo para se

converter  na  igualdade  material  da  nova  forma  de  Estado.  Tem

tamanha  força  na  doutrina  constitucional  vigente  que  vincula  o

legislador, tanto que o faz que lei ordinária nos Estados-membros e na
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órbita federal como aquele que no círculo das autonomias estaduais

emenda  a  Constituição  ou  formula  o  próprio  estatuto  básico  da

unidade federada.  Na presente  fase  da doutrina,  já não se  trata  em

rigor, como assinalou Leibholz, de uma igualdade perante a lei, mas

de uma igualdade feita pela lei, uma igualdade através da lei.”3

Tais  leis  foram  classificadas  como  programáticas.  Segundo  Meirelles

Teixeira, os elementos programáticos - ideológicos de uma Constituição representam e

concretizam o sentido e finalidade da ação estatal, e correspondem aos chamados fins

sociais do Estado, direitos e pretensões do sentido social, que conseguiram infiltrar-se

nas constituições modernas, assumindo ali a dignidade de preceitos constitucionais4.

Assim, as constituições passam a conter dispositivos que discriminam, além

dos direitos sociais, o objetivo do Estado em promover tais direitos e quais deveriam ser

suas  linhas  de  atuação,  a  chamada  ordem  social  constitucional,  aprofundando  o

princípio da igualdade, transformando o Estado de Direito em Estado Social de Direito.

As guerras e regimes ditatoriais aparecidos na Europa mostraram que não

bastava  a  simples  constitucionalização  de  tais  direitos  sociais  para  garantir  a

democratização  dos  regimes.  Era  necessária  a  participação  do  povo  nas  decisões

estatais,  e  a  garantia  dessa  participação  tornou-se  essencial  para  a  manutenção  do

processo  democrático  e  o  respeito  à  Constituição.   Neste  contexto,  as  cortes

constitucionais,  que  têm  a  responsabilidade  da  interpretação  final  da  Constituição,

começam a adquirir importância extrema como árbitros de eventuais conflitos existentes

numa determinada sociedade.

Luiza Frischeisen afirma:

“o Estado Democrático de Direito será aquele fundado na soberania

popular,  manifestada  em  eleições  livres,  que  aprofunda  seus

mecanismos de participação, além do exercício do voto, incorporando

e garantindo os direitos fundamentais individuais, coletivos, sociais ,

econômicos e culturais, sendo o poder exercido em consonância com a

Constituição e que tenha como objetivo a promoção do bem estar e a

justiça social entre seus cidadãos.” 5

3Curso de Direito Constitucional. 1999 Editora Malheiros, p. 341.
4Curso de Direito Constitucional, 1991, Forense Universitária, p. 185
5 FRISCHEISEN,  Luiza  Cristina  Fonseca  .  A responsabilidade  do  administrador  e  o  Ministério
Público. São Paulo: Max Limonad, 2000. , p.25
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Essa é a definição da República Federativa do Brasil,  estampada nos arts. 1,

2 e  3 de nossa Constituição: Estado Democrático de Direito,  que se fundamenta  na

soberania popular, exercida através de seus representantes eleitos ou diretamente,  na

cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho e da livre

iniciativa e no pluralismo político, no qual vige a separação dos poderes, e que tem

como objetivo fundamental a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Percebe-se  aí,  a  evolução  do  Estado  acompanhada  ou,  muitas  vezes,

estimulada  pela  evolução  constitucional.   A  produção  jurídica  pós-segunda  guerra

mundial  veio  trazer  a  garantia  na  Lei  mais  importante  do  Estados  de  direitos

fundamentais e do seu efetivo exercício, através da real participação popular na criação

das leis e da proteção rígida das garantias constitucionais.

Os direitos humanos positivados num determinado sistema constitucional

são os direitos fundamentais. Vimos que o seu surgimento se deu através de processos

históricos  e  não  simplesmente  de  fatos  isolados,  momento  específico  ou  imposição

estatal.

É  necessário  lembrar  que  o  regime  feudal  e  a  opressão  do  absolutismo

esmagaram a personalidade humana, e a desigualdade entre as pessoas, muitas vezes

divididas  em  classes  ou  estratos  sociais,  foi  um  traço  marcante  e  costumeiro  nas

sociedades antigas.

Porém, durante vários séculos, movimentos lutaram contra essa realidade e

buscaram principalmente a dignidade da pessoa humana.

Sem dúvida, o Cristianismo trouxe uma doutrina que influenciou bastante

nosso mundo e foi um marco inicial dessa evolução, pois elevava o homem à situação

de imagem e semelhança do Deus criador, e pregava a igualdade entre os homens como

fundamento de seus ensinos. Dessa forma, o ser humano foi elevado a um novo patamar

de dignidade.

Esses  ensinamentos  passaram  por  formulações  filosóficas  durante  a

história e no iluminismo simbolizou a razão.

Os  racionalistas,  no  século  XVII,  mantiveram  em  suas  obras  a  mesma

importância dada ao homem pelo Cristianismo, porém, agora a fonte deixava de ser a

vontade de Deus e passava a ser utilizada a razão.   
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E como vimos, esses movimentos culminaram na Revolução Francesa que

derrubou o antigo regime absolutista e instaurou a ordem burguesa na França.

Essa revolução trouxe o marco para os direitos fundamentais: a declaração

dos direitos do homem e do cidadão.

2.1. Dimensões ou gerações dos Direitos Fundamentais

São considerados de primeira geração os direitos individuais ou negativos.

Foi  uma  primeira  liberdade  reconhecida  por  Constituição.  Esses  direitos

surgiram com a idéia de Estado de Direito, submisso a uma Constituição.  Romperam

com  a  hegemonia  do  soberano,  em  que  a  simples  vontade  era  considerada  lei  e

constituiu-se um Estado no qual as funções do poder passaram a ser atribuídas a órgãos

distintos, impedindo a concentração de poderes e o arbítrio de uma pessoa ou de um

grupo delas.

Denominados  também de  direitos  civis,  ou  individuais  e  políticos,  os

direitos de primeira geração são direitos de defesa do indivíduo perante o Estado. Seu

objetivo é  limitar a área e o poder de atuação do Estado e garantir  um mínimo de

liberdade ao cidadão, em que o Estado não poderia se inserir.

Assim,  o  Poder  Público  obrigar-se-ia  a  garantir  as  liberdades  aos

cidadãos,  procurando  afastar-se  de  interferências  no  relacionamento  social.  São  as

chamadas  “liberdades públicas  negativas”  ou  “direitos  negativos”,  pois  exigem do

estado um comportamento de abstenção. Eles realçam o direito à vida, à intimidade, à

inviolabilidade do domicílio, à liberdade, à propriedade e à igualdade formal e algumas

garantias processuais como o devido processo legal,  o  habeas corpus e  o direito de

petição.

Os direitos sociais correspondem ao de segunda geração. São também conhecidos
como direitos positivos.

A industrialização trouxe problemas gravíssimos, e problemas sociais e

econômicos também surgiram nesse período. Levantaram-se para combater os efeitos

deletérios desse desenvolvimento os socialistas, com a constatação de que a simples
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consagração formal das igualdades e liberdades não seriam suficientes para o efetivo

gozo desses direitos.

Nesse momento, a preocupação maior passa a ser as necessidades do ser

humano, na proteção de sua dignidade.

Os  direitos  fundamentais  de  segunda  geração,  agora,  representam  o

clamor do homem mais evoluído e liberto do jugo do poder estatal, buscando uma nova

forma de proteção de sua dignidade: a satisfação das necessidades mínimas para que se

tenha dignidade e sentido em sua vida.

O Estado passa a ser obrigado a fazer-se presente na sociedade, inclusive

na prestação de serviços que dêem ao homem condições minimamente necessárias a um

viver com dignidade, com a obrigação de protegê-lo de algo que possa tolher tal direito.

Constituem  os  direitos  fundamentais  de  segunda  geração  os  direitos

sociais, os econômicos e os culturais, quer em sua perspectiva individual, quer em sua

perspectiva coletiva. Não se confundem, contudo, com os direitos coletivos e/ou difusos

da terceira geração. Eles outorgam ao indivíduo direitos a prestações sociais estatais,

como  assistência  social,  saúde,  educação,  trabalho,  etc.  Além  disso,  trouxeram  as

liberdade  sociais,  como  a  liberdade  de  sindicalização,  do  direito  de  greve,  direitos

fundamentais dos trabalhadores (férias, repouso semanal remunerado, salário mínimo,

limitação da jornada de trabalho). Acentuam o princípio da igualdade material.

Direitos Fundamentais de Terceira Geração (direitos transindividuais)

Tais direitos apareceram após novas reivindicações, dessa vez, geradas

pelo impacto tecnológico do pós segunda guerra mundial.

O novo foco da luta por direitos se volta para a essência do ser humano,

sua razão de existir e a preocupação com o destino da humanidade, enxergando que o

Direito  não  deve  se  limitar  à  proteção  individual,  e  sim,  uma  proteção  coletiva,

encarando o ser humano enquanto gênero.

Se desprendem da figura do homem-indivíduo como titular dos direitos  e

passam a se preocupar com a proteção de grupos humanos, como família, povo e nação,

apresentando-se como direitos de titularidade coletiva ou difusa.
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O ser  humano passa a  ser  analisado no seu sentido social,  relacional,

rompendo limites físicos, econômicos e inclusive temporais. O direito à paz no mundo,

à  autodeterminação  dos  povos,  ao  desenvolvimento  econômico  dos  países,  à

preservação  do  ambiente,  do  patrimônio  comum  da  humanidade  e  o  direito  à

comunicação integram o rol desses novos direitos.

Os  direitos  transindividuais,  evolução  dos  direitos  fundamentais,  que

chegam  como  terceira  geração  destes  direitos  são,  divididos  em  três  modalidades:

difusos, coletivos e individuais homogêneos. (previstos na lei 8078)

Os  direitos  transindividuais  são  os  direitos  de  interesses  coletivos,  que

comportam a  defesa  coletiva.  Os  direitos  difusos  e  coletivos  assim o são  devido a

característica  própria  de  interesse/direito  que  estiver  defendendo  no  caso  concreto,

somente enseja a defesa coletiva; a última modalidade, não: há a possibilidade de uma

defesa  individual,  mediante  a  análise  da  legitimação  do  próprio  interessado;  se  o

interessado  optar  por  essa  modalidade,  e  superada  a  análise  das  condições  para  o

exercício do direito/poder de ação, somente a ele aproveitará a coisa julgada, quando da

imutabilidade  dos  efeitos  do  provimento  que  postulara;  contudo,  se  a  origem  do

interesse for comum, viabiliza-se também a defesa coletiva daqueles interesses que, na

essência,  soam  individuais  (pela  forma  coletiva,  como  se  coletivos  –  lato  sensu –

fossem)6.

6 Vigliar, José Marcelo Menezes - Tutela  jurisdicional coletiva, 3a ed, 2001, Atlas, p 67
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3. CONSTITUIÇÃO DE 1988 E OS DIREITOS DIFUSOS E INDISPONÍVEIS
(CONSTITUIÇÃO CIDADÃ)

A Constituição de 1988 foi denominada por Ulisses Guimarães como a

Constituição cidadã. Essa denominação deve-se ao fato da nossa Lei Maior dar uma

proteção imensa aos direitos do cidadão, com vários preceitos que garantem a proteção

e dão mecanismos para que o Estado possa efetivamente oferecer condições para que a

sociedade goze desses direitos que apareceram durante a evolução histórica.

O  artigo  primeiro  coloca  como  um  dos  fundamentos  da  República

Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, recepcionando, assim, o principal

preceito das garantias fundamentais.

Objetivos fundamentais da república elencados no artigo 3º, como construir

uma sociedade livre, justa e solidária, e os princípios internacionais elencados no artigo

4º, como a autodeterminação dos povos, são provas de que nossa Constituição protege

os direitos de terceira geração. 

A proteção ao consumidor  prevista  no artigo 5º  ,  ao  meio-ambiente,  no

artigo  226  e  ao  idoso,  entre  outros,  são  mais  exemplos  de  direitos  difusos  e

indisponíveis na Constituição Federal de 1988, especialmente no capítulo I do Título II,

que trata de direitos individuais e coletivos.

Os  direitos  transindividuais  também  estão  elencadas  e  protegidos  em

legislação infraconstitucional.

Um  exemplo  é  a  lei  da  ação  civil  Pública,  que,  inclusive,  é  anterior  à

Constituição de 1988. Publicada em 1985, a lei 7.347 constitui um marco para grandes

avanços que se sucederam e para um efetivo acesso à justiça, proporcionando agora a

possibilidade de se postular em juízo a tutela dos interesses transindividuais,  porque

veiculou novidades que obrigaram a uma releitura do tradicional art. 3° do Código de

processo Civil.. 

Menos  de  um  ano  antes  do  advento  da  lei   7.347,  o  legislador

brasileiro  já  dava  demonstração  de  sua  preocupação  com  a

universalização da jurisdição, ou seja, com a preocupação de cada vez

mais  trazer  ao  seio  do  judiciário  o  maior  número  possível  dos
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conflitos de interesses detectáveis na sociedade, a fim de solucioná-los

com legitimidade e justiça, perseguindo a pacificação.7

É uma lei basicamente processual, assim como a lei do Juizado Especial de

Pequenas Causas, publicada em 1984, de fundamental importância para o nosso tema, e,

por isso, será abordada com mais especificidade adiante.

As  leis  7.853/89,  de  defesa  dos  interesses  transindividuais  das  pessoas

portadoras de deficiência, 7.913/89, da defesa coletiva dos investidores do mercado de

valores mobiliários, 8.069/90, do estatuto da criança e do adolescente, a lei 8.078/90,

código  brasileiro  de  defesa  do  consumidor,  a  lei  8.429/92,  lei  da  improbidade

administrativa,  as  leis  orgânicas  do  Ministério  Público  nacional  e  estaduais  são

verdadeiros  avanços  e  complementos  da  proteção  constitucional  aos  direitos  aqui

tratados e, como veremos, dão arsenal ao Ministério Público na proteção dos cidadãos.

7 Vigliar, José Marcelo Menezes - Tutela  jurisdicional coletiva, p 85
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4.  A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO  PELO CUMPRIMENTO
DAS POLÍTICAS PUBLICAS

4.1. A efetividade dos Direitos Fundamentais

Como visto  anteriormente,  uma das  maiores  lutas  durante  a  história  em

relação aos direitos fundamentais foi a busca pela verdadeira efetividade das normas

que estavam sendo ou viriam ser institucionalizadas. Não é suficiente a simples previsão

legal ou mesmo constitucional de direitos, se não houver a certeza de sua utilidade e de

mecanismos que os tornem aptos a serem exercidos de forma imediata.

Sendo  assim,  abordaremos  a  efetividade  da  norma  jurídica  no  plano

constitucional, em que a questão da efetividade é de importância extrema.

As  Constituições  normalmente  refletem  os  avanços  históricos  de  uma

sociedade  na  luta  pela  democracia,  e  tais  avanços  alcançam especialmente  os  seus

setores populares. Certamente por isso, nas sociedades em que a tradição democrática

ainda está se desenvolvendo, há uma tendência muito grande ao descumprimento de

normas constitucionais que conferem direitos e liberdades ou que limitam o poder. A

maior ou menor efetividade das Constituições permitiu, aliás, que Maurice Duverger

distinguisse  entre  Constituições-leis,  isto  é,  textos  jurídicos  efetivos,  ainda  que

comportando sempre elementos não  aplicados  ou  pouco  aplicados,  e Constituições-

programas, “destinadas a dar uma aparência  liberal  e  democrática  a  regimes  de

natureza  completamente diferente”.8

Vimos,  no  que  se  trata  a  respeito  de  efetividade  das  normas

constitucionais,  que  é  no  contexto  dos  direitos  de  segunda  geração,  os  direitos

econômicos e sociais, que a análise da efetividade ou eficácia da norma social cresce em

importância. 

 Percebe-se, porém, que a maioria das normas constitucionais continuam

genéricas e abstratas, pois é da própria natureza de tais normas, apesar de existirem na

Constituição  normas  individuais  e  concretas.  Mas  a  maioria  tende  à  abstração  e

generalidade  em relação  às  normas  infra-constitucionais,  inclusive,  servindo  muitas

8 DUVERGER, Maurice,  in  Institutions Politiques  et  Droit  Constitutionnel, 1 -   Les  grands

systèmes politiques, PUF, Paris, 12a edição, 1971, p. 42.
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vezes  como orientação e  remetendo à sua regulamentação através  de normatividade

infraconstitucional.

A dúvida reside em saber  como será a  eficácia jurídica dos preceitos

constitucionais ante a falta dessa normatividade, em saber se estes são juridicamente

aplicáveis.

É  claro  que  serão.  Os  direitos  elencados  na  Constituição,  quer

individuais,  quer  transindividuais  não  estão  como  enfeite  na  Lei  Maior.  Nenhuma

norma  constitucional  pode  ter  sua  efetividade  limitada  pela  falta  de  previsão  legal

infraconstitucional, é uma questão de eficácia social da norma constitucional. A própria

Constituição assegura aos cidadãos meios de buscar esse provimento, como o mandado

de injunção, por exemplo.

A  Administração,  porém,  tem  obrigação  de  executar  suas  políticas

públicas fundadas nos princípios, ainda que sejam 'somente' princípios. O princípio da

legalidade  afirma  que  a  Administração  deverá  fazer  tudo  em  virtude  de  lei.  O

administrador público está, em toda sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos

da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena

de praticar ato inválido.

4.2. O que não deve ser feito pela Administração

Infelizmente o que se contempla hoje é o contrário. Em vez de voltar seus

esforços e criar políticas públicas que sigam as orientações constitucionais, o Estado

tem gastado esforços com intuito de reformar a Constituição, com algumas (muitas)

emendas sendo constantemente aprovadas pelo Congresso Nacional.

Não  há  o  interesse  de  conformar  as  políticas  Públicas  à  Constituição

Federal, inspirada nos princípios da democracia social e participativa, e o que acontece

é a tentativa de adaptar a Lei a projetos neoliberais de alto custo social e para as classes

trabalhadoras.

Muitas  dessas  reformas  abalaram séria  e  drasticamente  a  Constituição

Federal  de  1988,  ocasionando  um  desvirtuamento  dos  verdadeiros  objetivos

fundamentais  da  nossa  Carta.  Dessa  forma,  nossos  Executivos  e  Legislativos  estão

“jogando no lixo” várias décadas de evolução legal do país, pois nossa Constituição nos
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ofereceu  conquistas  sociais  importantíssimas.  Se  não  houver  um controle  maior  de

constitucionalidade, um rompimento com essas transformações de involução, nosso país

tende a, dentro do processo de globalização, tornar-se um pólo periférico em face das

emergências das estruturas de poderes transnacionais. De forma a que desenvolvimento,

que implica também no nosso caso no resgate da dívida social, não seja confundido -

abastardado poderíamos acrescentar - com simples crescimento econômico.

Assim,  torna-se urgente a  tomada de atitudes que visem à defesa  das

conquistas  constitucionais  em  face  de  reformas  que  tentem  descaracterizar  nossa

Constituição dita social e cidadã.

24



5.  A  RESPONSABILIDADE  DA  ADMINISTRAÇÃO  PELO  NÃO
CUMPRIMENTO  DAS  POLÍTICAS  PÚBLICAS  DA  ORDEM  SOCIAL
CONSTITUCIONAL 

Já há um bom tempo que se discute a responsabilidade do administrador por

atos comissivos, mas agora, há uma ênfase nos atos omissivos. 

São atos administrativos que, antigamente, não passavam por um controle

mais rigoroso, quer judicial, quer extra-judicial, através do Ministério Público, porque

se escondiam detrás do argumento da discricionariedade da administração em alguns de

seus atos. Discutia-se se o que acontecia era um controle de legalidade ou se estava

analisando o mérito do ato, o que era considerado uma blasfêmia para uma parte da

doutrina pelo desrespeito ao princípio da separação dos poderes fundamento no art. 2°

da Constituição Federal. 

O que se pretende, neste trabalho e especialmente neste ponto, é demonstrar

a possibilidade e necessidade do controle em todos os atos da administração para que

haja um verdadeiro cumprimento da Constituição e respeito aos institutos que tratam da

ordem social,  pois,  como já  vimos,  tais  normas  são  vinculantes  pela  eficiência  das

normas constitucionais e, muitas vezes, já há previsões em leis infraconstitucionais de

regras que as orientam e devem ser seguidas.

Trataremos de casos em que normas constitucionais ou infraconstitucionais

não  estão  sendo  aplicadas,  mas  que  a  Política  Pública  a  que  se  equivalem  está

claramente prevista na Carta Magna.

No caso  da  educação  fundamental,  por  exemplo.  Segundo o  artigo  208,

inciso  I,  da  Constituição  Federal,  ela  deve  ser  universal,  obrigatória  e  gratuita.  O

administrador  tem  obrigação  de  oferecê-la  da  maneira  como  está  prevista  na  Lei.

Durante a elaboração de sua política pública, o oferecimento da educação fundamental

nas qualidades acima referidas não está 'em jogo'. Caso a administração não obedeça a

esse  princípio,  será  caso  de  controle  de  constitucionalidade  ou  de  legalidade,

dependendo da situação prática.

Para  Fábio  Konder  Comparato,  o  caso  é,  sem  dúvida,  de  controle  de

constitucionalidade,  visto  que  a  ordem  social  constitucional  estipula  quais  são  os

direitos sociais e em muitos casos já estabelece sua forma de exercício, por isso, não há
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como evitar a judicialização a partir da omissão do administrador em colocar em prática

tais  medidas  e  orientações.  Estabelecemo,.  desde  logo,  que  o  juízo  de

constitucionalidade, nessa matéria, tem por objeto não só as .finalidades, expressas ou

implícitas, de uma política pública, para se atingirem esses fins.9

Ora, a própria Constituição Federal estabelece várias formas de controle

constitucional, inclusive em caso de omissão. Por isso, diante de regras claras e mesmo

diante de orientações abstratas, o administrador deve pautar sua política e execuções na

obediência ao  disposto na Lei Magna. 

Entretanto, Comparato, ao avançar no próprio questionamento da política

pública, afirma a inconstitucionalidade da política propriamente dita e não das leis que a

instituem. E segue exemplificando: 

( ... ) uma política de estabilidade monetária fundada na

prática de juros bancários extorsivos e na sobrevalorização do câmbio,

pode-se  revelar,  de  modo geral,  incompatível  com os  fundamentos

constitucionais de toda ordem econômica, quais sejam a valorização

do trabalho humano e a exigência de se assegurar a todos existência

digna (art.  170,  caput)  e,  bem assim,  com o princípio da busca do

pleno  emprego  (art.  170,  VIII).  Da  mesma  sorte,  uma  política  de

indiscriminada concessão de incentivos fiscais a qualquer exploração

agrícola pode se revelar incompatível com o princípio da defesa do

meio  ambiente.  (  ...  )  Pode  ocorrer,  ainda,  que  a  política

governamental  viole  a  Constituição  em  razão  da  própria  maneira

como é estruturada. O exemplo, aqui, seria o de uma política estadual

ou municipal de saúde pública desligada do sistema nacional único,

imposto pelo art. 198 da Constituição.10

Ele  defende,  dessa  forma,  uma  emenda  à  Constituição  para  que  seja

estabelecida uma nova modalidade de declaração de inconstitucionalidade.

Essa  idéia  nos  é  vista  com  restrição.  Uma  ação  direta  de

inconstitucionalidade talvez trouxesse mais agilidade na resolução do problema, porém,

isso incorreria no risco do Judiciário, ou mesmo o Ministério Público, caso fosse o autor

9Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas públicas. Revista de informação legislativa.
Brasília, n 138/abr/jun, 1998, p46
10 Ensaio  sobre  o  juízo  de  constitucionalidade  de  políticas  publicas.  Revista  de  informação
legislativa. Brasília, n 138/abr/jun, 1998, p46
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da ação, criar as próprias políticas públicas, interferindo de forma autoritária no poder

executivo e desrespeitando imprudentemente a separação dos três poderes.

O que sugerimos, em concordância com a obra já citada da professora Luiza

Frischeisen, é a exigência e o acompanhamento em casos específicos e confrontá-los

com os diplomas legais e normas constitucionais.

Peguemos o exemplo por ela usado:  a Constituição Federal estabelece em

seu art. 244, que a lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso

público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227,

2° (que remete à lei sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios e de

veículos de transporte coletivo adaptados). 

Logo  se  vê  que,  na  hipótese  presente,  estamos  falando  de  leis  federais,

estaduais  e  municipais  e,  embora  existam  muitos  avanços  nessas  aéreas,  muitos

municípios não possuem normas de construção adequadas, o que permite ao Ministério

Público e às associações civis proporem ações civis públicas, objetivando a condenação

em obrigação de fazer para implementação de tais direitos garantidos na Constituição

Federal,  face  à ausência  da política  pública,  entendida  como  conjunto  de  ações

administrativas para cumprimento das normas constitucionais e legais. 

Portanto,  os  atos  da  administração  visando  implementação  de  políticas

públicas, não diferem dos demais atos administrativos, estando vinculados ao princípio

da legalidade (e obviamente à constitucionalidade) e à legitimidade (o interesse público,

que é a finalidade de qualquer ato administrativo).      

Sobre  legitimidade  do  ato  administrativo,  Diogo  de Figueiredo  Moreira

Neto11 anota que: 

Para o administrador, por fim, ao qual cabe aplicar a lei

para  promover  os  interesses  públicos  confiados  ao  Estado,  a

legitimidade tanto poderá estar integralmente contida na legalidade,

cabendo-lhe  tão  somente,  praticar  atos  vinculados,  como  apenas

parcialmente  nela  contida,  necessitando  praticar  atos  em  que  lhe

caberá fazer, abstrata ou concretamente, opções legítimas.

11 Legitimidade e Discricionariedade. Rio de Janeiro: Forense, 1998, pp 24, 25.
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Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da finalidade impõe ao

Administrador não somente a finalidade específica de todas as leis que é o interesse

público,  mas  também  a  finalidade  específica  abrigada  na  lei  a  que  esteja  dando

execução.12

Os atos da administração deverão seguir, assim, os princípios estabelecidos

no art. 37 da Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e eficiência. 

Nesse sentido, Lúcia Valle Figueiredo afirma que: 

Na verdade não se vêem diferenças,  no que tange  à legalidade em

sentido  amplo,  dos  atos  políticos  diretamente  subsumidos  à

Constituição, como, por exemplo, a decretação do estado de sítio, a

declaração de estado de defesa, ou, ainda, a declaração de políticas

econômicas,  de outros  atos  administrativos.  Deveras,  o  ato  político

está também inserido no conceito de ato administrativo, pois é norma

concreta emanada do Estado debaixo de legalidade, entendida esta, em

termos  amplos.  Lembremos  a  concepção  kelseniana:  no  ápice  da

pirâmide  encontra-se  a  Constituição,  depois  as  normas  gerais,

fundamentos  de  validade  das  normas  individuais.  Os  atos  políticos

estão diretamente subsumidos ao topo da pirâmide - a Constituição.

Portanto, também estão os atos políticos abrigados no conceito de ato

administrativo, pois são normas individuais, susceptíveis de controle

pelo  Poder  Judiciário.  Apenas  a  fonte  de  validade  é  outra,  a

Constituição. O ato administrativo está imediatamente referido na lei,

enquanto que o ato político, embora espécie dos atos administrativos,

subsume-se à Constituição. 13

O  administrador  está  vinculado  à  Constituição  e  à implementação  das

políticas públicas da ordem social (quer diretamente quer em parceria com a sociedade

civil - nesse sentido atuando também como fiscalizador), estando adstrito às finalidades

explicitadas  na  Constituição,  bem  como  nas  leis  integradoras,  e  não  cumpri-las

caracteriza omissão passível de responsabilidade. 

12  Mello, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 1999, p
65

13 Figueiredo,  Lúcia  Valle.  O  devido  processo  legal  e  a  responsabilidade  do  Estado  por  dano
decorrente do planejamento. Revista Trimestral de Direito Publico, n 11, pp 05-20.
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Essa  obrigação  de  cumprir  as  normas  constitucionais  da  ordem  social

insere-se  no  devido  processo  legal  que  deve  ser  obedecido  pela  Administração,  na

implementação das políticas públicas.

Nesse  sentido,  afirma  Carlos  Roberto  de  Siqueira  Castro  que  o  devido

processo legal deve ser entendido como postulado de caráter substantivo  (substantive

due process),  capaz de condicionar, no mérito, a validade das leis e da generalidade

das ações (e omissões) do Poder Público.14

Assim, aproximamo-nos do controle da administração pública estudado pelo

Direito Administrativo, quer por seus atos comissivos, quer por seus atos omissivos. 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro afirma que o controle da administração é: O

poder de fiscalização e correção que sobre, ela (a administração pública) exercem. os

órgãos dos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, como o objetivo de garantir a

conformidade de sua atuação com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento

jurídico.15

A definição estará completa ao agregarmos o Ministério Público que pode

exercer  o  controle  extra-judicialmente  ou  judicialmente  -  o  cidadão  e  ainda  as

associações civis - que exercem o controle da administração através do Judiciário.. 

Portanto,  a  possibilidade  de  responsabilizar  a  administração  pela  não

implementação  das  políticas  públicas  da  ordem  constitucional  social  decorre  dos

seguintes pontos:. 

1  -  as  normas  constitucionais  que  estabelecem  os  direitos  sociais  são

eficazes e vinculam a administração para sua implementação; 

2  -  por  serem  os  direitos  sociais  dotados  de  eficácia  -  e  para  alguns

constituindo mesmo direitos fundamentais - que não seriam passíveis de abolição por

emenda  constitucional,  o  seu  não  reconhecimento  possibilita  aos

interessados/legitimados demandarem judicialmente por sua implementação; 

3  -  a  ausência  de  políticas  públicas  voltadas  para  a  implementação  dos

direitos sociais constituem atos omissivos da administração e são passíveis de controle

14 Castro, Carlos Roberto de Siqueira.  O devido processo legal e a razoabilidade das leis na Nova
Constituição do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 383
15 Di Pietro, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 1999, p 488
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pelo judiciário, pois existe o juízo de inconstitucionalidade e ilegalidade na omissão da

administração; 

4 - o não cumprimento das políticas públicas da ordem social fixadas na

Constituição  atenta  contra  o  devido  processo  legal  que  deve  ser  observado  pela

administração, bem como contra a finalidade da administração, que é atender o interesse

público e 

5  -  determinadas  políticas  públicas  dependem  da  atuação  de  entes  e

instituições prévias (como a adaptação de prédios e transporte coletivos às necessidades

das  pessoas  portadoras de  deficiência),  nessa  hipótese,  a  administração  poderá  ser

responsabilizada por ausência de fiscalização, em conjunto com o particular. 

E,  então,  surge  a  grande  questão  no  âmbito  do  controle  dos  atos  da

administração, que nos interessa também, relativamente à implantação da ordem social

constitucional: a discricionariedade e a posição do Judiciário na análise desta. 
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6.  A  DISCRICIONARIEDADE  MÍNIMA  DA  ADMINISTRAÇÃO  NA
IMPLEMENTAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS CONSTITUCIONAIS 

Muito clara é a idéia de que a Constituição vincula tanto a administração, na

hora de executar, quanto ao legislador, durante a criação das leis, pois  estabelece de

forma contundente  políticas públicas, que foram explicitadas em leis integradoras, a

serem cumpridas  para  implementação  dos  direitos  estabelecidos  no  título  da  ordem

social e em outros dispositivos já mencionados anteriormente.

Dessa forma, muitos atos originados da Administração no cumprimento dos

normativos constitucionais abordados acima devem ser considerados vinculados e não

discricionários. 

A discricionariedade pode ser entendida como: 

Qualidade da competência cometida por lei à Administração Pública para

definir, abstrata ou concretamente, o resíduo de legitimidade necessário para integrar a

definição  de  elementos  essenciais  à  prática  de  atos  de  execução  voltados  para  o

atendimento de um interesse público específico. 

Margem de liberdade que remanesce ao administrador para eleger, segundo

critérios  consistentes  de  razoabilidade,  um dentre  pelo  menos  dois  comportamentos

cabíveis, perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais

adequada, a satisfação da finalidade legal,  quando por força da  lei  ou da liberdade

conferida  no  mandamento,  dela  não  se  possa  extrair,  objetivamente,  uma  solução

unívoca para a situação vertente.

Do outro lado, os atos vinculados são aqueles em que a Administração não

tem tanta liberdade para decidir sobre a solução no caso concreto, simplesmente deve

obedecer o que está escrito, não há margem de subjetividade para a Administração. 

Conforme  visto  acima,  o  administrador  público  está  vinculado  à

Constituição  e  às  normas  infraconstitucionais  para  a  implementação  das  políticas

públicas relativas à ordem social constitucional e que seja própria à finalidade desta: o

bem-estar e a justiça social. 

Sobre a vinculação da Administração aos ditames constitucionais,  Juarez

Freitas define que: 
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Ter-se-á, pois, que o ato do administrador como devendo estar,

em  maior  ou  menor  grau,  vinculado,  mas  não  apenas  à

legalidade, senão que à totalidade dos princípios regentes das

relações  jurídico-administrativas,  notadamente  em  respeito

daquelas de vulto constitucional.16

Nesse contexto, percebemos que as normas constitucionais já adentram no

que  antes  seria  considerado  papel  do  Executivo,  pois  regulam  a  própria

discricionariedade da  administração,  apontando-lhe  a  melhor  solução para  atender  a

finalidade constitucional da ordem social.

Um outro princípio que restringe ainda mais a atividade do administrador é

o  da  razoabilidade,  que  impede  que  o  efetivo  exercício  dos  direitos  sociais  sejam

postergados por ações que contrariem os dispositivos constitucionais.

Inferimos,  dessa  forma,  que  não  há  discricionariedade  para  que  o

administrador  delibere  sobre  oportunidade e  conveniência  na  aplicação das  políticas

públicas  elencadas  na  ordem  social  constitucional,  pois  isto  já  foi  deliberado  pelo

próprio constituinte e pelo legislador infraconstitucional.

Inclusive a forma de como deve ser a atuação, as fontes do custeio estão

definidas na ordem constitucional em várias áreas. 

A discricionariedade na implantação das políticos publicas constitucionais

da ordem social só poderá ser exercida nos espaços, eventualmente, não preenchidos

pela Constituição ou pela lei, não podendo valer-se, tampouco, de conceitos normativos

tidos  como  fluidos  ou  permeáveis  a  várias  interpretações,  pois  esses  deverão  ser

preenchidos por interpretação de acordo com os fundamentos e objetivos da República,

estabelecidos na Constituição. 

Há  quem reclame  de  um engessamento  da  Administração devido  a  essa

vinculação  aos  ditames  constitucionais,  pois,  diante  das  múltiplas  demandas  da

coletividade,  necessitaria  ter  espaço  para  implementar  as  políticas  públicas,  em

consonância com as diversas realidades sociais existentes em uma mesma comunidade,

porém, isso jamais deverá servir de pretexto para políticas que fujam ao atendimento à

finalidade constitucional e legal.

16 Freitas, Juarez. Os atos administrativos de discricionaridade vinculada aos principios. Boletim de
Direito Administrativo, Junho/1995, pp 325-337
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As dúvidas sobre essa margem de discricionariedade devem ser dirimidas

pelo Judiciário, cabendo ao Juiz dar sentido concreto à norma e controlar a legitimidade

do ato administrativo (omissivo ou comissivo), verificando se o mesmo não contraria

sua finalidade constitucional, no caso, a concretização da ordem social constitucional.

7. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO E A SEPARAÇÃO DOS PODERES
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Grande é  a discussão quanto à possibilidade de se enxergar  o Judiciário

como uma via de acesso do povo às políticas publicas, como um verdadeiro caminho de

discussão democrática. Abordaremos, a seguir, as questões que cercam esse tema, que

vem ganhando importância em nosso cenário jurídico e levando o Judiciário para perto

da população, assumindo um papel de grande valor e ganhando prestígio cada vez maior

na sociedade.

Mas tal prestígio não deve ser adquirido, mesmo que em prol da sociedade,

pelo  descumprimento  de  princípios  constitucionais.  Daí,  deve-se  analisar

pormenorizadamente a legitimidade da Justiça na sua atuação e o cuidado para que seus

atos  não  firam preceitos  fundamentais,  em particular,  o  principio  da  separação  dos

poderes.

É notório que tem sido cada vez mais comum a intervenção do Judiciário

sobre as políticas públicas: juízes que determinam o aumento do número de leitos em

UTI’s, a construção ou reforma de escolas, a execução de obras de saneamento básico,

entre outras decisões.  

Afinal, é possível que juízes substituam os representantes eleitos pelo povo,

como deputados e prefeitos, na resolução dessas questões? 

Na  verdade,  não  se  trata  de  substituir  a  atividade  dos  representantes

políticos. O processo judicial deve se apresentar como mais uma via de concretização da

democracia.  Além disso,  há  coisas  que  o  juiz  não pode fazer  e  há limites  a  serem

respeitados.  Nosso objetivo é  discutir   e  enriquecer  o  tema,  que tem ganhado,  sem

dúvida alguma, grandes avanços.

Ora,  a  Constituição afirma em seu artigo 2°  que são Poderes  da União,

independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Esse princípio, o da separação de poderes, é um dos princípios fundamentais

da democracia moderna. A idéia da separação de poderes para evitar a concentração

absoluta de poder nas mãos do soberano, comum no Estado absoluto que precede as

revoluções burguesas, fundamenta-se com as teorias de John Locke e de Montesquieu.

Imaginou-se um mecanismo que se evita esta concentração de poderes, onde cada uma

das funções do Estado seria de responsabilidade de um órgão ou de um grupo de órgãos.

Este mecanismo será aperfeiçoado posteriormente com a criação do conceito de freios e
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contrapesos, onde estes três poderes que reúnem órgãos encarregados primordialmente

de funções legislativas, administrativas e judiciárias pudessem controlar um ao outro.

Estes mecanismos de controle mútuo, se construídos de maneira adequada e equilibrada,

e se implementados e aplicados de forma correta e não distorcida (o que é extremamente

raro), permitirá que os três poderes sejam independentes (a palavra correta é autônomo e

não independente) não existindo a supremacia de um em relação ao outro.

Importante lembrar que os poderes (que reúnem órgãos) são autônomos e

não soberanos ou independentes.  Outra idéia equivocada a respeito da separação de

poderes é a de que os poderes (reunião de órgãos com funções preponderantes comuns)

não  podem,  jamais,  intervir  no  funcionamento  do  outro.  Ora,  esta  possibilidade  de

intervenção,  limitada,  na  forma  de  controle,  é  a  essência  da  idéia  de  freios  e

contrapesos.  Nos  sistema  parlamentar  contemporâneo,  há  a  separação  de  poderes,

existindo entretanto mecanismo de intervenção radical no funcionamento do legislativo

por  parte  do  executivo  (dissolução  antecipada  da  parlamento)  e  do  legislativo  no

executivo (a  queda do governo por  perda  do  apoio da  maioria  no parlamento).  No

sistema  presidencial,  onde  os  mandatos  são  fixos,  não  existindo  a  possibilidade  de

intervenção radical do parlamentarismo, a intervenção ocorre na forma de controle e de

participação  complementar,  como,  por  exemplo,  quando  o  executivo  e  legislativo

participam na escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal.

Outro  aspecto  importante  é  o  fato  de  que  os  Poderes  têm  funções

preponderantes, mas não exclusivas. Desta forma quem legisla é o legislativo, existindo,

entretanto, funções normativas, através de competências administrativas, normativa, no

judiciário e no executivo. Da mesma forma a função jurisdicional pertence ao Poder

Judiciário, existindo, entretanto, funções jurisdicionais em órgãos da administração do

Executivo  e  do  Legislativo.  O  Contencioso  administrativo  no  Brasil  não  faz  coisa

julgada material, pois a Constituição impõe que toda lesão ou ameaça a Direito seja

apreciada  pelo  Judiciário  (Artigo  5  inciso  XXXV  da  CF).  Entretanto  em  sistemas

administrativos como o Francês há no contencioso administrativo diante de tribunais

administrativos,  a  coisa  julgada  material,  o  que  significa  dizer  que  da  decisão

administrativa  não  há  possibilidade  de  revisão  pelo  Poder  Judiciário.  Finalmente  é

óbvio que existem funções administrativas nos órgãos dos três poderes.

A  grande  questão  aqui  tratada  é  a  da  possibilidade  da  intervenção  do

judiciário na esfera da administração no que concerne aos atos discricionários. 
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Abordaremos,  sucintamente,  as  diferenças  dos  poderes  vinculado  e

discricionário exercidos pela Administração:

O poder Vinculado, é também denominado de regrado, é aquele que a lei

confere  à  Administração  Pública  para  a  prática  de  ato  de  sua  competência,

determinando os elementos e requisitos necessários à sua formalização.

Nesses  atos,  a  Administração  Pública  fica  inteiramente  "presa"  aos

dispositivos legais, não havendo opções ao administrador diante de determinados fatos,

deve agir  de tal  forma.  Assim,  diante de um Poder Vinculado, o particular  tem um

direito subjetivo de exigir da autoridade a edição de determinado ato. Como exemplo do

exercício do Poder Vinculado, temos a licença para construir. Se o particular atender a

todos os requisitos estabelecidos em lei, a Administração Pública é obrigada a dar a

licença.

Já o poder Discricionário é aquele que o direito concede à Administração

Pública  para  a  prática  de  atos  administrativos  com  liberdade  na  escolha  de  sua

conveniência, oportunidade e conteúdo. Distingue-se do Poder Vinculado pela maior

liberdade  de  ação  que  é  conferida  ao  administrador.  Se  para  a  prática  de  um  ato

vinculado  a  autoridade  pública  está  adstrita  à  lei  em  todos  os  seus  elementos

formadores,  para praticar um ato discricionário, é livre,  no âmbito em que a lei  lhe

concede essa faculdade.

Como exemplo do exercício do Poder Discricionário,  temos a nomeação

para cargo em comissão, ato em que o administrador público possui uma liberdade de

escolha, ou seja, pode nomear aquele que for de sua total confiança, não se exigindo

nenhuma seleção prévia.

É  importante  ainda  ressaltar  que  o  ato  administrativo  possui  cinco

elementos:  competência,  objeto,  forma,  motivo  e  finalidade.  Nenhum  ato  será

discricionário em relação a todos os elementos, pois no que se refere à competência, à

forma e à finalidade, o ato será sempre vinculado. Já os elementos ‘objeto’ e ‘motivo’

podem ser vinculados ou discricionários, dependendo do ato analisado.  É o mérito da

decisão.
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Assim,  a  discricionariedade  não  alcança  todos  os  elementos  do  ato

administrativo,  pois,  em  relação  à  competência,  à  forma  e  à  finalidade  do  ato,  a

autoridade está subordinada ao que a lei impõe.

Os atos vinculados são, pela sua natureza, sujeitos ao controle judicial. A lei

estabelece, exatamente, os caminhos que devem ser seguidos, a forma e o tempo que

devem ser obedecidos.

O  ato  discricionário,  como  exposto,  tem  suas  balizas  limitadoras  mais

largas,  dependendo muito  da visão do administrador para  a  tomada de  determinada

decisão, daí, a análise e interferência do Judiciário são muito mais delicadas.

 A  grande  questão  é  se  é  possível  o  controle  jurisdicional  da

discricionariedade  e  da  valoração  administrativa.  Acreditamos  que  o  elemento  de

ruptura decisivo com a teoria do direito público do século passado morreu a partir do

momento em que a discricionariedade administrativa deixou de ser considerada como

um âmbito  material  confiado  à  livre  disposição da  Administração injustificável  por

essência. 

As  diferenças  entre  o  controle  jurisdicional  da  atividade  administrativa

vinculada e o controle jurisdicional daquela não vinculada residem nos limites e nas

conseqüências desse controle e não na possibilidade ou impossibilidade de sindicância

judicial. 

Atualmente,  admite-se  a  jusdiciabilidade  da  atuação  administrativa  não

vinculada, viabilizada por parâmetros jurídicos como os princípios gerais do Direito, em

grande  parte,  constitucionalizados  após  lenta  construção  jurisprudencial.  Desloca-se,

assim, a discussão para os limites e as conseqüências dessa Fiscalização judicial dos

desempenhos não vinculados da Administração Pública. Ora, o que ocorre nesses casos

é uma avaliação dos princípios, decidindo-se, em cada caso, o que deve prevalecer.

A extensão  do controle  jurisdicional  dos  atos  emanados  da  competência

discricionária não se delimita a partir da exclusão de determinados atos administrativos

do crivo do Poder Judiciário. Atualmente, à luz da moderna compreensão do Direito,

todo e qualquer ato administrativo, inclusive o discricionário, é suscetível de revisão

judicial,  muito  embora  nem  sempre  plena,  por  meio  da  qual  o  Poder  Judiciário
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examinará a compatibilidade de seu conteúdo com os princípios gerais de Direito, para

além da verificação dos aspectos vinculados do ato. 

A possibilidade de análise Poder Judiciário dos atos não vinculados depende

diretamente do preenchimento semântico do conteúdo dos princípios constitucionais da

Administração Pública. A limitação desse controle jurisdicional das decisões exercidas

no  terreno  da  atividade  administrativa  não  vinculada,  condicionada  pelos  métodos

ditados pelos princípios, projeta-se sobre as suas conseqüências as quais se restringem,

na grande maioria das vezes, apenas a invalidar o ato impugnado, sem determinar sua

substituição por outro. É possível impedir-se judicialmente, mediante o uso da Ação

Civil Pública,  a construção de uma barragem ou de uma estrada que possam causar

danos  ao  meio  ambiente,  mas  não cabe  ao  Poder  Judiciário  substituir  o  projeto  de

construção  da  obra,  indicar  como ela  será  feita,  pois  esse  papel  seria  exclusivo  da

Administração. Porém em casos de urgência, deve, sim, a autoridade judicial determinar

a  substituição  de  uma  conduta  comissiva  do  administrador  por  uma  omissiva.  Em

alguns  momentos,  inclusive,  o  Juiz  pode  determinar  atos  comissivos,  deixando  ao

Executivo apenas a possibilidade de escolher como deverá ser feito.

Todos  os  elementos  dos  atos  administrativos,  inclusive  os  elementos

predominantemente  discricionários,  são  passíveis  de  revisão  judicial,  para  fins  de

aferição de observância aos princípios constitucionais da Administração Pública e de

respeito  aos  direitos  fundamentais.  No  entanto,  nem  sempre  é  plena  e  completa  a

sindicabilidade judicial dos motivos e do conteúdo, nesse caso, temos a discrição não

controlável e a discrição controlada.

É dado ao juiz perquirir, após a revisão dos elementos predominantemente

vinculados do ato administrativo (competência, finalidade e forma), se o administrador

público, durante o processo de concepção do ato não vinculado, ao avaliar - examinar,

valorar e aditar os pressupostos de fato e de direito - motivos, guiou-se pelos parâmetros

decisórios ditados pelos princípios da publicidade, da impessoalidade (sob as vertentes

da  igualdade  e  da  imparcialidade),  da  razoabilidade,  da  proporcionalidade,  da

moralidade e da eficiência. Cabe também ao juiz verificar se o administrador público,

ao definir o conteúdo do ato não vinculado, observou aqueles princípios. Além disso, é

necessária a observância de que realmente esses atos estão cumprindo os seus objetivos

sociais.
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Ao  proceder  à  revisão  do  processo  de  tomada  de  decisão  do  ato

discricionário e de definição de seu conteúdo, é possível que o juiz conclua que o ato

administrativo acatou os princípios gerais do Direito e não causou qualquer lesão ou

ameaça de lesão a direitos protegidos pela Constituição. Neste momento, é dever do

magistrado  abster-se  de  continuar  a  questionar  a  validade  do  conteúdo  do  ato

administrativo. 

Se  concluir,  de  modo  contrário,  que  o  ato  administrativo  malferiu  os

princípios jurídicos, poderá exercer um controle negativo, restringindo-se a determinar a

invalidação do ato, cabendo à Administração Pública renovar sua expedição, excluído,

por óbvio, o conteúdo anterior. 

Porém,  ressaltamos  aqui  a  possibilidade  de,  em  havendo  necessidade

urgente,  poder  o  juiz  determinar  obrigação  de  fazer,  inclusive,  determinar  o

remanejamento de verbas destinadas a um objetivo para outro, quando for para proteger

direito  fundamental  do  cidadão,  como,  por  exemplo,  verbas  publicitárias  para

atendimento de cidadãos com risco de morte.

O que não deve ser visto com bons olhos é a intervenção judicial na forma

como fazer. Isso cabe à Administração. O judiciário não deve, considerando um ato

ilegal, simplesmente determinar sua substituição da forma que o magistrado entende ser

a melhor. 

Existe sempre para o Poder Judiciário a possibilidade de invalidação de todo

e qualquer ato administrativo, inclusive daquele resultante da ação discricionária ou da

valoração dos conceitos verdadeiramente indeterminados ou de prognose. Quanto a esse

ponto, praticamente não há mais controvérsias doutrinárias. 

O questionamento que se faz é como, então, atuará o juiz, quando instado a

rever  a  atuação  não  vinculada  da  Administração  Pública.  A  invocação  mecânica  e

irrefletida da orientação jurisprudencial,  segundo a qual descabe ao Poder Judiciário

invadir o mérito - vocábulo de sentido equívoco que tem servido de "palavra mágica"

para deter o controle do Poder Judiciário sobre os atos da Administração - excluirá da

apreciação  judicial  uma  série  de  situações  em que  ele  seria  possível.  O  juiz  deve

procurar dissociar o mérito do ato administrativo da discricionariedade em cada caso,

onde  se  inicia  e  onde  termina  a  autonomia  ou  margem  de  livre  decisão  da

Administração Pública. 
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A melhor forma de solucionar essas questões judiciais é, obviamente, focar

nos princípios constitucionais, dos quais se extrairão os critérios de controle. 

Cabe  ao  Juiz,  ao  controlar  a  juridicidade  da  atuação  administrativa  não

vinculada, depois de identificar se se cuida de discricionariedade, extrair do sistema

constitucional  os  critérios  de  controle  jurisdicional;  fixar,  à  luz  dos  princípios

constitucionais, as fronteiras da sindicabilidade judicial da atividade administrativa não

vinculada; e ditar as conseqüências de sua atuação revisora. 

Os  critérios  de  controle  jurisdicional  da  atuação  administrativa  não

vinculada extraíveis do texto constitucional consistem nos princípios de Direito e na

proteção aos direitos fundamentais. 

Questiona-se,  porém,  se  o  controle  jurisdicional  da  discricionariedade

administrativa  será  sempre  meramente  negativo.  Ou será  que  pode  o  Juiz,  além de

declarar  a  nulidade  do  ato,  indicar  ao  administrador  qual  o  ato  substitutivo  a  ser

praticado ou ainda determinar a substituição do ato anulado por outro? 

As  conseqüências  do  controle  jurisdicional  da  atuação  discricionária  da

Administração Pública consistem ou na mera invalidação do ato administrativo ou na

invalidação seguida da ordem judicial de substituição do ato impugnado, em função das

circunstâncias  peculiares  de  cada  caso  concreto  e  do  maior  ou  menor  alcance  da

incidência dos princípios jurídicos sobre a situação vertente. 

As  conseqüências  decorrentes  do  controle  jurisdicional  do  conteúdo  das

decisões discricionárias e daquelas decorrentes da valoração de conceitos de prognose

restringem-se, na grande maioria das vezes, apenas a invalidar o ato impugnado, sem

determinar  sua  substituição  por  outro.  O  Poder  Judiciário,  quando  revê  os  atos

administrativos  não  vinculados,  poderá  invalidá-los,  mas  não  poderá,  via  de  regra,

determinar sua substituição por outro.

Entretanto, em certas situações excepcionais, a depender das circunstâncias

de  cada  caso  concreto  e  do  modo  de  vulneração  aos  princípios  constitucionais  da

Administração, é possível ao Juiz inferir, da realidade e da ordem jurídica, qual a única

decisão comportável pelo Direito para solucionar o caso. 

Os  princípios  constitucionais  da  Administração,  de  caráter  instrumental,

impõem  certos  parâmetros  de  racionalidade  ao  processo  de  tomada  de  decisão,
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destinados, por isso, a servir de controle precipuamente ao procedimento que conduz à

decisão. Somente em casos excepcionais, como, por exemplo, sucede na aplicação do

princípio  da  igualdade,  de  natureza  material,  quando se  equipara  um caso  a  outros

idênticos, têm a possibilidade apontar qual solução o órgão administrativo deva adotar

no caso concreto. 

Possibilidade  de  Substituição  Judicial  dos  Atos  Administrativos  não

Vinculados

A possibilidade de substituição do teor do ato administrativo não é vista

com bons olhos por parte da doutrina pelo medo de que tal atitude fira e comprometa o

princípio da autonomia das funções e o correlato comprometimento da independência

da função administrativa. 

Pode-se  contra-argumentar  que  a  legitimidade  do  Poder  Judiciário,  no

Direito Brasileiro, deriva da Constituição, em que se fundamenta sua competência para

exercer a fiscalização difusa da constitucionalidade dos atos normativos, a qual abrange,

por  via  reflexa,  a  verificação  da  compatibilidade  dos  atos  administrativos  com  as

normas  constitucionais,  dentre  as  quais  os  princípios.  E que,  entre  esses  princípios,

alguns devem prevalecer.

Para parte da doutrina, o juiz não pode estender sua ação à substituição da

regra  criada pela  Administração (substituição a  que levaria  redobrar  os  esforços  de

redução da discricionariedade), porque não é competente nem tem legitimidade para

tanto, pois sua legitimidade é do tipo "jurídico-objetivo". De toda sorte, reconhece não

ser em todos os casos que se entende indevida a substituição do ato pelo juiz, a qual

somente será cabível quando existir regra suficiente de Direito objetivo determinante da

solução do caso. Qualifica de indevida a substituição que se produz diante da ausência

e,  portanto,  sem  aplicação  de  uma  regra  jurídica  objetiva  de  conteúdo  prescritivo

determinante. 

Não  é  assim  que  pensa  Tomás-Ramon  Fernandez,  grande  defensor  da

possibilidade de substituição da decisão administrativa pela decisão judicial. Para ele, a

mera anulação pode ser suficiente em muitos casos para restabelecer a situação jurídica

do  recorrente,  mas,  em  outros,  não  basta,  já  que  o  restabelecimento  reclama

necessariamente  uma  compensação  concreta,  a  ser  fixada  na  sentença  de  forma

inescusável,  sob pena de negar  a tutela  jurisdicional  efetiva a que o recorrente tem
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direito.  Todavia  não  exclui  o  juspublicista  espanhol  que  em alguns  casos,  o  Poder

Judiciário não dispõe de parâmetros jurídicos suficientes para precisar o conteúdo da

decisão administrativa, quando reconhece como óbvio que o juiz não pode indicar em

nome do Direito  onde deverá  abrir-se  uma rodovia  ou onde deverá  instalar-se  uma

central nuclear. Insiste, porém, ser possível ao Poder Judiciário, sob uma perspectiva

jurídica, afirmar que a estrada não pode passar sob determinado local ou que a central

nuclear, no caso concreto, não poderá legitimamente situar-se onde o projeto prevê. 17

Na Espanha, o Supremo Tribunal Administrativo acolheu a tese de que a

substituição  da  decisão  administrativa  será  possível  sempre  que  o  Direito  ofereça

critérios bastantes para integrar o conteúdo do pronunciamento jurisdicional (STS de 10

de dezembro de 1993).

Há um grande esforço doutrinário empreendido para estabelecer os lindes

do  controle  jurisdicional  da  atividade  administrativa  não  vinculada.  No  campo  da

discricionariedade,  a  partir  da  classificação  dos  vícios  de  discricionariedade  e  da

construção  teórica  da  "redução  da  discricionariedade  a  zero";  o  legislador  confere

liberdade  de  decisão  ao  administrador,  e  assim  sendo,  somente  se  admite  parcial

reapreciação jurisdicional.  

Acreditamos que o princípio da separação dos poderes deve ser respeitado,

porém,  no caso  concreto,  é  possível  que  haja  o  confronto  entre  princípios,  e,  após

criteriosa ponderação, deverá prevalecer o que traga maior efetividade aos princípios

fundamentais do cidadão, que resguarde melhor a dignidade da pessoa humana.

Procurando limitar a atuação da Justiça na intervenção da Administração, há

a teoria da reserva do possível que exporemos a seguir.

8. RESERVA  DO POSSÍVEL - LIMITE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NA
IMPLEMENTAÇÃO  DE POLÍTICAS  PÚBLICAS 

17 Fernandez, Tomás-Ramon. De La arbitrariedad de La administración. Madrid: Civitas, 1994, p. 95 
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Em  que  pese  a  possibilidade  de  o  Poder  Judiciário  conferir  máxima

efetividade à norma constitucional, não se pode olvidar, desse desiderato, o respeito e a

obediência a princípios que, tal qual o direito à saúde, também estão insculpidos no

texto constitucional. 

Os que argumentam uma limitação maior no controle judicial da atividade

administrativa afirmam que não poderia o Ministério Público requerer que em Juízo a

determinação de atendimento cirúrgico privilegiado a um único paciente em detrimento

de vários outros que já aguardam há certo tempo pelo referido tratamento, pois, desse

modo, estar-se-ia adentrando na esfera do poder discricionário da Administração, em

seu plano de atendimento. 

Destarte,  seria  mais  adequada  a  elaboração  de  listagens  que  levem  em

consideração o atendimento sem prioridades pessoais, tendo em vista a disponibilidade

dos procedimentos cirúrgicos ofertados pela saúde pública,  bem como fornecimento

isonômico de próteses ortopédicas indispensáveis para atender os problemas de saúde

da população, o que, é claro, leva em conta os recursos de que dispõe o Estado para

atender, de forma igualitária e universal, o maior número de pessoas possível.

Concedendo o provimento citado sem esse tipo de consideração,  poderia

estar  o  Poder  Judiciário  substituindo a  ordem dos  protocolos  clínicos  de  necessária

observância por um mandamento jurisdicional. 

Dispõe o art. 196 da Constituição Federal sobre a saúde pública, inserida no

contexto da Seguridade Social, in verbis: 

Art.  196.  A saúde é  direito  de todos  e  dever  do Estado,  garantido

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco

de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  

Argumentam  ainda  que  tendo  em  vista  a  existência  de  todo  um

procedimento  administrativo  a  fim  de  melhor  organizar  o  atendimento  cirúrgico  e

fornecimento de cirurgias de forma igualitária para população nos hospitais da rede

pública,  vislumbra-se  que  a  determinação  judicial  para  atender  prioritariamente  um

paciente  em  detrimento  dos  demais  que  constam na  lista  de  espera  fere  não  só  o
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principio  da  isonomia,  como  caracterizaria  uma  injustiça  com  relação  aos  demais

necessitados.

Com efeito, a norma constitucional que assegura o direito à saúde não se

refere a situações individualizadas, mas sim à efetivação de políticas públicas que visem

à população como um todo, assegurando-lhe acesso universal e igualitário. 

Sendo assim, competiria à Administração Pública, por meio da aplicação de

critérios médicos-científicos, fixar os tratamentos e remédios que devem ser fornecidos

à população no Brasil sempre, haja vista garantir a segurança, a eficácia terapêutica e a

qualidade necessárias à atividade que envolve uma gama de procedimentos técnicos e

oficiais  inerentes  à  política  nacional  de  saúde  e  realizados  por  diversos  órgãos

governamentais. 

Por  esta  razão,  esses  procedimentos  visam  restringir  a  possibilidade  de

riscos graves aos pacientes e uma maior racionalização entre o custo e o benefício dos

tratamentos que devem ser fornecidos gratuitamente, a fim de atingir o maior número

possível de beneficiários. 

Nesse diapasão, sendo exclusiva das esferas executivas dos entes federados

a competência constitucional  para a  seleção e implantação das  políticas públicas de

saúde,  e  considerando  que  estas  sempre  repercutem  nas  finanças  estatais,  o  poder

judiciário,  quando  intentasse  implementar  judicialmente  políticas  públicas,  deveria

observar a "cláusula da reserva do possível". 

Segundo a diretriz da "reserva do possível", não se pode exigir do Estado,

diante  de  sua  carência  financeira,  esforços  extremos  e  infinitos,  sobretudo  quando

incertos em seus resultados, para implementação de políticas públicas, a exemplo do

que  se  passa  com  a  saúde,  cujo  regramento  é  definido  discricionariamente  pela

Administração Pública. Para ilustrar, vale transcrever trecho da decisão proferida pelo

eminente Ministro CELSO DE MELLO no julgamento da ADPF n 45:

(...)  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

efetivação e implementação (sempre onerosas) dos direitos de
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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 realização dos

direitos econômicos, sociais e culturais - além de caracterizar-

se  pela  gradualidade  de  seu  processo  de  concretização  -

depende,  em  grande  medida,  de  um  inescapável  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 efetivação 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

inviabilizar  o  estabelecimento  e  a  preservação,  em favor  da

pessoa  e  dos  cidadãos,  de  condições  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  cumprimento  de  suas

obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta

governamental  negativa,  puder  resultar  nulificação  ou,  até

mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de

um  sentido  de  essencial  fundamentalidade.  Daí  a  correta

ponderação  de  ANA  PAULA  DE  BARCELLOS  ("A  Eficácia

Jurídica  dos  Princípios  Constitucionais",  p.  245-246,  2002,

Renovar): "Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma

contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-

la  em  conta  ao  afirmar  que  algum  bem  pode  ser  exigido

judicialmente,  assim  como  o  magistrado,  ao  determinar  seu

fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer
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que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida,

gastá-los  sob  a  forma  de  obras,  prestação  de  serviços,  ou

qualquer  outra  política  pública,  é  exatamente  realizar  os

objetivos  fundamentais  da  Constituição.  A  meta  central  das

Constituições  modernas,  e  da  Carta  de  1988  em  particular,

pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar

do  homem,  cujo  ponto  de  partida  está  em  assegurar  as

condições  de  sua  própria  dignidade,  que  inclui,  além  da

proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas

de  existência.  Ao  apurar  os  elementos  fundamentais  dessa

dignidade  (o  mínimo  existencial),  estar-se-ão  estabelecendo

exatamente  os alvos prioritários  dos gastos públicos.  Apenas

depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos

recursos  remanescentes,  em  que  outros  projetos  se  deverá

investir.  O  mínimo  existencial,  como  se  vê,  associado  ao

estabelecimento  de  prioridades  orçamentárias,  é  capaz  de

conviver  produtivamente  com a  reserva do  possível."  (grifei)

Vê-se, pois,  que os condicionamentos impostos, pela cláusula

da  "reserva  do  possível",  ao  processo  de  concretização  dos

direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -,

traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a

razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face

do  Poder  Público  e,  de  outro,  (2)  a  existência  de

disponibilidade  financeira  do  Estado  para  tornar  efetivas  as

prestações positivas dele reclamadas. Desnecessário acentuar-

se,  considerado o encargo governamental de tornar efetiva a

aplicação dos direitos econômicos, sociais e culturais, que os

elementos componentes do mencionado binômio (razoabilidade

da pretensão  + disponibilidade  financeira  do  Estado)  devem

configurar-se de modo afirmativo e em situação de cumulativa

ocorrência,  pois,  ausente  qualquer  desses  elementos,

descaracterizar-se-á  a  possibilidade  estatal  de  realização

prática  de  tais  direitos.  Não  obstante  a  formulação  e  a

execução de políticas públicas dependam de opções políticas a
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cargo  daqueles  que,  por  delegação  popular,  receberam

investidura em mandato eletivo, cumpre reconhecer que não se

revela absoluta, nesse domínio, a liberdade de conformação do

legislador, nem a de atuação do Poder Executivo. É que, se tais

Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem

com  a  clara  intenção  de  neutralizar,  comprometendo-a,  a

eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando,

como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal

ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo

intangível  consubstanciador  de  um  conjunto  irredutível  de

condições  mínimas  necessárias  a  uma  existência  digna  e

essenciais  à  própria  sobrevivência  do  indivíduo,  aí,  então,

justificar-se-á,  como  precedentemente  já  enfatizado  -  e  até

mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -,

a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a

viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido

injustamente recusada pelo Estado. Extremamente pertinentes,

a  tal  propósito,  as  observações  de  ANDREAS  JOACHIM

KRELL ("Direitos Sociais e Controle Judicial  no Brasil  e na

Alemanha", p. 22-23, 2002, Fabris): "A Constituição confere ao

legislador uma margem substancial de autonomia na definição

da forma e medida em que o direito social deve ser assegurado,

o  chamado  'livre  espaço  de  conformação'  (...).  Num sistema

político  pluralista,  as  normas  constitucionais  sobre  direitos

sociais devem ser abertas para receber diversas concretizações

consoante  as  alternativas  periodicamente  escolhidas  pelo

eleitorado.  A  apreciação  dos  fatores  econômicos  para  uma

tomada  de  decisão  quanto  às  possibilidades  e  aos  meios  de

efetivação desses direitos cabe, principalmente, aos governos e

parlamentos. Em princípio, o Poder Judiciário não deve intervir

em esfera reservada a outro Poder para substituí-lo em juízos

de conveniência e oportunidade, querendo controlar as opções

legislativas  de  organização  e  prestação,  a  não  ser,

excepcionalmente,  quando  haja  uma  violação  evidente  e
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arbitrária, pelo legislador, da incumbência constitucional. No

entanto,  parece-nos  cada  vez  mais  necessária  a  revisão  do

vetusto  dogma  da  Separação  dos  Poderes  em  relação  ao

controle  dos  gastos  públicos  e  da  prestação  dos  serviços

básicos no Estado Social,  visto  que os Poderes Legislativo e

Executivo  no  Brasil  se  mostraram incapazes  de  garantir  um

cumprimento racional dos respectivos preceitos constitucionais.

A  eficácia  dos  Direitos  Fundamentais  Sociais  a  prestações

materiais  depende,  naturalmente,  dos  recursos  públicos

disponíveis;  normalmente,  há  uma  delegação  constitucional

para o legislador concretizar o conteúdo desses direitos. Muitos

autores  entendem  que  seria  ilegítima  a  conformação  desse

conteúdo pelo Poder Judiciário, por atentar contra o princípio

da  Separação dos  Poderes  (...).  Muitos  autores  e  juízes  não

aceitam,  até  hoje,  uma  obrigação  do  Estado  de  prover

diretamente  uma  prestação  a  cada  pessoa  necessitada  de

alguma atividade de atendimento médico, ensino, de moradia

ou alimentação. Muitos autores e juízes não aceitam, até hoje,

uma obrigação do Estado de prover diretamente uma prestação

a cada pessoa necessitada de alguma atividade de atendimento

médico,  ensino,  de  moradia ou alimentação.  Nem a doutrina

nem  a  jurisprudência  têm  percebido  o  alcance  das  normas

constitucionais programáticas sobre direitos sociais, nem lhes

dado aplicação adequada como princípios-condição da justiça

social. A negação de qualquer tipo de obrigação a ser cumprida

na  base  dos  Direitos  Fundamentais  Sociais  tem  como

conseqüência  a  renúncia  de  reconhecê-los  como verdadeiros

direitos.  (...)  Em geral,  está crescendo o grupo daqueles que

consideram  os  princípios  constitucionais  e  as  normas  sobre

direitos sociais como fonte de direitos e obrigações e admitem a

intervenção  do  Judiciário  em  caso  de  omissões

inconstitucionais."  (grifei)  Todas as considerações que venho

de fazer justificam-se, plenamente, quanto à sua pertinência, em

face da própria natureza constitucional da controvérsia jurídica
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ora suscitada nesta sede processual, consistente na impugnação

a  ato  emanado  do  Senhor  Presidente  da  República,  de  que

poderia  resultar  grave  comprometimento,  na  área  da  saúde

pública, da execução de política governamental decorrente de

decisão vinculante do Congresso Nacional, consubstanciada na

Emenda Constitucional nº 29/2000. Ocorre, no entanto, como

precedentemente já enfatizado no início desta decisão, que se

registrou,  na  espécie,  situação  configuradora  de

prejudicialidade da presente  argüição  de  descumprimento  de

preceito fundamental. A inviabilidade da presente argüição de

descumprimento,  em  decorrência  da  razão  ora  mencionada,

impõe  uma  observação  final:  no  desempenho  dos  poderes

processuais  de  que  dispõe,  assiste,  ao  Ministro-Relator,

competência plena para exercer, monocraticamente, o controle

das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal

Federal,  legitimando-se,  em conseqüência,  os  atos  decisórios

que, nessa condição, venha a praticar. Cumpre acentuar, por

oportuno,  que  o  Pleno  do  Supremo  Tribunal  Federal

reconheceu  a  inteira  validade  constitucional  da  norma legal

que inclui, na esfera de atribuições do Relator, a competência

para  negar  trânsito,  em  decisão  monocrática,  a  recursos,

pedidos ou ações, quando incabíveis, estranhos à competência

desta  Corte,  intempestivos,  sem  objeto  ou  que  veiculem

pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do

Tribunal (RTJ 139/53 - RTJ 168/174-175). Nem se alegue que

esse  preceito  legal  implicaria  transgressão  ao  princípio  da

colegialidade, eis que o postulado em questão sempre restará

preservado  ante  a  possibilidade  de  submissão  da  decisão

singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito

do  Supremo  Tribunal  Federal,  consoante  esta  Corte  tem

reiteradamente  proclamado  (RTJ  181/1133-1134,  Rel.  Min.

CARLOS VELLOSO -  AI  159.892-AgR/SP,  Rel.  Min.  CELSO

DE MELLO,  v.g.).  Cabe  enfatizar,  por  necessário,  que  esse

entendimento jurisprudencial é também aplicável aos processos
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de  controle  normativo  abstrato  de  constitucionalidade,

qualquer que seja a sua modalidade (ADI 563/DF, Rel.  Min.

PAULO  BROSSARD  -  ADI  593/GO,  Rel.  Min.  MARCO

AURÉLIO - ADI 2.060/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO - ADI

2.207/AL, Rel. Min. CELSO DE MELLO - ADI 2.215/PE, Rel.

Min. CELSO DE MELLO, v.g.), eis que, tal como já assentou o

Plenário do Supremo Tribunal Federal, o ordenamento positivo

brasileiro "não subtrai, ao Relator da causa, o poder de efetuar

- enquanto responsável pela ordenação e direção do processo

(RISTF, art. 21, I) - o controle prévio dos requisitos formais da

fiscalização  normativa  abstrata  (...)"  (RTJ  139/67,  Rel.  Min.

CELSO DE MELLO). Sendo assim, tendo em consideração as

razões  expostas,  julgo  prejudicada  a  presente  argüição  de

descumprimento de preceito fundamental, em virtude da perda

superveniente  de seu objeto.  Arquivem-se os  presentes  autos.

Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2004. Ministro CELSO DE

MELLO Relator

Tais  argumentos  são  fortes  e  devem  ser  levados  em  consideração  no

momento da decisão judicial. É óbvio que devem existir limites na intervenção judicial,

e o princípio da separação dos poderes deve ser respeitado. Porém, tal princípio não

deve preponderar diante de situações que firam a dignidade da pessoa humana, principal

fundamento  de  nossa  democracia.  Como  comentado  anteriormente,  em  casos

específicos e com a proporção adequada, o Judiciário deve condenar a Administração

em obrigações de fazer.
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9. NOVA LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA CONSTITUIÇÃO
NA DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS 

9.1. O Ministério Público na Constituição Federal de 1988

De pouca utilidade seria  a  possibilidade  de  intervenção do Judiciário  na

administração Pública se não houvesse uma instituição capaz de movimentar a justiça,

em virtude de sua inércia. Daí, surge nesse cenário, o Ministério Público no controle da

Administração  Pública.  Como  vimos,  ele  tem  a  competência  e  responsabilidade

respaldados pela Constituição Federal de 1988, a lei da Ação Civil pública e a lei do

consumidor, entre outras.

É  necessário  que  se  faça  um  pequeno  esboço  histórico,  mostrando  o

crescimento da importância do Ministério Público nas suas atuações, acompanhado da

evolução de seus institutos, pois só a partir daí pôde o  parquet  efetivamente agir em

prol da defesa da democracia e dos cidadãos.

9.1.1. Antecedentes da constituinte de 1988 

Até  antes  do  advento  da  Constituição  Federal  de  1988,  havia  grandes

disparidades  no  Ministério  Público  nacional:  em  alguns  Ministérios  Públicos,  seus

membros  exerciam  a  advocacia  privada  e  representavam  a  Fazenda  Pública;  a

instituição não tinha sequer a mesma organização básica nos vários Estados; na União e

em alguns  Estados,  havia  Procuradores-Gerais  escolhidos  fora  da  instituição  e  sem

mandato, enquanto outros Estados já tinham estatutos locais que garantiam que a chefia

da  instituição  fosse  necessariamente  exercida  por  integrantes  da  carreira,  com

investidura por tempo certo. 

Nesse  período,  vivíamos  sob  a  Constituição  de  1969,  outorgada  pela

ditadura  militar.  Essa  Carta  concentrava diversos  e  relevantes  poderes  nas  mãos  do

Procurador-Geral da República. Este era nomeado e destituído livremente pelo chefe do

Poder  Executivo,  como  o  ajuizamento  privativo  das  ações  diretas  de

inconstitucionalidade. As garantias institucionais eram mínimas. 
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Valendo-se de atos institucionais, em 1977, a ditadura fechou o Congresso,

e o Marechal presidente resolveu emendar a Carta vigente. As lideranças nacionais do

Ministério Público procuraram o Ministro da Justiça e buscaram seu apoio para que,

nessa emenda, ficasse previsto o advento de uma lei complementar que deveria dar mais

uniformidade ao Ministério Público nacional. Foi assim que surgiram as condições para

o advento da LC n. 40/81- a primeira Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. 

No fim dos anos 70 e início dos anos 80 começou a surgir uma consciência

nacional de Ministério Público, fortalecida, principalmente, a partir  dos trabalhos da

Confederação das Associações Nacionais de Ministério Público. Assim, a primeira Lei

Orgânica  Nacional  do  Ministério  Público  (LC n.  40/81)  estabeleceu  o  conceito  da

instituição,  seus  princípios,  suas  principais  garantias,  vedações  e  atribuições  e  sua

organização básica. O esforço de uniformizar o Ministério Público nacional justificava-

se, pois, em alguns Estados, o Procurador-Geral já tinha mandato, e os integrantes da

instituição  trabalhavam sob  regime  de  dedicação  exclusiva,  enquanto  no  Ministério

Público  Federal  e  no  de  diversos  Estados  o  chefe  da  instituição  era  demissível  ad

nutum,  e  os  membros  da  instituição  ainda  exerciam  cumulativamente  a  advocacia

privada.

A seguir, com o advento da Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), o

Ministério  Público  alcançou  maior  poder  investigatório,  na  então  incipiente  e

promissora defesa de interesses transindividuais em juízo (o processo coletivo). 

Na metade da década de 1980, estávamos no fim da ditadura militar iniciada

em  1964.  Antevendo  a  abertura  democrática  e  procurando  crescer  junto  com  a

sociedade, o Ministério Público brasileiro preparou-se para a Constituinte que estava

para advir. 

Por  primeiro,  São  Paulo  sediou  o  VI  Congresso  Nacional  do  Ministério

Público,  que  teve  como  tema  O  Ministério  Público  e  a  Constituinte.  Houve  rica

produção de teses, que, uma vez aprovadas, serviram de base para uma consolidação das

principais posições do Ministério Público nacional. 

Em 1986, todas as lideranças do Ministério Público brasileiro reuniram-se

na  cidade  de  Curitiba  (PR).  Após  memoráveis  discussões  e  extenso  esforço  de

harmonização, foi elaborada a "Carta de Curitiba", um anteprojeto básico que continha

as  seguintes  linhas:  a)  normas  gerais  para  o  Ministério  Público  nacional;  b)  regras
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peculiares ao Ministério Público Federal; c) regras peculiares ao Ministério Público dos

Estados e do Distrito Federal e Territórios; d) principais reivindicações, instrumentos de

atuação funcional, garantias e vedações para a instituição. 

A carta de Curitiba teve um papel fundamental na evolução do Ministério

Público brasileiro, pois foi o primeiro texto nacional de consenso sobre a instituição,

tendo servido de plataforma para suas reivindicações durante os trabalhos da Constituinte.

 Enquanto isso, o governo federal nomeava uma Comissão Provisória de

Estudos  Constitucionais  -  também  conhecida  como  "Comissão  Afonso  Arinos"  ou

"Comissão dos Notáveis" - que produziu em 1985/1986 um anteprojeto o qual também

apresentava propostas para a reorganização do Ministério Público nacional. 

Iniciaram-se, então, os trabalhos da Assembléia  Nacional  Constituinte. No

tocante  ao  Ministério  Público,  a  Subcomissão  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério

Público, presidida pelo Constituinte Plínio de Arruda Sampaio, procedeu, em inícios de

1987, a uma audiência pública, para ouvir o Presidente da Conamp. A seguir, em seu

relatório,  o  Constituinte  Plínio  de  Arruda  Sampaio  elaborou  um bom texto  para  o

Ministério Público, já com algumas garantias fundamentais (eleição e mandato para os

Procuradores- Gerais; equiparação de garantias com a Magistratura, etc.). 

 No dia 12 de abril de 1988, em primeiro turno, era aprovado o texto para o

Ministério Público, correspondendo, em linhas gerais, a tudo o que veio a ser aprovado

e  finalmente  promulgado  em outubro  de  1988  (naquela  ocasião,  houve  350  votos

favoráveis, 12 contrários e 21 abstenções). 

O  texto  final  inseriu  o  Ministério  Público  em  capítulo  próprio  da

Constituição Federal, conceituando-o, conferindo-lhe garantias e autonomias, impondo

vedações  a  seus  membros,  estabelecendo-lhe  as  principais  funções  e  os  principais

instrumentos de atuação funcional. 

Posicionamento Constitucional 

Muito se tem discutido em doutrina sobre qual o posicionamento ideal para

o Ministério Público na Constituição Federal: a) se dentro do Poder Legislativo já que

fiscaliza a aplicação da lei); b) se dentro do Poder Judiciário já que preponderantemente

atua  junto  a  ele  quando  da  aplicação  contenciosa  da  lei);  c)  se  dentro  do  Poder

Executivo (pelo critério residual, já que o Ministério Público não faz a lei nem presta
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jurisdição); d) se como um quarto Poder de Estado (como já foi sugerido em doutrina);

e) se em título ou capítulo à parte, com garantias de efetiva autonomia funcional. 

A posição que prevaleceu na Constituição Federal de 1988 foi a de ficar o

Ministério Público inserido em capítulo à  parte:  "Das funções essenciais à  Justiça",

solução  semelhante  às  das  Constituições  de  1934  e  1946,  ou  seja,  na  Constituição

Federal atual, o Ministério Público não foi erigido formalmente à condição de quarto

Poder de Estado, mas alcançou efetivamente as garantias de Poder. 

A natureza jurídica do Ministério Público é a de órgão do Estado, não do

Poder Executivo ou do governo; entretanto, como não legisla nem presta jurisdição, sua

natureza  é  tipicamente  administrativa,  embora  a  Constituição  Federal  lhe  tenha

concedido garantias efetivas de Poder, como estas: 

a)  o  Ministério  Público  tem  autonomia  administrativa,  financeira  e

funcional;

b)  o  Procurador-Geral  detém investidura  por  tempo certo,  inalterável  ao

arbítrio do chefe do Poder Executivo; 

c) a investidura e a perda do cargo dos membros do Ministério Público dão-

se da mesma forma que as dos membros do Poder Judiciário; 

d)  o  Ministério  Público  tem  iniciativa  de  lei  que  disponha  sobre  a

organização, as atribuições e o próprio estatuto, bem como sobre a criação de cargos e a

fixação dos respectivos subsídios; 

e) os órgãos e membros do Ministério Público, no exercício da atividade-

fim, gozam de independência funcional; 

f) os membros do Ministério Público têm garantias e vedações semelhantes

às dos membros do Poder Judiciário; 

g) constitui crime de responsabilidade do Presidente da República atentar

contra o livre exercício do Ministério Público (art. 85, II, da CF); 

h) nos crimes de responsabilidade, o chefe do Ministério Público da União

e os membros do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) são julgados pelo
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Senado Federal, analogamente ao que ocorre com os chefes de  Poder (art.  52, II, da

CF, com a redação da EC n. 45/12004- Reforma do Judiciário); 

i) nos crimes comuns, o chefe do Ministério Público da União é julgado

pelo STF, de maneira análoga ao que ocorre com os chefes de Poder (art. 102, I, "b" da

CF);

j) o foro por prerrogativa de função é correspondente tanto no Ministério

Público quanto na Magistratura; 

l) veda-se  o uso de medida provisória  e  de lei  delegada em matéria  de

organização do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros (arts. 62, § 1.°,

I, "c", com a redação da EC n. 32/2001, e 68, § 1.°, I, da CF). 

9.1.2. Conceito Constitucional 

Segundo  o  art.  127,  caput,  da  CF,  o  Ministério  Público  é  "instituição

permanente,  essencial  à  função jurisdicional  do Estado,  incumbindo-lhe a  defesa  da

ordem  jurídica,  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e  individuais

disponíveis".

Nessa conceituação, merecem destaque os seguintes pontos: 

a) instituição permanente, não podendo ser abolida pelo poder constituinte

derivado;

b) essencial à função jurisdicional (embora o Ministério Público não oficie

em todos os processos judiciais, naqueles em que deva oficiar em conformidade com

sua  destinação  constitucional,  sua  atuação  passa  a  ser  essencial  para  a  prestação

jurisdicional); 

c) encarregado da defesa da ordem jurídica (a instituição deve zelar pelo

cumprimento da lei, em conformidade com sua destinação constitucional); 

d) encarregado da defesa do próprio regime democrático; 

e) encarregado da defesa do interesse social (sempre);

f)  encarregado da  defesa  do  interesse  individual  quando indisponível.  A

conceituação  dada  ao  Ministério  Público  bem destaca  sua  relevância  constitucional,

como se afere dos seguintes pontos:
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a) seu assento constitucional, suas finalidades e suas garantias; 

b) sua destinação voltada ao zelo do cumprimento  da  lei  (condição de igualdade  e

liberdade, o que é pressuposto da Democracia); 

c) seu papel consistente em assegurar a inércia do Poder Judiciário; 

d) sua atuação em defesa de interesses sociais, transindividuais e individuais

indisponíveis (embora sem privatividade, sua legitimação nessa área é fundamental para

garantir o efetivo acesso à Justiça); 

e) sua missão de defender o interesse público primário. 

Enfim,  sua  relevância  constitucional  está  assentada  no  fato  de  que  os

maiores valores sociais estão cometidos à sua tutela (o combate ao crime, a defesa do

meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, a defesa do patrimônio público

e social etc.). 

A atuação do Ministério Público é sempre casual, ou seja, deve pressupor: 

a) uma indisponibilidade de um interesse ligado a uma pessoa (por exemplo,

incapaz); 

b) a indisponibilidade de um interesse ligado a uma relação jurídica (por

exemplo, questão de estado); 

c)  a  presença  de  uma  questão  de  larga  abrangência  social,  cuja  solução

convenha à coletividade como um todo (por exemplo, interesses transindividuais, como

o meio ambiente).

9.1.4. Defesa Do Regime Democrático 

A Constituição Federal  de  1988 votou o Ministério  Público à  defesa  do

"regime democrático". Essa inserção teve origem na proposta de um dos comitês da

Comissão Afonso Arinos (Comissão Provisória de Estudos Constitucionais) e na Carta

de Curitiba, que, por sua vez, buscaram inspiração na Constituição Portuguesa de 1966

(defesa da "legalidade democrática", art. 219, I). 

Num Estado democrático, justifica-se que o Ministério Público seja votado a

tal fim, pois a manutenção da ordem democrática e o cumprimento das leis são condição

para a paz e liberdade das pessoas. 
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Embora a defesa da ordem democrática pelo Ministério Público seja uma

norma programática, e ainda que nessa matéria o Ministério Público não tenha entrado

efetivamente,  desde  já  a  norma  permite  algumas  formas  de  atuação  concreta  do

Ministério Público, como: 

a) zelar para que os Poderes Públicos e os serviços de relevância pública

observem os direitos assegurados na Constituição Federal (função de ombudsman,  art.

129, II, da CF); 

b) promoção da ação penal e da ação civil públicas, nas hipóteses em que

princípios democráticos precisem ser preservados pela via jurisdicional (art. 129, I e III,

da CF); 

c) defesa da representatividade popular e do exercício de direitos políticos

(arts. 2.° a 5.° da LC n. 75/93); 

d)  fiscalização de  todo  o processo eleitoral,  a cada passo e em todos os

momentos.

9.1.5. Princípios Institucionais 

Diz a Constituição Federal que são princípios institucionais do Ministério

Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional (art. 127, § 1.°). 

UNIDADE E INDIVISIBILIDADE  

Analisemos os princípios  institucionais  do Ministério Público,  instituídos

pela Constituição Federal: a unidade e a indivisibilidade (art. 127, § 1.°). 

a) Unidade é o conceito de que o Ministério Publico é um só órgão, sob uma

só direção (regra válida para cada Ministério Público). Mesmo essa chefia, porém, é

antes  administrativa  que  funcional,  pois  seus  membros  gozam de  independência  no

exercício das funções. 

b) indivisibilidade é o conceito de que os membros do Ministério Público,

ainda quando se sucedam nos mesmos autos, estão a exercer a mesma função, podendo,

assim, ser substituídos uns pelos outros, mas não arbitrariamente, mas sim e apenas na

forma estabelecida em lei. 
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Assim,  o  Ministério  Público é,  efetivamente,  um só órgão,  com uma só

chefia, exercendo uma só função, mas dentro de certos limites: a) só no âmbito de cada

Ministério  Público  se  pode  falar  em  verdadeira  unidade;  b)  existe  chefia  e  poder

hierárquico, mas essa chefia é antes administrativa que funcional; c) a substituição dos

membros da instituição pode ser feita, mas somente na forma prevista em lei. 

Verifica-se, claramente, que os princípios da unidade e da indivisibilidade

do Ministério Público, no Brasil, são, pois, princípios relativos. Mesmo a substituição

de membros do Ministério Público é regulada por diversas leis, não podendo ser feita de

forma  arbitrária,  e  mesmo  os  atos  praticados  pelo  órgão  substituto  só  podem  ser

aproveitados se não violarem o princípio do Promotor natural. 

9.1.6. Independência Funcional 

No Ministério Público brasileiro,  o princípio da  independência funcional

significa que cada membro e cada órgão do Ministério Público gozam de independência

para exercer suas funções em face dos outros membros e órgãos da mesma instituição.

Isso significa que, no exercício da atividade-fim do Ministério Público, cada qual deles

pode tomar as decisões últimas colocadas em suas mãos pela Constituição Federal e

pelas leis, sem se ater a ordens de outros membros ou órgãos da mesma instituição. A

independência funcional  distingue-se da  autonomia funcional;  essa última é liberdade

que o Ministério Público tem,  como instituição,  para,  em face  de outros órgãos ou

instituições  do Estado,  tomar suas decisões  sem ater-se a  instruções ou decisões de

outros  órgãos  ou  Poderes  do  Estado,  estando  somente  subordinado  à  Constituição

Federal e à lei. 

Sob o aspecto funcional, no Ministério Público existe independência e não

hierarquia funcional. 

Historicamente, o Ministério Público nasceu dos procuradores do rei que

eram meros delegados deste. Em sua evolução, de representantes dos governantes, os

procuradores passaram a ser representantes do Estado. Assim, quando de suas origens,

nada mais natural que o Ministério Público fosse subordinado ao Poder Executivo; e,

por sua vez, nada mais natural que os membros do Ministério Público agissem todos por
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delegação  do  chefe  do  Ministério  Público,  substituindo-se  reciprocamente,  sob  o

alvedrio  do  chefe  da  instituição  (princípio  da  unidade  e  da  indivisibilidade).  Hoje,

porém, o Ministério Público não mais representa o Estado, e sim defende o interesse

público primário, da sociedade como um todo, podendo e muitas vezes devendo até

mesmo contrariar o interesse público secundário (o modo pelo qual o governante vê o

interesse da coletividade). Hoje, cada membro e cada órgão do Ministério Público têm

suas funções delimitadas pela lei, e não pelo alvedrio do Procurador-Geral. Assim, no

Brasil, o princípio da hierarquia funcional foi substituído pelo da independência e da

liberdade funcionais.  Tanto isso é verdade que, durante o processo constituinte, que

culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi recusada a tentativa

de alguns setores do governo de falar-se, no atual § 1.°  do art. 127 da CF, que seriam

princípios  institucionais  do  Ministério  Público  a  unidade,  a  indivisibilidade  e  a

hierarquia;  muito pelo contrário,  a  Constituição Federal  consagrou os princípios da

unidade, da indivisibilidade e da independência funcional no Ministério Público. 

Resumindo: 

a) independência funcional é a liberdade de um membro ou de um órgão do

Ministério Público em face de outro membro ou outro órgão da mesma instituição, no

exercício da atividade-fim (assim, por exemplo, é possível falar-se que o Promotor de

Justiça substituto tem independência funcional em face do Promotor de Justiça titular,

ou falar-se que o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) tem independência

funcional em face do Colégio de Procuradores de Justiça); 

b)  autonomia funcional  é a liberdade que tem o Ministério Público para

tomar suas decisões funcionais sem ater-se a determinações de outros órgãos do Estado

(assim,  por  exemplo,  é  possível  falar-se  que  o  Ministério  Público  tem  autonomia

funcional em face do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, ou que um Ministério

Público  estadual  tem  autonomia  funcional  em  face  de  outro  Ministério  Público

estadual).

Diante dessas prerrogativas, o membro do Ministério Público pode exercer

suas atividades sem medo de retaliação e agir imparcialmente e competentemente pelos

interesses do cidadão.
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10. FORMAS DE CONTROLE DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Trataremos, a seguir, das formas exercidas pelo Ministério Público para esse

controle. 

Como restou assentado, a sociedade em que vivemos é extremamente plural

em suas demandas e necessidades. 

A própria  ordem jurídica  passa  a  ser  elaborada,  realizada,  interpretada e

aplicada  por  diversas  grupos,  órgãos  e  instituições,  o  que  implica  em  uma

reinterpretação  do  princípio  da  separação  dos  poderes,  com  transformações,  em

especial, na atuação dos Poderes Executivo e Judiciário, a introdução de novos atores

nesse  universo  (Ministério  Público)  e  o  aprofundamento  dos  mecanismos  de

participação  democrática,  em um fenômeno  denominado  pluralismo  jurídico,  que  é

incorporado pelo próprio pluralismo político assegurado pela Constituição Federal (art.

1°, inciso V), que não é apenas político-partidário. 

A constitucionalização dos direitos sociais passa a implicar o direito dos

cidadãos de cobrar do Estado a implementação daqueles e o dever da administração de

implementar políticas públicas nesse sentido. 

Evidentemente que esse papel do Estado pode ser feito diretamente pela

administração  ou  através  de  múltiplos  mecanismos  de  regulação  e  fiscalização  das

relações econômicas sociais existentes em determinada sociedade. 

As  políticas  públicas  demandam  principalmente  o  gerenciamento  pelo

Estado, podendo sua implementação ser feita em parcerias com a sociedade civil. 

O administrador, ao escolher as políticas públicas que deve aplicar, vê-se

muitas vezes pressionado por diversos setores da sociedade civil, que demandam por

interesses de um grupo ou classe e não de toda a coletividade. 

Conciliar as diversas demandas constitui o desafio do administrador atual.

Entretanto,  em termos de políticas  públicas  que garantem os direitos  sociais,  está  o

administrador adstrito às normas da ordem social constitucional. 

A complexidade  das  atividades da administração e a  necessidade  de sua

fiscalização levam à criação de órgãos e instituições de controle, que podem ser internos

(Auditorias e Corregedorias) ou externos (Ministério Público e Tribunais de Contas, que
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auxiliam o Poder Legislativo na fiscalização dos Poderes da República e do próprio

Ministério Público). 

Entretanto,  o  aprofundamento  do  processo  democrático  faz  com  que  a

sociedade civil demande sua participação, que inclui a fiscalização dos administradores,

e  também  canais  de  comunicação  com a  própria  administração,  que  ultrapassam o

exercício do direito do voto e as campanhas eleitorais. 

Essa  necessidade  de  comunicação  entre  Administração  e  cidadãos  tem

colaborado  para  que  muitos  órgãos  públicos  criem  Ouvidorias  com  poder  de

encaminhar para os órgãos de fiscalização internas (Auditorias e Corregedorias) e ao

Ministério Público, as reclamações dos cidadãos. 

Surgem,  ainda,  agências  reguladoras  e  de  controle  (que  no  Brasil  têm

adotado o modelo de autarquias), muitas vezes como poder de resolução de conflitos, na

esfera administrativa, das demandas coletivas. 

Nesse contexto, também passam a existir instituições públicas autônomas,

como os Ombudsmen, criação dos países escandinavos, os Defensores del Pueblo, que a

partir  da  Espanha,  têm  sido  criados  nos  países  latinos  de  tradição  hispânica  e  o

Ministério Público, como no Brasil, sendo que, em alguns países, coexistem as várias

instituições. 

Por  outro  lado,  o  não  cumprimento  pela  Administração  das  políticas

públicas sociais leva à judicialização da exigência dos direitos sociais, em um processo

que esbarra em outro direito social, o acesso à justiça, que implica também em uma

política  pública  própria  (como,  por  exemplo,  a  criação  e  expansão  de  Defensorias

Públicas para assistência jurídica gratuita e criação de Juizados Especiais,  visando à

agilização da prestação jurisdicional). 

O acesso à justiça é primordial para a efetividade dos direitos fundamentais,

observando Alfredo Baracho que: 

O cidadão tem necessidade  de mecanismos  próprios  e  adequados

para  que  possa  efetivar  seus  direitos.  As  diferenças  entre  os

litigantes, no que se refere ao sistema judicial, e a disponibilidade de
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recursos  não  podem  ser  deixados  de  lado  pela  processualística

contemporânea. 18

Ainda sobre a correlação entre o acesso à justiça e o efetivo exercício dos

direitos sociais, vale citar Boaventura de Sousa Santos: 

O tema do acesso à justiça é aquele que mais directamente equaciona

as  relações  entre  o  processo  civil  e  ajustiça  social,  entre  igualdade

jurídico-formal e desigualdade sócio-económica. ( ... ) A consagração

constitucional dos novos direitos económicos e sociais e sua expansão

paralela  à  do  Estado-Providência  transformou  o  direito  ao  acesso  à

justiça num direito charneira, um direito cuja de negação acarretaria a

de todos os demais. Uma vez destituídos de mecanismos que fizessem

impor o seu respeito, os novos direitos sociais e económicos passariam

a meras declarações políticas, de conteúdo e função mistificadores.19

No Brasil, o Ministério Público, que originariamente atuava como o braço

do poder estatal na punição de crimes (agindo na garantia do Estado Democrático de

Direito  e dos  direitos  fundamentais,  no exercício do monopólio da ação penal  e  na

defesa do devido processo legal), passou, com a Lei n. 7.437/85 (Lei da Ação Civil

Pública),  a ter atribuição para defender interesses coletivos e difusos,  atuando como

verdadeiro advogado da sociedade, ao lado das demais entidades colegitimadas (como

as associações civis ou organizações não governamentais). 

Esse  papel  de  órgão  de  mediação  entre  sociedade  civil  e  administração

cresce na medida em que aquela vê no Ministério Público uma instituição independente

e  autônoma  que,  legitimada  constitucionalmente  (arts.  127  e  129  da  Constituição

Federal), pode negociar em patamar de igualdade com a Administração ou com os Entes

Privados - que eventualmente prestam serviços públicos ou têm obrigação de atender a

determinada política pública -, e agir em Juízo, ultrapassando os obstáculos existentes

(como custas, honorários advocatícios, preparo técnico para deduzir e defender o direito

desrespeitado),  o  que  muito  dificilmente  ocorre  com  entidades  da  Sociedade  Civil

organizada, em especial aquelas dedicadas à defesa dos direitos sociais. 

18 Baracho,  Alfredo.  Teoria  Geral  da  Cidadania.  A  plenitude  da  cidadania  e  as  garantias
contitucionais e processuais. Sao Paulo : Saraiva, 1995, p. 25
19 Santos, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice. O social e o político na pós-modernidade. São
Paulo: Editora Cortez, 1996, p. 167.
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Assim, em nosso país, o direito ao acesso à Justiça pelos cidadãos passa,

muitas vezes, em termos de direitos individuais homogêneos, coletivos e difusos, a ser

exercido através do Ministério Público.

Dessa posição advém a adjetivação de "novo ator político" que tem sido

imputada ao Ministério Público. 

10.1. Legitimidade Para a Defesa Dos Direitos Sociais 

A Constituição Federal estabelece em seu art. 129, inciso II, que é função

institucional do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e

dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição; no inciso

III,  menciona a promoção do Inquérito Civil  Público e a Ação Civil  Pública para a

proteção  do  patrimônio  público  e  social,  do  meio  ambiente  e  de  outros  interesses

difusos e coletivos e o inciso IX dispõe que poderá exercer outras funções que lhe forem

conferidas  pela  lei,  desde  que  compatíveis  com  suas  finalidades,  que  são  aquelas

estipuladas no caput do art. 127. 

Vê-se, pois, que a legitimidade do Ministério Público para a defesa coletiva

dos direitos sociais, assegurados no art. 6°, educação, saúde, trabalho, lazer, segurança,

proteção  à  maternidade  e  à  infância,  assistência  social,  os  do  art.  7°  (direitos  dos

trabalhadores), bem como aqueles relativos ao meio ambiente, às políticas fundiárias e

reforma agrária e urbana e ainda os de classes especiais (consumidores, idosos e pessoas

portadoras  de  deficiência),  encontra  guarida  no  art.  129,  no  inciso  II  (direitos

constitucionais do cidadão), III (sob o aspecto do patrimônio social e outros interesse

difusos e coletivos) e, ainda, no inciso IX (outras funções que a lei lhe conferir).

Explicitando:  o  inciso  IX  do  art.  129  da  Constituição  Federal  abre

possibilidades de outras funções conferidas por  normas infraconstitucionais, como a

Lei de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência (Lei n.  7.853/89),  o Estatuto da

Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), o Código do Consumidor (Lei 8.078/90) e a

Lei Orgânica da Assistência Social (Lei n. 8.742/93) e a Lei n. 8.974/95 (estabelece

normas de segurança e mecanismos de fiscalização no uso de técnicas de engenharia

genética). Tais leis contêm dispositivos específicos que legitimam o Ministério Público

a agir para defesa de tais direitos e interesses, quer judicial ou extrajudicialmente.
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Assim, a legitimidade do Ministério Público surge da sintonia do art. 127

(interesses  sociais  e  individuais  indisponíveis),  art.  129,  inciso III  (outros  interesses

difusos  e  coletivos)  e  inciso  IX (outras  funções  que  a  lei  lhe  conferir)  e  das  leis,

integradoras da ordem constitucional social, que legitimam o Ministério Público. 

Por outro lado, a Lei Complementar n. 75/93 (Lei Orgânica do Ministério

Público da União) e a Lei n. 8.625/93 (Lei Orgânica do Ministério Público dos Estados,

que faz remissão em seu art. 80 à Lei Complementar n. 75/93) também estabelecem as

funções e formas de atuação dos membros dos diversos ramos do Ministério Público,

que convergem sempre para a defesa do cidadão, especialmente, na matéria da defesa

dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos para a afirmação dos direitos

coletivos  assegurados na Constituição Federal  e,  em especial,  no capítulo da ordem

social. 

E mais, a Lei Complementar 75/93 estabelece em seu art. 5°, incisos II e III,

as funções institucionais do Ministério Público da União: 

II - zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos: 

 a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do

poder impositivo e das receitas tributárias e aos direitos do contribuinte; 

b) às finanças públicas; 

c) à atividade econômica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma

agrária e ao sistema financeiro nacional; 

d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à

tecnologia, à comunicação social e ao meio ambiente; 

e) à segurança pública. 

III - A defesa dos seguintes bens e interesses: 

a) o patrimônio nacional; 

b) o patrimônio público e social; 

c) o patrimônio cultural brasileiro; 

d) o meio ambiente; 

64



e) os  direitos  coletivos,  especialmente,  das  comunidades  indígenas,  da

família, da criança, do adolescente e do idoso. 

IV) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União, dos serviços

de  relevância  pública  e  dos  meios  de  comunicação  social  aos  princípios,  garantias,

condições,  direitos,  deveres  e  vedações  previstos  na  Constituição  Federal  e  na  lei,

relativos à comunicação social. 

V) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da União e dos serviços

de relevância pública quanto: 

a) direitos assegurados na Constituição relativos às ações e aos serviços de

saúde e educação; 

b)  aos  princípios  da  legalidade,  da  impessoalidade,  da  moralidade  e  da

publicidade.

 E no capítulo II, o art. 6°, inciso VII, estipula entre seus instrumentos de

atuação, o inquérito civil e a ação civil pública para: 

VII - ( ... ) 

a) a proteção dos direitos constitucionais; 

b) a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente, dos bens e

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; 

c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e coletivos,

relativos às comunidades indígenas, à família, à criança, ao adolescente, ao idoso, às

minorias étnicas e ao consumidor; 

d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos

e coletivos. 

E ainda: 

VIII  -  promover  outras  ações,  nelas  incluídas  o  mandado  de  injunção

sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e

das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania,

à cidadania, quando difusos os interesses a serem protegidos; 
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XII - propor ação civil pública coletiva para defesa de interesses individuais

homogêneos; 

XIII  -  propor  ações  de  responsabilidade  do  fornecedor  de  produtos  e

serviços; 

XIV  -  promover  outras  ações  necessárias  ao  exercício  de  suas  funções

institucionais  da  ordem  jurídica  do  regime  democrático  e  dos  interesses  sociais  e

individuais indisponíveis, especialmente quanto: 

c) a ordem social; 

g) ao meio ambiente. 

A Lei  Orgânica dos Ministérios Públicos Estaduais  tem dispositivos que

asseguram  também  a  defesa  dos  direitos  sociais,  e  especificamente,  autorizam  a

fiscalização  de  estabelecimentos  prisionais,  que  abriguem  idosos,  crianças  e

adolescentes, incapazes e pessoas portadoras de deficiência e a eventual participação em

organismos  estatais  de  defesa  do  meio  ambiente,  do  consumidor,  de  política  penal,

penitenciária e outros afetos à sua área de atuação (art. 25, inciso IV, alínea a, incisos VI

e VII da Lei n. 8.625/93). 

Ressalte-se, ainda, a legitimidade do Ministério Público para a defesa dos

chamados  direitos  individuais  homogêneos,  como  já  decidiu  o  Supremo  Tribunal

Federal, em acórdão que versa sobre mensalidades escolares, relacionada com a política

pública da educação e que menciona o Parquet como instituição que garante o acesso à

Justiça.

 Recurso  Extraordinário  163.231-SP,  Min.  ReI:

Maurício Côrrea: "( ...  )  Que se afirme na espécie interesses

coletivos ou particularmente homogêneos, stricto sensu, ambos

estão  nitidamente  cingidos  a  uma  relação  jurídica-base  e

nascidos de uma mesma origem comum explicitamente dizendo,

porque  incluem  grupos,  que  conquanto  atinjamos  pessoas

isoladamente, não se classificam como direitos individuais, no

sentido  do  alcance  da  ação  civil  pública,  posto  que  sua

concepção finalística destina-se à proteção do grupo. Não está,

como visto, o Ministério Público defendendo subjetivamente o
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indivíduo como tal, mas sim a pessoa enquanto integrante do

grupo.  Vejo,  dessa  forma,  que  me  permita  o  acórdão

impugnado,  gritante  equívoco  ao  recusar  legitimidade  do

postulante, porque estaria a defender interesses fora da ação

definidora de sua competência.( ... ) Ao mencionar a norma do

artigo  129,  III,  da  Constituição  Federal,  que  o  MP  está

credenciado para propor a ação civil  pública,  relacionada a

"outros  interesses  difusos  e  coletivos"  outorgou-se  a

prerrogativa  para  agir  na  defesa  do  grupo  lesado  com  a

ilegalidade praticada ( ... ) Dentre os atingidos, muitos dos pais

não  teriam  condições  de  arcar  com  as  despesas  judiciais  e

honorários,  como  é  o  caso  daqueles  que  procuraram o  MP

indignados e revoltados com o aumento perpetrado, e por mal

terem condições de pagar os estudos dos filhos, não possuíam

condições  de  suportar  despesas  extras.  Ademais,  estava  o

Parquet mais do que impelido a promover a ação, pelo dever do

ofício,  quando  mais  se  trata  de  interesses  que  se  elevam  à

categoria  de  bens  ligados  à  educação,  amparados  como  se

sabe, constitucionalmente, como dever do Estado e direito de

todos (CF, art. 205)" - publicado no ato normativo do STF n 64,

Brasília,  17 a  28 de  Março de  1997 (trata-se  de Ação Civil

Pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo)

Cabe  lembrar  que  as  categorias  de  difuso,  coletivo  ou  individual

homogêneo, mencionadas no art. 81 do Código do Consumidor, estão relacionadas com

a defesa judicial de tais direitos e conseqüências e efeitos da coisa julgada, pois um

mesmo direito (como o da saúde),  dependendo do caso concreto,  poderá configurar

qualquer uma das três situações processuais. 

Afirmam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: 

“o  Ministério  Público  está  legitimado  à  defesa  de  interesses

individuais  homogêneos  que  tenham  expressão  para  a

coletividade,  como:  a)  os  que  digam  respeito  à  saúde  ou  à

segurança das pessoas ou o acesso das crianças e adolescentes à

educação; b) aqueles em que haja extraordinária dispersão dos
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lesados;  c)  quando  convenha  à  coletividade  o  zelo  pelo

funcionamento de um sistema econômico, social ou jurídico.”20

  Considerando que os direitos sociais realizam-se pela efetiva implantação

das  diretrizes  da  ordem social  constitucional,  o  Ministério  Público  está  legitimado,

constitucionalmente  e  legalmente,  a  exigir  da  Administração o efetivo cumprimento

dessa ordem, pois a omissão ou a interpretação da Constituição de forma a impedir o

real exercício dos direitos sociais pelos cidadãos, torna possível a discussão sobre a

constitucionalidade,  legalidade,  finalidade  e  razoabilidade  do  ato  administrativo

(política pública) e a eventual judicialização da questão.

10.2. A ação civil pública 

Sem dúvida, a arma mais usada pelo Ministério Público em prol da defesa

da sociedade contra os abusos e omissões da sociedade é a Ação Civil Pública. 

O instrumento processual da ação civil pública representa uma das melhores

conquistas obtidas pela Ciência do Direito nos últimos anos no Brasil. Antes mesmo da

CF/88,  ela  proporcionou  aos  cidadãos  a  possibilidade  de  defesa  além do  esperado,

através, principalmente de iniciativas do Ministério Público.

Substrato da preocupação com a tutela jurisdicional dos interesses coletivos

lato sensu, eis que por meio dela são tutelados os interesses difusos, coletivos  stricto

sensu e individuais homogêneos, e que mais acentuou com a terceira fase evolutiva da

ciência processual,  qual seja, a da instrumentalidade, representa a ação civil  pública

inigualável instrumento processual de provocação do Estado para que este cumpra seu

encargo de prestar justiça. 

Ao falar sobre a concepção da ação civil pública, buscando trazer à colação

uma  idéia  sobre  tal  instituto,  a  primeira  observação  a  ser  feita  é  que  se  trata  de

instrumento de natureza processual, sendo veículo colocado à disposição de entes que a

legislação conferiu legitimação, ou seja, poder de provocar o Estado para que ele preste

a tutela jurisdicional. Aliás, este ponto é distintivo das class actions norte-americanas,

"onde a legitimidade é do indivíduo, para que ele exerça a representatividade adequada

da coletividade", verificada pelo magistrado diante do caso concreto. 

20 Código de Processo Civil anotado, ed. RT, 1994, p. 1029.
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Outro fator a ser considerado, consiste no fato de a ação civil pública ser

ação  que  tem por  escopo  a  tutela  de  interesses  não  penais.  A  propósito,  aponta  a

doutrina  que  o  motivo  de  tal  denominação  foi  justamente  o  fato  de,  ao  procurar

conceituar a ação civil pública, ter-se levado em conta o elemento subjetivo da ação

procurando  contrapor-se  à  idéia  de  ação  penal  pública,  que  também  tem  como

legitimado o Ministério Público. 

Tanto que Hugo Nigro Mazzilli quando se propõe a dizer o que é a ação

civil pública explícita que "a rigor, sob o aspecto doutrinário, a ação civil pública é a

ação não penal proposta pelo Ministério Público.21

21 Mazzilli, H. N. A defesa dos interesses difusos em juizo: meio ambiente, consulidor, patrimonio
cultural, patrimonio publico e outros interesses. 15. Ed. rev. Ampliada e atual. Sao Paulo : Saraiva,
2000. P. 61   
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11. CONCLUSÃO

A  grande  questão  de  nosso  trabalho  é  saber  se  viola  o  princípio  da

independência  dos  poderes  a  condenação  da  Administração  na  obrigação  de  fazer

consistente  na  proteção  de  direitos  fundamentais,  como,  por  exemplo,  a  criação  de

programas  que  visem à  retirada  das  pessoas  que  moram em áreas  de  risco,  como,

também, programas que visam à proteção do meio ambiente e da saúde das pessoas.

A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 6º. Deixa claro que a saúde é

um direito social:

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos

desamparados, na forma desta Constituição (...)

O  caso  não  é  de  indevida  interferência  do  Poder  Judiciário  no  poder

discricionário da administração pública,  porquanto é perfeitamente  possível  o  Poder

Judiciário através de a prestação jurisdicional condenar os entes da federação a uma

obrigação de fazer num processo oriundo de ação civil publica, desde que objetive a

tutela à saúde, ao meio ambiente, ao Consumidor, ao Patrimônio Publico e a todos os

interesses  identificados  como  difusos,  coletivos  ou  individuais  homogêneos.  Sendo

certo  que  no  caso  concreto  se  exige  tão  somente  a  observância  do  mandamento

constitucional.

Ademais, de que adiantaria a Carta Magna e as normas infra constitucionais

proclamarem  que  é  dever  do  Poder  Publico  assegurar,  com  absoluta  prioridade,  a

efetivação dos direitos  referentes  à  vida,  à  saúde,  a  um meio  ambiente equilibrado,

assim como colocá-lo a salvo de qualquer forma de negligência ou omissão, se não

assegurasse  meios  para  o  efetivo  cumprimento  desse  dever?  Seria  o  absurdo  de

conceber um dever facultativo, não obrigatório.

Os fundamentos básicos do direito à saúde e de um meio ambiente sadio no

Brasil  estão  elencados  os  artigos  196  a  200  e  225  da  Constituição  Federal

Especificamente, o artigo 196 dispõe que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
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agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,

proteção e recuperação.

O direito à saúde, tal como assegurada na Constituição de 1988, configura

direito  fundamental  de  segunda  geração.  Nesta  geração  estão  os  direitos  sociais,

culturais  e  econômicos,  que  se  caracterizam  por  exigirem  prestações  positivas  do

Estado. Não se trata mais, como nos direitos de primeira geração, de apenas impedir a

intervenção do Estado em desfavor das liberdades individuais. 

Destarte, os direitos de segunda geração conferem ao indivíduo direito de

exigir  do  Estado  prestações  sociais  (positivas)  nos  campos  da  saúde,  alimentação,

educação, habitação, trabalho, etc.

Cumpre  ressaltar,  outrossim,  que  baliza  nosso  ordenamento  jurídico   o

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, insculpido no artigo 1º. Inciso

III,  da  Constituição  Federal  e  que  se  apresenta  como  fundamento  da  República

Federativa do Brasil.

Nesta  linha,  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa  humana  representa  o

epicentro  axiológico  da  ordem  constitucional,  irradiando  efeitos  sobre  todo  o

ordenamento  jurídico  e  balizando  não  apenas  os  atos  estatais,  mas  também  toda  a

miríade  de  relações  privadas  que  se  desenvolvem  no  seio  da  sociedade  civil  e  do

mercado. A despeito do caráter compromissório da Constituição, pode ser dito que o

principio  em  questão  é  o  que  confere  unidade  de  sentido  e  valor  ao  sistema

constitucional, que repousa na idéia de respeito irrestrito ao ser humano. A razão ultima

do Direito e do Estado.

Visando concretizar o mandamento constitucional, o legislador estabeleceu

preceitos que tutelam e garantem o direito à saúde. Nesse sentido, a Lei Nº 8.212/91

dispõe que: 

Art. 1º A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de

iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinado a assegurar o direito relativo à

saúde, à previdência e à assistência social (...)

Art. 2º A Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
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agravos  e  ao  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,

proteção e recuperação.

Parágrafo único.  As  atividades  de saúde são de relevância pública e  sua

organização obedecerá aos seguintes princípios e diretrizes:

        a) acesso universal e igualitário;

        b) provimento das ações e serviços através de rede regionalizada e

hierarquizada, integrados em sistema único;

        c) descentralização, com direção única em cada esfera de governo;

Celso Antônio Bandeira de Mello22 sustenta que o ato discricionário deve

preencher  requisitos  de  “razoabilidade”  e  de  “proporcionalidade”,  dentre  outros

princípios gerais do Direito:

“Então,  o  administrador  público,  que  enquanto  tal,  é

alguém encarregado  de  gerir  interesses  coletivos  (não  os  próprios),

tem acima de tudo, o dever de agir em prol de terceiro ( a coletividade)

e  se  considera  que  o  faz  quando  busca  as  finalidades  legais.  Não

poderia fazê-lo se não tivesse os poderes indispensáveis para tanto.

Donde,  a fim de que possa atender os interesses destes terceiros (a

coletividade), lhe é atribuído um circulo de poderes. Logo, a razão de

existir  deste  circulo  de  poderes  (competência)  é  exclusivamente

propiciar-lhe que supra os fins legais. Então, o administrador dispõe,

na verdade, de “deveres-poderes” (e não poderes-deveres), porque o

poder é ancilar; é meramente serviente da finalidade. Segue-se que a

medida  de  competência,  in  concreto,  é  dada  pela  “extensão  e

intensidade do poder  necessário  para,  naquele  caso,  alcançar  o  fim

legal”.

Com  efeito,  se  o  poder  conferido  é  meramente  instrumental,  se  é  tão

serviente de um fim (nada tendo a ver com a idéia de “direito”, de “domínio” ou de

“propriedade”  do  Direito  Privado),  só  se  justifica,  só  existe,  na  medida  necessária.

Ergo,  em  todo  ato  desproporcionado,  excessivo,  há  por  definição  um  excesso  em

22 Revista de Direito Público – Doutrina RDP-86, p. 57
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relação à competência, pois não guarda a indispensável correlação com ela. Em outras

palavras: o agente, em tais casos supera a demarcação de seu “poder”, porque ultrapassa

o necessário  para  se  desincumbir  do dever  de  bem cumprir  a  Lei.  Eis  porque todo

excesso, toda demasia é invalido, viciando o ato.

A existência de discrição não significa arredamento dos cânones básicos da

Ordenação  Jurídica.  Daí  que  o  ato  discricionário  terá  de  respeitá-los,  sob  pena  de

invalidade.

Porém,  hodiernamente,  podemos  interpretar  ainda,  entendendo  que,  se

provadas, por dados objetivos, a conveniência e oportunidade, a administração tem o

direito a esta atuação. Neste passo, surge o Ministério Público para, como substituto

processual, defender o direito da comunidade.

Se em um local existe uma travessia de via pública perigosa para pedestres,

onde  objetivamente  comprova-se  um  numero  ‘x’  de  atropelamentos  diários,  estão

presentes oportunidade e conveniência na construção de uma passarela. Pode o Parquet

ajuizar uma ação civil pública para compelir que o Poder Público o faça.

Igual  raciocínio  se  transfere  à  seca  ambiental.  Se  provadas,  por  dados

objetivos,  a  conveniência  e  oportunidade  de  alguma  conduta  comissiva  da

Administração Pública, que tenha ligação com a preservação do meio ambiente em sua

preparação, pode o Promotor intentar ação civil pública para obrigar a administração a

atuar.

Na lição de Diomar Ackel Filho23, a discricionariedade da Administração

Pública deve ser entendida “na sua devida posição, não como potestas impenetrável do

titular  do  poder,  mas,  como  dever  jurídico  orientado  pela  legalidade  e  princípios

basilares que direciona toda a atividade administrativa no rumo das exigências éticas

dos  administrados,  traduzidas  em obrigações  de  moralidade,  racionalidade,  justiça  e

plena adequação da conduta Pública ao bem comum.”

Assim, se há norma constitucional determinando a prestação de políticas

públicas que visem assegurar a proteção a saúde dos indivíduos e ao meio ambiente,

bem como dispositivo infraconstitucional estabelecendo a prioridade na formulação de

Políticas Públicas e destinação privilegiada de recursos para realização dessas políticas

23 Discricionariedade administrativa e ação civil publica. Ano 79, vol 657, jul/1990, p. 55 
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(art.4º.parágrafo  único,  “c”  e  “d”),  deve  a  Administração  fazê-lo..  Ao  assim  não

proceder, está o ente público escondendo-se no principio da legalidade, surgindo dessa

violação possível lesão aos direitos das pessoas .

Nas palavras de Fabio Comparato24 o Estado Social de Direito é “aquele em

que os Poderes  Públicos não se contentam em produzir  leis  ou normas  gerais,  mas

dirigem  efetivamente  a  coletividade  para  o  alcance  de  metas  predeterminadas”.

Prossegue o mencionado autor afirmando que a “legitimidade do Estado passa a fundar-

se, não na expressão legislativa do soberano popular, mas na realização de finalidades

coletivas a serem concretizadas programadamente, o critério classificatório das funções

e portanto, dos poderes estatais só pode ser o das Políticas Públicas ou programa de

ação  governamental.”  Nesse  pensamento  o  Estado  ao  editar  uma  lei  a  partir  desse

momento  vincula-se  ao  dever  de  realização  eficiente  do  programa  estabelecido  na

norma-objetivo.

A atuação do Judiciário no controle da discricionariedade da Administração

e de interpretação das normas constitucionais não significa usurpação de funções do

administrador ou do legislador.    

Existe  a  corrente  jurisprudencial  que  defende  a  impossibilidade  do

Judiciário condenar a Administração Pública em obrigações de fazer,  consistente na

adoção  de  medidas  positivas,  tal  posicionamento  deve  ser  revisto,  senão  seria  a

convolação do malferimento à Constituição Federal e às leis pela autoridade executiva e

deixar à deriva os direitos do administrado contra o Estado.       

O Estado Social moderno requer uma reformulação funcional dos poderes

no sentido de uma distribuição que garanta um sistema eficaz de freios e contrapesos,

para que a separação dos poderes não se interponha como véu ideológico que dissimule

e  inverta  a  natureza  eminentemente  política  do  direito.  Na  medida  em que  as  leis

deixam de ser vistas como programas condicionais e assumem a forma de programa

finalísticos, o esquema clássico da divisão dos poderes perde sua atualidade.

É preciso flexibilizar a interpretação do princípio da separação dos poderes,

para não torná-lo contraditório com outros igualmente importantes, principalmente o

princípio da supremacia da Constituição e o da submissão do próprio Estado à lei e ao

direito. O princípio da separação dos poderes objetiva preservar a concentração de uma

24 Revista dos Tribunais 737, p 16-17
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função em um só órgão, mas permitindo uma certa distribuição dessas mesmas funções

entre os três Poderes. Ao lado disso, edifica-se um sistema de freios e contrapesos entre

os órgãos aos quais competem o exercício predominante, mas não exclusivo, de cada

função, viabilizando a realização de um controle recíproco entre eles.      

Nessa perspectiva e tendo em conta o princípio da inafastabilidade do Poder

judiciário  do  exame  de  ameaça  ou  lesão  o  direito  (art.5º.XXXV,  CF/88),  é  que,  é

permitido o controle jurisdicional do Poder Publico, existindo a possibilidade de análise

jurisdicional de atos normativos e administrativos. Isso porque o sistema de freios e

contrapesos  é  um  desdobramento  lógico  do  princípio  da  separação  dos  poderes,

devendo a função jurisdicional assegurar a observância do ordenamento jurídico no caso

concreto.

A prova de que a separação dos poderes não pode ser interpretada de forma

inflexível  esta  consubstanciada  no  controle  jurisdicional  in  abstracto da

constitucionalidade das leis,  bem como na possibilidade do controle jurisdicional da

Administração Pública. A submissão dos poderes Legislativo e Executivo ao controle

Jurisdicional  é  a  base  do  Estado  constitucional,  no  qual  vem  consagrado,

incontestavelmente, o sistema de freios e contrapesos, inconciliável com a versão rígida

da separação dos poderes.

Não há exclusivismo ou isolamento entre os poderes, mas interdependência.

O judiciário é  o legitimo revisor  da violação de direitos  subjetivos  e coletivos pela

administração de qualquer dos Poderes na busca da concretização do bem público.         

Ao falarmos da inércia estatal, obrigatoriamente adentramos na esfera ligada

ao poder-dever de administrar. Os poderes e deveres do administrador público são os

expressos em lei, os impostos pela moral administrativa e os exigidos pelos interesses

da coletividade. O poder administrativo, portanto, é atribuído à autoridade para remover

os interesses particulares que se opõem ao interesse público. Nessas condições, o poder

de agir se converte no dever de agir. Assim, se no direito privado o poder de agir é uma

faculdade, no direito público é uma imposição, um dever para o agente que o detém,

pois  não  se  admite  a  omissão  da  autoridade  diante  de  situações  que  exijam a  sua

atuação. Eis porque a Administração responde civilmente pelas omissões lesivas de seus

agentes. 

Sobre o tema, o saudoso professor Hely Lopes Meirelles já ensinava:
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“se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador

publico é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo em

beneficio da comunidade. É que o direito público ajunta ao poder do administrador o

dever de administrar. A propósito, já proclamou o Colendo TFR que ‘o vocábulo poder

significa dever quando se trata de atribuições de autoridades administrativas.’ Idêntica é

a doutrina exposta por Carlos Maximiliano, ao sustentar que, para a autoridade que tem

a  prerrogativa  de  se  utilizar,  por  alvedrio  próprio  da  oportunidade  e  dos  meios

adequados  pra  exercer  as  suas  atribuições,  o  poder  se  resolve  em  dever.

Pouca ou nenhuma liberdade sobre o administrador público para deixar de praticar atos

de  sua  competência  legal.  Daí  porque  a  omissão  da  autoridade  ou  o  silencio  da

Administração, quando deva agir ou manifestar-se gera responsabilidade para o agente

omisso  e autoriza a obtenção do ato omitido, por via judicial...”25

Ao poder-dever de administrar alinha-se o dever de eficiência, impondo-se a

todo  agente  público  realizar  suas  atribuições  com presteza,  perfeição  e  rendimento

funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta

em ser  desempenhada  apenas  com legalidade,  exigindo  resultados  positivos  para  o

serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus

membros.                                                                                                         

O princípio da eficiência, que deve regular a atuação de todo a atuação de

todo administrador  publico  e  de  todos  aqueles  que  se  encontrem a  serviço  de  ente

publico,  está  expressamente previsto no art.  37,  caput,  da Constituição Federal,  que

assim dispõe:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)”

A  gestão  administrativa  na  administração  Pública  direta  ou  indireta,  de

qualquer  das  entidades,  além  do  dever  de  se  pautar  pela  ética,  impessoalidade,

transparência e sujeição ao ordenamento jurídico, tem que se ater à eficiência, ou seja,

deve ser direcionada sempre ao atendimento mais adequado, razoável ou eficaz possível

do interesse público.

25 Direito Administrativo Brasileiro, Ed. RT, 11º. Edição, pg 67
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Neste  diapasão,  forçoso  concluir-se  que  as  normas  constitucionais

relativas  à  ordem  social  impõem  aos  poderes  legislativo  e  executivo  a  criação  de

mecanismos de proteção e efetivo exercício dos direitos sociais, econômicos e culturais.

Criam para  o  cidadão  o  direito  a  prestações  positivas  por  parte  do  Estado,  que  se

verificam através de Políticas Públicas constitucionais. 

No contexto constitucional, que também implica a renovação das práticas

políticas, o administrador está vinculado às Políticas Públicas. A sua omissão é passível

de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não contemplando

o não fazer.

Conclui-se,  assim,  que  hoje  impera  o  princípio  da  discricionariedade

mínima  da  Administração  na  implementação  das  Políticas  Públicas  constitucionais,

inserindo-se no devido processo legal, devendo este ser entendido como postulado de

caráter substantivo capaz de condicionar, no mérito, a validade das leis e a generalidade

das ações e omissões do Poder Público.

Para  o  ilustre  Américo  Bedê  Junior26,  ao  tratar  de  política  Pública

insuficiente,  “da  atuação  parcial  do  Estado,  há  para  o  indivíduo  um  novo  direito

fundamental constitucional a amparar sua pretensão, que é exatamente o principio da

igualdade das prestações.” Cita referido autor e juiz federal a decisão do STF na ADI

n°1458. Vejamos a decisão:

EMENTA: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO- MODALIDADES

DE  COMPORTAMENTOS  INCONSTITUCIONAIS  DO  PODER

PUBLICO. 

-  O  desrespeito  à  Constituição  tanto  pode  ocorrer  mediante  ação

estatal  quanto  mediante  inércia  governamental.  A  situação  de

inconstitucionalidade  pode  derivar  de  um  comportamento  ativo  do

Poder  Público,  que  age  ou edita  normas  em desacordo  com o  que

dispõe  a  Constituição,  oferecendo-lhe,  assim,  os  preceitos  e  os

princípios que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que

importa em um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade

por ação.

26 O Controle Judicial das Políticas Públicas, RT, 2005, Pag. 83
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- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização

concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos,

operantes e exeqüíveis, abstendo-se,  em conseqüência, de cumprir o

dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação

negativa do texto constitucional. Desse non facere ou non praestare,

resultará  a  inconstitucionalidade  por  omissão,  que  pode  ser  total,

quando  é  nenhuma  a  providência  adotada,  ou  parcial,  quando  é

insuficiente a medida efetivada pelo Poder Publico.

Outra decisão do E.STF pode ser citada:

CRECHE  E  PRÉ-ESCOLA.-OBRIGAÇÃO  DO ESTADO.  Cumpre

ao Estado- gênero- proporcionar a creche e pré-escola às crianças de

zero a cinco anos de idade, observando-se a norma cogente do art.

208, inciso IV da Constituição Federal, com a redação decorrente da

Emenda Constitucional n°. 53/2006.(in DJU 03.08.2007, pag. 80, STF,

1°. T, AgReg no RE n°.384.201-3, Rel. Min. Marco Aurélio).

E  referido  autor  conclui:  “Não  pode  o  Poder  Judiciário  ser  mero

carimbador de decisões políticas tomadas ao arrepio da Constituição e ao sabor de

conjunturas que em nada se preocupam com os direitos do povo, que produziu uma

Constituição  e  indicou  o  Poder  Judiciário  para  defendê-la  justamente  dessas

conjunturas misteriosas e inexoráveis”.27

Como diz referido autor, ao pretender uma postura mais ativa do Judiciário

nesse tema,  “ não se quer uma nova ditadura, agora, de juízes,  pelo contrário,  o que se

pretende é a prevalência dos direitos humanos e, para tanto, não se concebe o juiz Pilatos, ou

seja, que não pretende assumir sua importantíssima missão na nova ordem constitucional 28. ”

A definição anterior estará completa ao agregarmos o Ministério Público,

que pode exercer o controle extrajudicial ou judicial- o cidadão e ainda as associações

civis- que exercem o controle da administração através do Judiciário, por meio da ação

civil Pública.

27ob cit, pag.86
28 ob cit. Pag.59
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Conveniente trazer à colação trecho do voto do Ministro Celso de Mello29

que ao examinar  em Mandado de Segurança o princípio da separação dos poderes,

assegurou:

“(...) 

Esse princípio, que tem assento no art. 2° da Carta Política, não pode

constituir e nem qualificar-se como um inaceitável manto protetor de

comportamentos abusivos e arbitrários, por parte de qualquer agente

do Poder Público ou de qualquer instituição estatal.

O  Poder  Judiciário  quando  intervém  para  assegurar  as  franquias

constitucionais  e  para  garantir  a  integridade  e  a  supremacia  da

Constituição,  desempenha,  de  maneira  plenamente  legitima,  as

atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República.

O Regular exercício da função jurisdicional, por isso mesmo, desde

que pautado pelo respeito à Constituição, não transgride o principio da

separação dos poderes. (...)

E  o  Ministério  Público,  como  vimos,  é  a  instituição  que  se  levantou

definitivamente  para  proteção  desses  direitos  do  cidadão.  Com as  novas  funções  e

prerrogativas vem assumindo, verdadeiramente, o papel no controle da Administração,

visando a proteção dos direitos dos administrados.

Cabem  ao  Ministério  Público,  ao  Judiciário  e  aos  cidadãos  o

acompanhamento e fiscalização das ações governamentais e a reação em casos de abuso

ou omissão.

29 MS 23.452-1 RJ Rel Min. Celso de Mello, Pleno DJ 12.05.2000
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