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Controle da 4dministracãoPüb1iCa
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181. GENERALIDADES SOBRIE 0 CONTROLE
DA ADMINISTRAcAO PUBLICA
Em óltima análise, todo controle sobre a Administraçao Püblica no desempenho
de sins funçOes, tern como referéncia o intcressepithlico, mas deve-se distinguir ocxNecessár prcssado pelo legislr-ukr do que é o acrescentado pelo administradorpu'blico.
rio, portanto, precisar-se em maior prpndidade o conteádo juridico dessa fórmula
chave - o interesse pu'hlico - para methdr reiacioná-la ao tema do presence CapItulo
que, por tratar do controle, é posto como coroamento C encerramento defte Curso.
181.1. O interesse páblico
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Tanto na gestâo dos interesses da sociedade, constitucionalmente cometidos a
seuscuidados, quanto na geréncia de seus próprios interesses estatais, referidos a sen,
pessoal, hens e seMços, o Estado age Sonpre absolutamente vinculado ao que vem definido pela ordemjurIdica corno interesse páblico, desde a Constituição e, aAipartir dela,
nas normas legais infraconstitucionais.
Deve-se atentar, todavia, para as diferentes acepçôes ou rnodalidades que assumi o interesse páblico, aigumas já estudadas, como a do interesse páblico primdrio,
interesse páblico presumido, do
do interesse pu/dice deriva-clo, do interesse pu'blico real, do
interesse páblico politico e do interesse p41lico jurIdico.
Assim, deve-se partir da ideia de que o interesse püblico prirndrio turn concei
to substantivo, definido a partir dasnecessidades, das aspiraçOes, dostalofes, dos.
anseios, das tendências e das opçóes gerados e manifestados numa sociedade, enquañto o interesse püblico derivado on secunddrio, é um conceito adjetivo, definido on
inferido a partir das necessidades organizativas e funcionais do Estaño.
Sob ô ponto de vista estritamente polItico, o interesse püblico pode set real on
realidade de cern
presumido, segundo a sua definição corresponda efetivamente
necessidade social on se merarnente se a suponha como auténtica: uma incerteza que
é inelutável contingência do regime politico representativo, que sempre comporta
riscos nas escoihas pñblicas.
torna-se relevante
Para o cspecifico estudo do controle dos atos daAdministracão,
nivel politico c o
considerar o interesse ptêblico em dois distintos pianos de expressão: o
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nIveijurIdico, assim, respectivamente, tern-se o interesse pühlico pot iticamente expresso
e o interessepu blico juridicetmente expresso, como cm sequCncia SC CXpOC.
181.2. E%pressão poiltica do interesse püblico e legitimidade

interessepüblico politicarnente expresso é a sua manifestação ortqindria, básica
de major an4quidaie. Scu atual donceito se prende a rnanifèstaçao donsinante da sociedade no Estade Democrático, que exprime a soberania da vontade popular.
Nele se contérn as concepçóes preva1ecent9no grupo social, do que seja born
pan todos, que se canalizarn em normas e seiorporificarn na atividade de entes,
drgetos on agentes capacitados para o exercIcio do potter politico, marfifestando concretaniente a vontadepolItica e determinando a ação do Estado.
Nas sociedades em quc se pratica a democracia representativa, cabe, cm principio, aos rnandqtários politicos eleitos segundo suas regras, captar o préstimo interesse
pdblico diffiso interpretá-lo e defini-lo, seja na forma de manifestaçócs positivadas
de vontade politica, abstratas e gerais, seja na forma de atos concretos e partiicularizantes; cm suma: tanto legislando como administrando.
Alérn dessa modalidade indireta de se captar e de se definir formalmente o interessepüblico, outras mais ha em que o exercIcio da a!emocraciaparticipativa direta ou
semidireta.se istitui e conflui cOm idCntico propósito.
regime constitucional brasileiro está fundado na particpaçao indireta, mediante o exercicio da rep resentapdo poiltica (art. 1°, parágrafo iinico, CF), e prevé a
panic:paçdo direta e apaniczpaf& semidireta, em várias hipóteses cm que se prctenda
recoiher a vontade polItica corn maior segurança de autenticidade on de atualidade
(e.g., arts. 14, I, lie III; 29, XII cxl, e 61, § 2°, CF).
Todas as modalidades, mesmo as de panicipação direta, embora de dificil e
rarefeita instirncionalização hist46rica, são instrurnentos que convergent para que o
Estado atue coNfidelidade na prossecução do auténtico interesse piiblico da sociedade, dem&raticamente fonnulado, dal a qualidade conçida e definida como legitirnidade
- entendida como a conformidade da açao do Ektado corn a vontade polItica dominapte
na sociedade, recoihida pelos rneiospor cia própria politicamente aceitos.
181.3. &prcssao jurIdka do interesse pñblico e legalidade
0 interesse püblicojuridicarnentc expresso é asua manifestaçao derivada cformaimente manifestada, apresentando urn conteüdo te'cnico claborado, e por isso, de mais
recente aparição histórica. Este conceito está conotado a ideia de nonna juridica,
enttndida como cristaiizaçeto da vontadepolItica, que, no Estado de Direito, se afirma
pela sup remacia da Lei e, atualmentc, no Estado Democrático de Direito, pela supremacla da Constituição.
Corn efeo, é fenômeno historicamente comprovado que os processos dviii zatOrios levam a vontade poiltica a paulatinarnente sedimentar-se sob a forma de
mandamentosgerais e permanentes que, uma vez.èoercitivamente impostos a toda uma
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sociedade organizada, em siia evoluçao, passarn a ser sisternaticainente categorizados como normasjurIdicas e a conformar os ordenarnentosjuridicos.
Embora nem todas as expressiespoilticas do interessepüblico se positivern juridicarncntc, uma vez que se disponham na form a de uma norma de direito, sua expressão
se torna paracligmal e rnandamentai,"de modo que nela se concentra uma expressao
objetivada do interessepáblico e, como conscquéncia, a sua observância scbrna imperativa, obrigando tanto a sociedade quanto o Estado.
Esse império da normajuridica e', pois, o que se tinha defeniclo corno a legalidade
em sin
tido amplo - conformidade do agir a ordemjurIdica, hoje, rnais apropriadamente,
corn referéncia restringida a norma legal, -enquanto expressão formal infraconstitucionaj, como a legalidade em sentido estrito -- nestc caso, a confiirmidade do agirà ki.
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182. GENERALIDADES SOBRE Os CONTROLE5
DE LEGJTIMIDATE E DE LEGALJDADE
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veln-iente, toda sua atuação administratka piiblica, tanto a extroversa cowo a introI
versa.
o Estado desempenha quase todas as suas funçôes de athninistraçao püblica
extroversa por urn de seus Poderes - o Executivo - integrado por órgãos diferenciados
dos dcwais para expressar deflniçoespolIticas ejurIdicas destinadas a atender, de modo
direto, iniediato, concreto e prioritário, as interesses püblicosprimdrios da sociedade a
quc serve.
Cornplernentarrncntc, o Estado dcsernpenha funçOes de administraçao püblica introversa, neste caso, por todos os seus Poderes e o'rgdos dotados de independéncia
constitucionul - o Legislativo, o Executivo o Judicia'rio, os Tribunais de Contas, as
Conselhos Nacionais daJustiça e do Ministério Puiblico, os o'rgãos de execução das FunçUes
Essenciais a Justiça c a Ordem dos Advogados do Brasil - para conforrnar, da rnelhor
maneira possIvcl, a autogestão dos rcspectivos interesses pu'blicos secunda'rios, cuja
satisfaçãp d ncccssária, por sua vcz, con-io rneio para que cada urn deics atenda -..
autonornamente, sern interferéncias, aos interessespzJbliQosprirndrios a seU'argo, cornctidos pela Constituiçao.
Ern arnbas as formas de atuação, tanto nas relaçoes de subordinaçao quanto nas
relaçöès de coordenaçao, vale dizer, tanto nagestão dos interesses da sociedade (administraçao extroversa) quanto na gestdo de seus prdprios interesses operativos (adrninistraçao
introversa), o agir do Estado se subrnete sernpre a esse duploparametro de aferipao da
juridicidade de seus atos: a legitimidade e a legalidade, dal decorrendo a tawbém dupla
c1assificaçio do controle exercido sobre a atividade da Administraçao Pzblica: 0 controle
de legitirnidade e o con trole de legalidade.
Ern princIpio, os agentes polIticos, formalmente intitulados em razão de seus
respectivos mandatos a expressar a legitimidade, são os mesmos que devem controId-la. Nâo obstantc, a ordem juridica poderá outorgar on autorizar que se delegue a
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agentes administrativos a exprcssão de algurnas deflniçoes secunddrias e coniplementares,
integrativas do conteüdo de legitimidade, referidos a sun própria atuaçao,caso em que
tambem sobre estes cabera o exerciclo do controle Inerarqznco de legetzmidade asscaurado, sempre, na cüspide de cada sistema de adrninistração pñblica externa, urn controle hierarquico final, a cargo do agente politico que exerça a Chefia monocrtica do
Poder Executi. e, nos demais 4?'oderes e órgãos constimcionalmente autônomos,
ern'sua ainistração interna, a cargo dos respç.ctivos o'rgs de direç, rnonocráti.$
cos ou colegiados.
Corno meihor se constatará adiante, o controle de legitimidade difere do conti'ble
de legalidade näo so em razão dessas distintas caracterIsticas como, ainda, por causa
de seüs efeitos.
Quanto aestes efeitos, o controle de legitimidade visa preponderanternente aflscalizciçao, a revogaplo on a substituiça& Pelaflscalizaçao, busca-se detectar uma possIvel
de.conformidade da ação administrativa corn o interesse püblico; pela revogação, ohjetiva-se desconstituir, total ou parcialmente, urn ato considerado desconforme coin o
interesse püblico e pela substituiçdo, se ama tanto para desconstituir, total on parcialmente, urn ato tido como desconforme corn o interesse püblico como para constituir
outro em seu lugar, entenclido como mais adequado a satisfação pretendida.
0 controle de legitimidade, vorem, em qualquer dessas trés modalidades fiscalizatórias, nao thega a invalidaçtio do ato, nem, tampouco, a punição de seu autor,
salvo nos casos em que certos vícios no emprego4Tla disericionariedade (abuso, desvio,
irrazoabilidade e irrealidade) remetarn sua desconstimiçao a via judiciária. Em ee
gra, as alternativas para superar a ilegitimidade apenas abrem urna oportunidade de
aperfeiçoamento da ação do Estado, em termos de melhor atendimento do interesse
piiblico visado.
Distintad!ente, o controle de legalidade é firndamentalmente de corrcção, portanto, destinado a anulaçao de urn ato que se apresente em desconformidade corn a
ordemfurIdicapositivada, on seja, corn a expressão legislada do interesse p%b1ico, embora, alternativainente, rarnbém possa se apresentar como urn controle de sanaçao,
quando for possIvel recuperar-se a legalidade comprornetida através do emprego do
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instituto da sanatdria volunta'ria,
A tecthcaao controle de legalidade passa, necessariamente, pela investigaçâo das
concliçoes de validade do ato em confronto corn a norma juridica - uma atividade
lOgica que pressupôe, como premissa major, a deflnição ou dicçdo do direito aplicável, etimologicamente, urna advidade dejurisdiçao - dal a denorninação tipológica e
genérica de controle jurisdicional, expressão que, em seu sentido estrito, se reserva a
espeéIftca função de controle cometida ao PoderJudiciário.

-

Ante a eventual desconformidade do ato corn o interesse juridicamente expresso na legislaç, a atuação de controle ha de serdeclaração de nulidade, podendo,
neste caso, alcançar o agente responsável pela il4alidade e aplicar-ihe sanpSes.
Ambas as modalidades de controle, tanto o de legitimidade quanto o de legalidade, tern seu prOprio assento constitucional. 0 princIpio da legitimidade está expresso na Constituiçao Federal, logo em seu art. 10, parágrafo ünico ("Todo o poder
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temain do povo, que o exerce por representantcs cleitos, ou diretarnenre, nos termos
desra Consrituiçao") e oprincIpio da kgalidade, no art. 5°, H ("Ninguém é obrigado
a fazer ou deixar de fazer algurna coisa senão em virtude de lei"), sendo que, no
Direito Adn,inisrrativo, o princfpio é tornado em sentido estriro: aAd;nmistraçao sd
po& atuar conJbrme a ordem jurIdicapositivada - entendida coma a norma Icgislada.

182.1. Controle etc legitirnidade
A legitimidade, como se assentod, refere-se diretarnente aos interesses püblicos
prinidrios da sociedade, embora os interessespWilicos secund4rios do Estado t&thrn de-

4
'I

yarn ser considerados e proregidos; não, pordrn, de modo autônomo c muito menos
exclusivo, mas integrados, na suficiente medida em que sejam instrumentais, para a
fit.ncionalizaçao dos interesses pilblicos primdrios da sociedade, portanto, são auxiliares
a fiencionalizaçao dos direitosJiendanient5is Por isso, os interesses piThlicos sccunda'rios,
denorninados interesses eita.tais, sendo instrumentals, são interesses pziblicos derivad.os
ou inte resses püblicos adjetivos, por isso, axiologicamente seeunda'rios.
Rcafirrne-sc, portanto: ambas as categorias de interesses pUblicos - os substantivos e os adjetivos - por certo devem set satisfeitos, mas essa obscrvncia sempre se

fara corn rigoroso respeito a precedincia axioldgica da legithnidade, pois os adjetivos
devern ceder aos substantivos - j que se constituern na própria razão da cxist8ncia
do Esrado.
OEstado deve agir legit'imamentc4psn sua atuação administrativa, conforrnando-a, por cent, as necessidades e condiçOes conjunturais, mas, por ser exernamcnte complexa e mutável esta congunturapolitwa, econdmicat socüzl que a Administração
Pñblica deve considerar, avaliar e ponderar em sua atuação, n9v ha possibilidade de,
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prever-se, na norma legal, em sua expressflo geral e abstiata, de modo permanente e integral, em quc condiçoes o in teresse piTh/icc deverd entendido e atendido, cm cada case
con creto.
Assim, urna integral vinculaçao da funçao administrativa ao contezédade normas
abstratas acabaria inviabilizandD a sua aplicaçao e se tonando a negação do prdprio
interesse pu'blico primdrio a sec prioritariamente arendido, uma \ ez que, ante as cxi-
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géncias, sempre mais demandantes, carnbianres e complexas a screw enfrenradas
cIa Adminisrração Püblica, se torna cada vez mais dificil e, por vezes impossivel,
minimizar a racionalidade administrativa A nada mais que wna aplicação automitica
de normas legais, cujo conteiido se patenreie insuficientemente densificado para armgir e tipificar as rcalidadcs que deve rcgcr.
lncurnbe, assim, a Administração, desenvolvcr análises e aperfciçoar padroes
de gestão, de modo a aplicar as prescriçOcs abstratas dessas normas aos casos concretos, adequando-as, no que for possfvel, as caracterIsticas idiossincrásicas da realidade
e inotivando responsavelmente as opçães que forem feiras. Esra é a razão pela qua!
se rnuluplicam, no Direito Adrninistrativo, as hip dteses de atuação administrativa que
ndo se encon tram integralmente definidas na nonna legal, mas que, por isso, U valem etc
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urn leque mais ou menos amplo tie escolloas do oportunidade, de conveniência e de densidade
de conteüdo para atingir a sua aplicaçao administrativa concreta.
Portanto, nesses casos, cabe ao legislador delegar a ente, órgão ou agente administrativo, uma implicita e especial competéncia, graças a qual se faz juriclicaxjiente
possivel integrar, em cada hipdtese concreta, o adequado conceito do legitirnidade, para
tanto sopesando a conveniéncia e a oportunidade (motivo) de agir e precisando os
resulta4os pretendidos, que vém a set o seu conteu'do (objeto), escollüdos entre uma
gama de efcjtos juridicarnente'adrnissIveis, sem que, nesta operação, esteja adstrito a
quaisquer outros critérios que nao os de legiSzidade, de realidade, de razoabilidade e
deproporcionalidade.
0 emprego dessas técnicas de densiJieaçao da norma jurIdica, que se perfaz pe!a integraçao do seu conteüdo de Irgitirnidade dejèctivo, tradicionaimente descrito como exercIcio do poder disc ricionário, era considerado, então, como nina manifestaç5op4ria, se
nâo que caracten'stica, da Administração Pdblica, muito embora sempre se rcconhecesse a sua lnitação aos casos fixados em !ei e sob as condiçOes gerais previstas na ordem jurIdica vigente. Atualmente, nao mais se vislumbra, no emprego do instituto da
discricionariedado, o exercIcio de qualquer espécie de porter merajuriclicamente diferenciado e, muito menos, que se a possa considerar comoproit'tia daAdrninistraçao, mas,
simplesmente, como o normal exert icio do urnaJitnçao espec(fica - qual seja a de integrar
o äontetido do uma norma densficando-a para possibilitar a sua aplicaçao concreta.
Assintpor se tratar de txercIcio de nina fisnçrto e não de imp osif) de urn poder
autônomo, o emprego da discricionariedade se encontra sujeito ties mesmos requisitos constitucionais ex&idos para a ediçao de qualquer torma, notadamente a observáncia da
tea1idade (possibilidade fisica) e da razoahilidado (possibilidade lógica).
Destarte, o exercIcio de discricionariedade pe!a Administração nob se valida èpenas per conter-se no drnbito de atuaçao aberto pelo legislador, como ate recentemente se
achnitia, uma vez que, além desse requisito, faz-se necessário que as soluçUes escoihidas, ademais de se cingirem a esses lindes legais, se apresentem realistas e razoáveis
em face da integralidade da ordernjurIdica e, em acréscimo, concorram efetivarnente
para o atinmento do resultados legItimos.
Em suma, conceituando: a discricionariedade adrninistrativa é urn resIdno de legitimidade, cuja iiltirna definiçao a ore/cm juildica defere a Adrninistraçao l'tiblica, de
modo que a funçrto administrativa discriciondria se exerce como a satisfaçao de urn
impilcito mandato para integrar a vontade do legis!ador. Como se conclui, nem por
isso e!a está irnune ao controle, mas, muito ao contrário: o reconhecirncnto dessa
caracterIstica nomológica a stibmete duplamente, tanto ao controle poiltico-administrativo, de legitirnidade quanto ao controlejurIdico-adrninistrativo, de legauidade.
Como anomalia, rara, mas possIve!, no que toca ao controle da discricionariedaole, o seu criterioso exercIcio poderá, eventualmente, afastar determinadas escoihas,
embora faticamente possiveis e ate üteis, em razão de serem ilegais, ilegitimas on illitas, a tat ponto que a opcão ad_rninistrativa acabe restrita a apenas uma escoiha vol/ida
- nina vez que seja esta a ñnid que se apresente isenta de vIcios - caractenzando-se,
assim, uma hipótese de reduçao ou atrofia da 4iscricionariedade, o que a assirnila de
fato a uma vinculaçdo.
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Alt
Subniete-se, portanto, o exercIcio dajlznçao administrativa a urn amplo controle
poiltico-admihistrativo de legitimideule quanto ao emprego conveniente e opormno
da discricionariedade. Se, por urn lado, o h'ame dos elernentos vinculados dá-se,
especificamente, a lei (submissio legis), corno controle de legalidade, por outro!tado,
a referéncia dos elernentos discricionários, aqui estudados, se faz, genericamente, a
ordemjurIdica (submissiojuris), pelo con trole de legitirnidade.
182.2. Controle de legalidade

*

0 controle de legalidade que, corno afirmado, se filia ao principio do mesmo
nome, já esnidado na Parte Geral deste Curso, sucintamente se define corno a sujeiçdo do agir a lei, produto da legislação estatal, sendo de especialIssirna irnporincia
quanto aos atos da Adrninistração Pñblica, corno enfaticarnente o destacou o legislador constitucional (art. 37, caput). Justifica-se essa especial atenção considerando-se
a extensa garna que cobre a atuação administrativa, o que torna seu esmdo extremamente delicado e importante.
Tern-se que a sujeição jurIdica do agir & Estado enquanto legislador, é, fujidarnentalmente, a sua confonnidade constitutional; enquanto a sufriçao juridica do agir do
Estado it legislaçao vigente, aoproferir decisoesjudicicIrias, é, basicarnente, a observância
da integralidade da ordem jurIdica, was, distintarnente, a sujeiçao do agir do Estado
ao direito, enquanto administrador c/c interesses püblicos, é muito rnais ampla do que
as sujeiçöes anteriores e, tarnbérn, hem rnais complexa, pois, alérn da obrigatória
observância da estrita vinculação legal, deve ainda considerar se o eventual uso da
discricionariedade se conteve nos lirnites dopoicIvel e do razodvel, corno critérios amplarnente referidos a todo o ordenamento jurIdico, que, em sqp conjunto - de pnancI
pios,preceitos e costumes— é o referential do interessepu'blico, cujo ateridimento é a Unica
finalidade e justificação do Estado.
\ parrir do estudo da legalidade, iniciado na Parte Geral, observa-se que a desconformidade do agir a lei poderá assumir duas modalidades, Ia, então, identificadas:
uma, objetiva, e outra, subjetiva.
A ilegalidade objetiva é a desconformidade do agir em face da lei, scm qu&Icla
resulte, necessariamenre, violação de nenhurn interesse concreto juridicamente protegido. J a ilegalidade subjetiva é a desconforrnidade do agir ern confronto corn a lei,
quandp dela resulte violaçao de qua!quer interesse concreto juridicamente protegido.
Portantó, ama vez detectado, no exame que se proceda de urna deterrninada
relação juridica administrativa, urn problerna de legalidade, cumpre definir, prelirninarrnente, desde que admitida, por hipótese, essa desconJbrrnidade corn a ordem jurldica em abstrato (ilegalidade objetiva), se, por acréscimo, teria tambdm tat ato, ferido
algum interesse concreto juridicarnente protegido (ilegalidade subjetiva). Desdobra-se,
assirn, em dois necessários cstádios rnetodolOgicos a pesquisa plena da ilegalidade.
Recorde-se que o interesse juridicaniente protegido poderl se apresentar, corno já foi
exphcadonoCapitulo X, crndois graus: corno interesse legitüno, quando, na relação
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tas circunstâncias, sobre a órhita juridica do adrriinistrado, e, como direito subjetivo,
quando, na relação juridico-administrativa, a norma tutele ánica on precipuamente
o interesse individual, extensivel ao coletivo e ao difuso.
Se a atividade administrativa, em exame, nao feriu nem arneaçou o interesse juridicarnente protegido - tanto o interesse legitirno como o direito subjetivo
- inexistirl, em princIpio, possibilidade de provocação de controle externo; se, ao
contráridqualquer que seja a atividade administrativa, ocorrer vio!ação on ameaça
de interesse juridicamente protegido, será gompre invocável o controle externo, pelo
acionamento dos órgdos constitucionalmente competentespara essa tutela, o que a Car4
Magna denomina, lesao de direito, no art. 5°, )OQC\ cm quais, segundo a dicção d6
mesmo dispositivo, conformam oPoderJudiciário.
0 controle externo das atividades administrativas que, já estudado, poderá ser
realizadotpe!os Poderes Legislativo e Judiciário, quando se tratar especificarnente
dessa tutela da lesao ou de ameaça a interessesjuridicamenteprotegidos, que são casos de
violaçöes da legalidade subjetiva, se restringe a competéncia doJudicidrio. Ao Poder
Legislativo cabe, por outro lado, apreciar amplamente a legalidade objetiva dos atos
da Administração, sujeito a estritIssirnas exceçóes, ja examinadas quando do estudo
dos cont'roles recIprocos entrç os Poderes do Estado.
Mass não ficam aqui as generalidades a serem lembradas quanto ao controle de
legalidade: também corn relação aos efeitos do seu controle externo, ha que se fazer
outra importante distinção, envolvendo a tipologia de amação de urn e outro Poder
do Estado: enquanto o controle externo pelo Legislativo, dito Parlarnentar, respeitadas as exceçôes, 6, preponderanternente de fiscalizaçao, o controle externo pelo
Judiciário 6 precipuarnente de correção. Assim, o controleparlamentar ndo atinge diretamente o ato liegal - e as medidas,facultativamente tomadas, se processarn na area de
discriçaqpo1itica; enquante o controle judiciário atinge diretamente o ato ilegal - e as
medidas,necessarianiente tomadas, se procçssam na area da decisão vinculada.
Se não ha ilegalidade subjetiva, o Juditiario nada tent a corr(qir; entretanto, o
Legislativo, que nâo recebe o encargo de tute!ar em concreto cm interesses juridica
mente protegidos, terá competência para introduzir na ordem jurIclica uma nova
so!ução que, em tese, the pareça adequada para o prob!ema de juridicidade enfocado, visan4o a prevenir on dirimir conflitos futuros, pelo aporte de aperfeiçoamcntos
institucionais.
Tem-se que, dentro do vasto campo cro controle de legalidade - interno, se exercido pela própria Administração, e externo, se o for pelos Poderes Legislativo, Judiciário e, em suas respectivas competéncias de ze!adora e provocacâo, pelos demais
órgãos constitucionalmente autônomos, deve-se concentrar especial atenção sobre
a modalidade externa e, dentro desta, a judiciária, pois bem arnplo se apresenta o
conceito de controle de legalidade no Estado de Direito, e suficienterriente vasto, para
ne!e caberem todas as forrias e meios de preservá-Ia - preventiva e corretivamente.
A integridade do amal sistema constiucional de atuação do Estado, que se tiesenvolve em espectro cada vez inais plural e niultissetorizado, através de órgaos ç ftrnçoes
de seus trés Poderes, de órgãos e funçOes constitucionalmente autônomos, de6rga6s
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e fim46es estatais intermédios e, ainda, da atuação dos particulares delegatários,
autorizatários on reconhecidos a qualquer tItulo, converge para sustentar o primado
do Direito nas relaçóes ernie os indivIdiios, ernie os indivlduos e o Estado e dentro
do próprio Estado.
Embora cada entidade, cada Poder do Estado, cada Orgâo, cada agente e, individualmente, cada administrado, tenha o dever de controlar a legalidade, ante a
çvidéricia de urna ilegalidade deverão se ater a ação prevista em sua respectiva esfera
de com5et6ncia, entendida como o resgectivo poderdo agir.
Aos administrados cabe aprm'ocaçao'do confrole. A Administraçao cornpetirá, de
maneira plena, o exercIcio do autoconiwle. Ao Legislativo incumbe o controltubftitutivo, ox mine e de natureza polItica, sem que possa alterar o ato ilegal, o que faz pela modificaçao dos pressupostos da prOpria legalidade. Ao Judiciário competirá, por fim, o
controle corretivo, pan anular on desaplicar atos, corn reserva da decisâo final e defmitiva
em tema de legalidade subjetiva e, em casos especiais, tambérn de legalidade objetiva.
Quanto aos efeitosjurIdicos do controle do legalidade, já que seu objetivo é eliminar da ordem jurIdica o no viciado, por ser corn ela incompatIvel, lirnitarn-se aos dois
tipos institucionais j estudados: a anulaçdo e a sanaçdo, ambas, ticnicas d4natureza
corretiva.

4,

182.3. Os campos de atuação do controle
Cada urn dos trés Poderes do Estad6e órgãos constitucionairnente autônomos,
atuando em seus respectivos campos especificos, tern cornpeténcia conituciona1
para cxcrccr urn amplo e diversificado controle sobre as aTtividades de administração
ptiblica, seja como auto, seja corno heterocontrole.
A segu.ir, desdobra-se o estudo da teoria do controle, considerado este critério,
Em quatro Seçôes: I - 0 (Controle Administrativo; II - 0 Controle Parlamentar; ifi
- 0 ControleJudieiário; e, aplicativarnente, IV - Os meios de ControleJudicidrio.
Seçao I
0 CONTROLE ADMINISTRATIVO

4-

H.
C

-

183. CONCEITO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

0 controle administrativo é, por definição, o exercido pelos Orgãos da Administração sobre seus próprios atos no desempertho da autotutela. Assim entendido, cabe
ao Poder Executivo voltar-se amplarnente sobre suas próprias funçôes administrativas, extroversas e introverscis, e, aos demais Poderes do Estado, hem corno aos órgãos
constitucionalrncnte independentes, o mesmo, no que toca as suas respectivas firnçôes adrninisrrativas introversas.
Corno objetivo, o controle administrativo visa, sirnultanearnente, a legitimidade
e I legalida4e da ação administrativa piib1ica.
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183.1. Controle administrativo c/c legitimidade

No Imbito do Poder Executivo, o controle administrativo de legitirnidade é de
grande irnportancia, por the cornpetir quase a totalidade da administraçao extroversa,
ou seja, a gcstäo dos interesses da sociedade, que the são constirucionairnente confiados, no exercIcio da qual atua corn ampla margern de discricionariedade.
seujztular unipessoal, o Chefe do Governo - Presidente da Rcpñblica, Governador on Prefeito - terá sempre a u'ltirnaplavra no desempenho de sua função,
de direçao superior da Administraçao (art. 84, II, CE), e os seus auxiliares diretos, os
Ministros de Estado, Secrethrios de Estado ou Secretários de Municlpio, exercerão
a supervisão dos órgãos e entidades em suas respectivas esferas de açâo (art. 87,
parágrafo tinico, I, CF), corn suas próprias competéncias estabelecidas por lei on
delegadas por decreto, para o exercIcio de aspectos setoriais do controle.
Assirn corno essas autoridades politico-administrativas terão competéncia para
?lefinir a resIduo do interessepübliCo que I/us repassar a ordemfuridica, para desempenhar
suas respectivasfiinçUes discriciondrias, do mesrno rnodo thes caberd exercer sua cornpeténcia para con trolar a atuaçao dos entes, drgtios e agentes em seu timbito de atuaçdo,
avaliando o alcance e o resultado de toe/os os atos sujeitas ii sua decisdo e supen'isdo e revisão, para que logrern atender, da meihor maneira possIvel, aos interesses pUblicos em
jogo, tratando-se, assirn, de urpa competéncia de controle tanto sabre suaprópria discricionariedade,corno sobre a exercitada pelos scus subordinados hierdrquicos, no exercIcio
de suas respectivas competéncias.
rnesrno se aplica, mutatis niutandis, no ârnbito administrativo interno dos
Poderes Legislativo e Judiciario, bern como no dos órgaos constirucionaLmente indepepdentes, nos quais, paralelarnente, existern órgãos de c4ula de direçdo, competentes
para zelar por esses rnesrnos valores no dcsernpenho de atividades introversas.

183.2. Gontrole administrativo de legalidade
0 controle administrativo de legalidade tern diversa natureza: trata-se de urn dev..ergeral que se irnpôe a todo e qualquer ente, ógão on agente da administraçao pübliCa, não irnporta quem a exerç, se é extroversa ou introversa ou em que hierarquia
se situe.
No que concerne a ação dos servidorespu'blicos, no desempenho de seus respectivos cornetirnentos, esse dever esta implIcito em sua investidura, obrigando-os não
sornente a agir de acordo corn a lei, corno a aunt obrigatoriarnente no controle da
legalidade de sua aplicaçtio, apontando sua violaçao, onde e quando for o caso, e cotrigindo-a quando competentes para tanto.

183.3. 0 co*ztrole comofunçao administrativa
controle administrativo, corno exposto, 6 ern a ser urna especIfica frnção da
Adrninistraçao, de natureza reflexa, legairnente institulda, que the confere o poder-
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dever de praticar todos os atos necesslos a conformaçao corretiva de sua gestão,
tanto em referéncia ao interesse pñblico não legislado (legitimidade) quanfb ao interesse piThlico legislado (legalidade), desdobrando-se, portanto, em duas modalidades
de fisnção adininistrativa de controle: o con.troic administrativo de legitimidade e o conb-ole administrativo de legalidade.
0 controle administrativo de legitimidade, também denominado de controle do meadministratro,
pois se refere ao motivo e ao objeto discricion4rios, que constinrrn a
fltO
mi,jto, incide, por isso, exciusivamente sobre esses dois elementos, sempre que tenham "
sido obftto de decisao discriciondria, vale duet, quando aspectos de ambos ou de algum
deles tenharn sido confiados, pelo legislaaor, avaliaâo e escoiha da possibilidade, do
contedo, da conveniência e da oportunidade do agente q.dministrativo.
0 controle administrativo de legetlidade inca, por sua vez, nao sO aos elementos
vinculad.os do ato administrativo, como a todos os aspectos dos elementos discriciondrios
que se apresentens suscetIveis de t4qurna forma de contrasteamento corn partimetros positivados des ordemgurt'dtca.
Esta afirmação confirma, mais uma vez, que a discricionariedade não é umpoder,
mas umafisnçtio que, como qualquer outra, tambirn se sujeita no exame detga1itiade
em todos aqueles aspectos e pressupostos que se encontrem expilcita ou implIcita,
clireta ou incliretamente vinculatios a legislacdo.

0 controle administrativo, por ser, asirn, ambivalente - de mérito e de legalidade
- é o de mais amplo espectro de amação que possa scr.,exercido, pois, tffhtopode
anular quantojiscalizar, con/li-mar, revogar, alterar, suspender ou sanar os atos praticados, tendo a disposicão urn arsenal técnico provido dos mais variados insti-umentos
jurIdicos para atingir cada urn desses fins.
Pot esse motivo, seu estudo se desdobra, relativamente: A - as modalidades
jurItiicas de atuaçdM do controle admini ±ativo, classificadas quanto ao objeto visado
pelo ato controlador, e B - aos instrumentosjurIdicos de atuafJo do controltadrtiinistrativo, classificados quanto àforn-za que ihes conuira o direito positivo.
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184.1. Modalidades dv atuação do controle administrativo
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0 controle administrativo comporta ser examinado sob dois critérios: o temporal
e o objetivo: no prirneiro caso, exarninando o controle no tempo: tern-se o controle anterior, o concomitante e o posterior, e, no segundo caso, parrindo da eficdcia pretendida
quanto ao objeto controlado: desdobrarn-se dois objetos:fiscalizar e corrqir.
0 controle anterior cerca a processo de fbi-macdo da vontade administrativa de
cuidados antecipativos para evitar injuriclicidades, corno, por exemplo, nas aprovaçoesprévias de açöes, nos reftrendos, nas audiênciasptiblicas e nas
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controle concomitante se desenvolve paralelamente a manifestação da vonta4e
administrativa pelo exame de cada fase, possibilitando a introduçäo de corrcçOcs
incidentais, corno, por exemplo, nas aprovaçoes deprosseguimento de açóes e no acornpanharnento tie processos.
controle posterior é o mais empregado, porque permite que a ação administrativa se proccsse corn rnaior rapidcz, o que não impede o emprego intercorrente
de instrurnentos de publicidade, para a fiscalizaçâo eventual e a possi'vel aplica9âo de
correçOes ã9cidentais.
São basicamente dois os objetos do cosje considerando a efica'cia pretendida:
fiscalizar e corrzgir, dal a classificação das duas paralelas modauidades de atuação: a de
fiscalizaçao c a de correção.
A atuaçao de controle administrativo de flscalizaçao, ou atuação fiscauizadona, é
aquela que se destina ao exame e reexame tie rehaçoes administnativas visando a identificar possiveis desconformidades, em termos de legalidade ou de rnérito.
A atuaçdo de controle administrativo de correçao, ou atuação corretina, é aquela
que se &re a elirninaçao da ilegalidade ou da ilegitirnidade nas relaçffcs de direito
administrativo, uma vez identificadas: são elas, quanto a ilegalidade: a anuhaçao, a
suspensao, a confinnaçdo e a sanafao) iristituto?já estudados, acrcscendo-sc, quanto a
legitirnidade:, a revogaçao, a rnodiflcaçao e, também, as mesmas formas, da stpensio.
e da confin#naf do.
A atuaçdo anulatdnua é aquela que se volta a elirninaçao da ilegalidade pelo desfazirnento de uma relaçdo administrativa por ilegalidade.
adaptaçao da
pela
elirninar
a
legalidade
A ath%cay sanato'nia é a que se destina a
relaçdo administrativa as respectivas normas rEgedoras.
Atuaçdo revocato'nia é a que se utiliza para desconstituir uma relaçdo administraLiva que, embora válida, nao mais seja considerada de interesse püblico, on porque se
constatou a impossibilidade de realizá-lo através dela, ou porque tcnha sido reavaliada
como inconveniente on inoportuna, para esse efeito.
Atua do rnodificatdnia é a que, scm desconstiruir o am discricionário de uma
relaçdo administrativa, introduz-lhe alteraçöes por consideraçöes de mérito.
As duas modauidades coi4'etivas cornuns aplicáveis aos problemas de legalidade c
de mérito ,sao a suspensiva e a confirmatérua.
A atuàçdo suspensiva é aquela pela qug por motivos cautelares, em caso de
reexame de legalidade on do mérito, a Administração interrompe o processarnento
da manifestação da vontade da Administração ou retira temponariarnente a exequibilidade de urn ato em determinada relaçdo administrativa.
Finalmente, a atuaçdo conflrrnatónua é aquela em que a Administração reafirma
a legalida& de qualquer relapdo administnativa posta sob dilvida on suspeita, on
renova sua apreciação de legitirnidade, reafii'fhando sen julio de possibilidade, de
conveniéncia e de oporrunidade, de um am discricionário praticado.
0 controle administrativo pode ter duas modalidades quanro a onqern da atuaçdo
do controle: se for interna, denomina-se auto controle, em que é a mesma a Administração controladora e a contro1da; se de origem externa, denornina-se heterocontrole,
sendo, entb, distintos, o órgão on Poder controlador e o controlado.
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Cabe distinguir, ainda, quanto a oportunidade de realização do controle, duas
modalidades básicas de amação administrativa: o controle a4ministrativo preventivo e
controle administrativo repressivo.
con trole administrativo preventivo pock ser anterior, exercitado anUs de urna
atividade administrativa ser praticada, ou concoinitante, durante a Stia prdtica, para
que sejam evitados defeitos de legalidade ou de mérito. A lei procura revestir certas
atividades de cuidados especiais, coma os adotados, por exemplo, emproeedimentos
prcparatdrios, corno as licitaçJes ou os concursospáblicos, sendo afiscalizapdo a sua principatmoda1idade de atuação.
controle administrativo repressivo, de emprego posterior, é o quc se cxccuta para
reconduzir a açâo administrativa a legalidade e legitiinidade, conforme venbam a
ser detectados vicios de urn on de outro tipo, sendo a correção a sua principal modalidade de atuação, notadarnente pelas vias da anulação, se de ilegalidade se trata, e da
revogaçäo, se é uma ilegitirnidade a que se idenrifica.
184.2. Instrumentospara atuação do controle administrativo
São instrumentos do controle administrativo os atos c os processos, previstos na
ordem juridica, destinados a suscitar e a realizar o reexarne de relaçOes administrati'\'as suspcitas dc defcitos de legalidade ou de mérito.
184.2.1. Direito depet4S
Este instituto, tradicionalinente previstci em nossas Constituiçôes, está mantido no art- 51, )QQUIV a, da Constituição de 1988, para defesa de direitos on çpntra
a ilcgalidadc on abuso de poder, sendo indissociávcl do conceito de Estado Democrático de Direito.
A utilização desse instmmento destinado a provocar o reexame de matéria administrativa, cstá franqueada a todos, ou seja, a qualquer pessoa, natural ou jurIdica,
nacional on estrangeira, não exigindo mais que a seu requerente possua algum ripo
de ftteresse pessoal para dde se valei não estando, tampouco, sujeito a prescrição.
184.2.2. Reclamação relativa fln'estaçao dos seMçospüblicos
4.

Mais restrita quc o direito de petiçâo, destaca-se, tambern corn assento constitucional no art. 37, § 30, I, a reclamaçdo administrativa relativa 1 prestaçao dos
serviços pishlicos, como modalidade de provocacão do controle administrativo, cxigindo pertin&icia subjetiva: entre a usuário reclamante e a serviço pñblico objeto
de reclarnação.
A ici, no caso, subentenclida a própria de cada entidade politica, em razão de
sua autonomia constincional, deverá disciplinar esse instrurnerito, juntarnente corn
outras formas de participação direta e inclireta dos usuários quanta aos serviços que
ibes são prestados.
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184.2.3. Kecursos em processes administrativos

:

Ainda corn assento constitucional, no art. 5°, L'\4 os recursos sãogarantidos a-os
gaines em processo administrative, nao importando a disciplina especIfica que os regule.
Recursos administrativos são os pedidos formais de reexame de atos, geralmente
fundados no princIpio hierárquico on em hipóteses especialmerite instituldas em li.,
ato da autoridade recorrida, corno resultado da apresentaçâo do recurso, salvo se
deoutro modo venha clispor a lei, édevolvido a reapreciacão da autoridade recorrente
sob todos os seus aspectos - dç legalidade e de rnérito.
Coinotada unidade da Federação, no gozo de sua autonomia politico-administrativa, pode clispor sobre seus própriosprbztessos administrcttivos, tornando-se irnportante, embora não seja imprescindivel uma vez que a norma constitucional e' 7
autoaplicável, que as entidades da Fcdcraçäo legislem sobre a mattria.
Os recursos administrativos classificam-se, quanto aos efeitos, em devolutivos,
quando transferem a atitoridide recorrida a cornpeténcia revisora, e suspensivos,
quando sua 'interposiçâo retira a exequibiidade do ato recorrido. Quanto a forma, os
recursos serão hierdrquicos, quando os agentes a quo e ad quem se escalonem na mesrna linha hierárquica, e hiera'rquicos imprdprios, quando nâo tenham, entre si, relaão
de subordinação hierárquica, caso em que seth necessãria urna expressaprevisão de sua
*
admissibilidade. Finalmente, ainda quanto a forma, podcrâo ser de provocaçäo vguntáS on de ofi'cio, segundo exijam on não a iniciativa do administrado.
15. ATJTOCONTROLE CONTABIL, FINANCEIRO,
ORçAMI3NTARIO, OPERACIONAL E PATRIMONIAL INTERNO

0 Direito Administrativo abrange nâo apcnas as relctçocs extroversas da Admi- •
nistração corn os administrados, como as relaçöes introversas, entire seus entes, órgaos
e agentes.
- •
As atividades de controle.,interno, quanto A legalidade dagestio pib1icaJlnanceira,
nelas Mcluidas a contábil, orçarnentária, operacional e patrimonial püblicas,
-€onstituern-se, por isso, em ramo do Direito Adhinistrativo que, pot sua import&ncia e cornplexidadc, costuma ser tratado autonornamente sob a denominaçäo de Direito Financeiro, pois, em Ultima análise, convergem para administração dasfinanças
das entidades de direito pñblico e, sob certas condiçOes, tambm as das eritidades
paraestatais, no que toca A defesa do erário pu'blico, em senfldo amplo.
A extensa e ate redundante designação deste item repete didaticamente o subtItulo constitucional correspondente (art. 70). Especificamente, porérn, porgestdo
financeira exitende-se todo ogénero: a disposição administrativa dos recursos püblicos; porgesrão orçamencdria, a subrnissäo contábil dos dispéndios püblicos A previsão legislativa expressa pelas trés rnodalidades de leis de natureza orçamenthria ,
instimIdas por gestdo operational, a busca da eficiéncia administrativa, através da
rnaxirnização quantitativa e qualitativa dos resultados, corn a minimização dos cbspéndios; e porgestão patrimontal, a disposição jurIdica do patrimônio rnobiliário e
irnobiliário db Estado.
•
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Em consequncia, as atividades correlatas de controle terão, genericamente, o
objetivo de zelar pclajuridicidade dos atos praticados no desempenho desses variados aspectos especIficos da gestão pñblica.
controlefinanceiro volta-se a fiscalizaçäo e a corrcção das ilegalidades cometidas nagestão dos dinheiros püblicos, inclusive o endividamento, implicando, assirn,
controle contcibil, quanto a seus aspectos técnicos peculiares.
0 controle orçamentdrio destina-se a fiscalizar e a corrigir as infraçóes as leis de
rneios - o orçamento plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual
- semprc zelando pela juridicidade da disposipao dos dinhciros páblicos.
A conjugação dos controles financeiro e orçament4rio possibilita o qne se tern
como agestão fiscal responsdvel - a que é planejada eprevcntiva de riscos (objeto da Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, art. l, parãgrafo ünico).
0 controle operational direciona-se a supervisão das atividades administrativas
IC
quanto ao fiel cumprimento dos pianos e prograrnas e, espccia]mente, quanto ao
atingimento dos resultados e metas espkIficas por des visados.
controle patrimonial objetiva a rigorosa observácia das normas que regem
uso, a conservação e a disposi$o dos hens páblicos, com on scm dispéndio de
recursos fazendários.
Cada urn dos Poderes e árgâos constitucionalmente autónomos das entidades
polIticas, na forma do art. 70 da Constituição e no desempenho do controle interno,
devcrào exccutar cada uma dessas modalidadcs de controle, abrangendo a totalidade desses aspectos: de legalidade, legitimidade, cficácia, eficiência e economicidade, na
.
forma da lcgislaçao ctplicdvcl.
Esta legislação aplicável é de competéncia concorren1te da União e d Estados,
no que toca ao controle financeiro (art. 24, I, CF) e ao orçarnento (art. 24, II, CF),
admitiindo a suplemcntacão municipal (art. 31, combinado corn o art. 30, II, CF).
Reservou-se, ainda, a União a competênciaprivativct para legislar sobre normas
gerais de licitaçao c con trcttação cm todas as modalidades, para as administraçOcs
piiblicas diretas, autsquicas e fijndaciônais da União, Estados, Distrito Federal e
Municipios, obedecendo ao regime especial previsto para as empresas táblicas e
sociedadc de economia mista (arts. 22, XXVII, c/c 37, XXI, e 173, § 1°, III, CF).
Observe-se que essa competéncia, para legislar sobre licitação e contratação,
stá limitada ao estabelecimento de normasgerais, não podendo a Uniâo, sob petia
de inconstitucionalidade, esgotar qualquer dos aspectos regulados.
Compete, ainda, a União legislax amplamente sobre normas gerais, e sobre
normas especificas próprias, de controle orçamentário, financeiro, operational e patrimonial, e, aos Estados, Distrito Federal e Municipios, legislar especificairçnte sobre
essas mat&ias, obedecidas as normas gerais baixadas pela lJniao, sendo que os MunicIpios observarão, ainda, os princIpios constitucionais e a IegisIaço concorrente
aplicávcl de seus respectivos Estados (arts. 29 e 24, I e II).
Dessa competência destaca-se a de legislar sobre o orçamento (art. 24, II, CF),
instimiçao-chave para asscgurar a qualidade democrtitica (sob o aspecto da legitirnidade) e jurIdica (sob os demais aspectos da juridicidade) da gestão da receita e da
despesa püblicas.
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0 Direito Financeiro arrola como princ(pios doutrindrios do orçamento, ernie outros, a unidade, a universalidade, o equilIbria, a veracidade, a especializapdo c a anualidade, distinguindo-se, constitucionairnerite, duas leis preparat6rias de natureza
orçamentária, oplano plurianual, para as despesas de capital que exijam continuidade
e se prolonguern pot mais de urn ano, e as diretrizes orçamentdrias, compreendendo
as metas e prioridades, as alteraçOes na legislaçp triburária e a politica de aplicação
ds ag'ncias financeiras oficiais de fomento (art. 165 e seus parágrafos, CF).
A Constituiçâo distingue, athda, quanto a essas modalidades de controle, o
interno do externo (art. 70), que a doutrina distingue não so pela competEncia dos
Srgâos 9UC os exercem (o controle interno cabe a prOpria adrninistraçâo de cada
Poder e o controle externo, ao Poder Legisladvo, que o exerce diretarnente on por
Orgãos auxiliares), corno pela abrangtncia e pela eficdcia juridica, que são própnias a
cada urn deles.
0 controle intemno, preponderantemente admiriistrativo, é amplIssirno, podendo se estender a aspectois de legalidade e de mIrito da gestão financeira, orçamentána, operacional e patrimonial, enquanto que o controle externo, restrito as hipOtcscs
constitucionais (art. 71), é preponderantemente politico, sendo que a seus órgãos
auxiliares internos e aos Tribunais e aos Conseihos de Contas cabem, em regra, afiscalizaçao e, excepcionalmente, a pritica de urn tipo de conçáo da ilegalidade contábil
e financeira, como se estudará adiante.
A Lei Orgnica do Tribunal de Contas da União, no 8.443, de 16 de juiho de
1992, clispOe sobre competéncia, jurisdiçao (imópnia), julgamento de contas, cxccução de suas decisOes, recursos, fiscalizaçao, denüncia cidada, sançOes, organização
iriterna, Ministério Piiblico especial, Secretania e provi&ncias correlatas.
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186.0 CONTROLE 1ELO PROCESSO ADMINISTRATWO
Irnpllcit na norma constitucional que garante o recurso administrativo (art. 5°,
LV), bern corno na anterior, que assegura o devidoprocesso legal (art. 5°, LIV), contern-se a prOpria afirniação constitucional doprinc 1pio da processualidade, obnigatónio
para a atuaçãodo Estado.
Os processos administrativos consistem na sucessdo do atos racionalmente dispostos,
de modo a convergirern para a çbtenção de urn resultadojurIdico desejado. Esta sucessão de atos marializa urn procedimenco, que vaniará cm função do resultado colirnado.
0 Direito Administratii'o .Processual C o rarno dthático adjetivo voltado ao estudo e
aplicação desses principios, preceitos e técnicas jurIdicas destinados a ordenar da
maneira rnais segura e eficiente esta fundamental atividade da Administraçâo, em
função da realização de urn ato final, que contém o resultado, caractenizador de cada
processo.
Portanrô conforme a eficácia pretendida desse ato final, são identificadas as seguintcs modalidades processuals:
1 - processos ordinato'rios, destinados a baixar atos adrninistnativos normativos;
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2 - processos negocic4iis, destinados a declarar uma vontade a&ninistrativa
anuente corn urn interesse privado previarnente expressado, como sejam a licença, a autorização, a thspensa, a permissão etc.;
3 -processos enunciativos, que objetivam uma declaração cenificatdria de
ato on atcstatdria de atçou de ornissão; c
4 .-processospunith'os, que visam a infligir uma sançao, thtern ou externa,
ante as violaçóes da lei on de cornando administrativo.
Outra classificação ñtii distingue os processos administrativos, conforme os
setores c/c atuafão, identificando-se sob esse critério processos especificos como os de
edificação, de loteaniento, tributários, disciplinares etc.
Reserva-se a cada ente da Federação legislar sobre seu prOprio processo admir,
nistrativo e os seus respectivos procedirnentos, observados os principios constitucionais expilcitos e impilcitos. Para a Administraçao Federal oprocesso administrativo
está disciplinado pela Lei no 9.784, de 29 de janeiro tic 1999, na qual'k gárantern:
recurso administrativo, a revisdo e se regulam vários aspectos de sua tramitação,
como a reconsideraçâo, a interposição independente de caução, o encaminhamento,
a trarnitação mxirna For três instncias, a legitirnidade das partes, os prazos, as
condiçOes substantivas da interposicäo, as hipóteses de não conhecimento e a revisão
de sançbes (arts. 56 a 65), aplicando-se subsicliariarnente, quanto ao procedimento,
todas as leis processuais administrativas e.speclficas vigentes no piano f?deral.
Não obstante a sua difundida utilização na atividade adrninistrativa, osprocessos
administrativos ressentem-se, no Brasil, da falta de regrasgerais nacionais, que deem
consisténcia e segurança a tramitação dos atos de interesse dos administrados em
todo o Pals. A atornização de princlpios e de norrnas aplicáveis causa vacilaçóes e
indefiniçóes que dificultam, quando no impedern, a piena observ&ncia da garantia
constimcional do devid.o processo legal, nas hipóteses que envolvam a liberdade e os
hens dos administrados (art. 50, LIV). Neste passo, iaz-se corn corn uma succssão de
administrativistas, como, distinguida e pioneiramente, Alberto Bittencourt Cotrim
Neto, que advogaram, corn empenho e persisténcia, a adoçâo de uma processualistica básica para todos os gêneros e 6rbitas da açâo administrativa p6blica brasileira.
-Ainda assim, venharn on não 4ser adotadas, de lege ferenda, essas desejadas
normasgercüs nacionais de processo adnilnistrativo, a doutrina auspiciosaente já tern
avançado bastante neste propósito, distinguido alguns princios básicos, de assento
e amplitude constitucionais, indispensáveis a reg&icia de urn processo administrativo
democrático, seguro e eficiente, tais como os seguintes, já adotados na referida legislação federal: princIpio da legalida4e, principio dapublicidade, princio da oficialidade,
principio do conwaditdrio,princio da-motivaçdo epthzci[pio da recorribilidade.
princ4'io da legauidade, aqui tornado em sentido estrito, consiste na vinculado
processo,
em todas as suas fases, a prévios ditarnes legais, proibidos o acrescáo
cimo on a reduçâo de fases e de atos, salvo expressa previsão legal.
0 principio da publicidade determina a obrigatória divulgação dos atos processuais, salvo quando a defesa da intimidade ou o interesse social exigir o sigilo.
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princzio da oficialidade corresponde a prerrogativa de impulso da Administraçao; preva!ecendo o interesse püblico, cabe, em princIpio, a Administração,
impulsioná-lo em todas as suas fases.
pr&dpio do contra,ditdrio consiste na garantia do administrado de que the
será aberta a oportunidade de esciarecirnento e de ampla defesa, de apresentaço de
prova e de acompanhamento de todo o procedimento, sempre que o processo verse
sobre interesses cuja proteção the foi assegurada: individuals, coletivos on clifusos
(art. 5°,tV CF).
princIpic da nwtivação, já enunciaffO constitucionairnente (art. 93, X), determina a exposição clara e consequente das razócs fáticas e juridicas que embasam
quaisquer decisOes administrativas.
princio da recorribilidade deterrnina que qualquer decisao, tomada em processo administrativo, deverá ser revista por autoridade hierárquica recursal (art. 5°,
Lv, CF) :
Em surna, corn a Constituiçäo de 1988, o contraditóriü, a ampla defesa, os recursos e apublicidci4e tornaram-se obrigatórios em todos os processos - jucliciais on
administrativos (art. 51, LV e LX, CF), devendo as unidades federadas zelar, jor sua
parte, para que sejam efetivamente observados.
Seçaoll
0 CONTROLE PA]1LAMENTAR
187. CONCEITO DE CONTROLE PARLAMENTAR
controle par1amenur, ou legislativo, é ø exercido pelo Poder Legislativo de
qualqucPdas trés órbitas federativas; diretamente, por seus plenários on comissOes
parlamentares, e, indiretamentc, corn o auxIlio de órgãos independentes instituldos
para esse fim espeelfico.
controle parlarnentar se insere entre os denominados mecanismos constitucionais defreios e contrapesos, que são instituiçóes dedicadas a manutenção do equilIbrio
entre os Poderes e órgãos constitucionalmente authnomos do Estado, disciplinando
as interfeYências de cada urn sobre os demais. Seu ernprego, por excepcionar a independncia funcional, está restrito as hipotesetconstitucionais de admissibilidade, podendo se exercer como urn con trole fiscalizador, suspensivo, anulatorto e, eventualrncnte,
sancionatório (como no impeachment).
A Constimiçao de 1988 adota cliversas forrnas de controle parlarnentar inndentes sobre a Adrninistração Póblica, apresentando urna sensivel expansâo desta
modalidade relativamente as Cartas precedentes, o que concorreu para urn saudável
reforço politico do Poder Legislativo.
A caracterIstica principal do controle parlarnentar é a de ser, preponderantemente, urn controle de legitimidade e, apenas excepcionalrncnte, de legalidade. Se
escopo consiste, em Mtirna análise, em assegurar que a adrninistraçâo piTh]ica se
.112
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processe corn fidelidade aos valores e aos interesses püblicos poiiticarnenteprevaJecentes,
segundo a interpretaçao dos rep resentantes dopovo corn assento nas Casas Legislativas, ó'u
seja, corn sujeição aos crivos da dernocracia representativa e, sernpre que possivel,
pelos da dernocracia participativa.
Dessa caracterIstica material do controle parlamentar decorre a formal, que é
a de ser, norrnalmcntc, urn controle 'tie fiscalizaçao., apenas excepcionalmente concluzindo a atos interventivos, corno a suspensão e a anulacao de atos oa punição de
responsáveis, corno a seguir se exarnrnará.
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188. MODALIDADES DE CONTROLE PARLAMENTAIt

-

Sob o critério orgânico, rnencionararn-se trés modalidades gerais de controle
parlamentar: duas diretas - o controle exercido pelosplenários legisMtivj e o exercido
por suas comzssfles - c urna indireta - a controle exercido em conjunto corn drgãos
auxiliares constitucionalmente instiruidos.
Sob o crittrio material dos efeitos se distinguern as rnodalidades preventivas e as
rep ressi vas. As primeiras, nitidamentcfiscalizadoras e, as dernais, corn eficácias suspensivas, anulato'rias on sancionadoras.
Coma as modalida%es de controle parlamentar j a forarn relacionadas no UpItulo X, suficiente será oferecer cernp1os caractcrIsticos de controle parlamentar
direto, preventivo e repressivo, e, a seguir, do controle parlamentar indireta prçventivo e
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Esta é a rnodalidade rnais amp,visando principalmente ao exercicio constitucional, pelo Congresso Nacional e por suas Casas singulares, da sua cgnpetência de
co-participaçao em alt,zs decisoes polItico-administrativas'da Rep ithlica. Assirn, tornando
exemplos desta rnodalidade: ao Congresso Nacional, juntarnente corn a Presidente
da Rcpüblica, cabe constitucionalinente fixar o efetivo das Forças Arrnadas (art. 48,
Ill), transferir temporariarnente a sede do Governo Federal (art. 48, VII), conceder
anistia (art. 48, V.111) entre outras.
Ao Congresso Nacional se reserva ainda a exclusividade da prática de inñrneros
outros atos politico-administrativos que importam em urna compettncict de controle
prtvio sobre a Administração Püblica federal, corno, destacadamence: a autorizaçãQ
ao Presidente da Repüblica para d&arar guerra, celebrar a paz, permitir trânsito
ou perrnanência de forças estrangeira (art. 49, II) e a ausentar-se do
(art. 49,
III); a aprovação ou suspensão do cstado de defesa do estado de sItio e da intervenção federal (art. 49, IV); a incorporação, subdivisão ou desrnernbramento de
dreas de Territórios on Estados (art. 48, 17I); a fixaçao, dos subsIdios do Presidente
da Repüblica, do Vice-Presidente da Repiblica e dos Ministros de Estado (art. 49,
V.111); a escotha dedois terços dos membros do Tribunal de Contas da União (art.
73, § 2°, II), e, principalmente, a convocação de Ministros de Estado para prestar
inforrnaçOes (art. 50).
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Também corn privatividade, cabe ao Senado da Repiiblica isoladamente: aprovar previamente a escotha de cliversos titulares de altos cargos federais (art. 52, ifi);
autorizar operaçôes financeiras externas (art. 52, V); fixar lirnites globais para a
dIvida cgnsolidada da União, dos Estados e dos Municipios (art. 52, VI), e aprovar
a exoneraçäo de ofIcio do Procurador-Geral da Repdblica (art. 52, XI).
Finalmente, as duas Casas, em conj(.&o ou separadamente, compete a importame missão polltica dejiscalizar e cont'rolar todos os twos do Executivo (art. 49, X'),
podendo, suas respectivas Mesas, pedir informaçóes, por escrito, aos Ministros de
Estado e a outras autoridades constitucionairnente referidas (art. 50, § 20 ).
I--

188.2. Controle parlamentar direto repressivo porplenários legisiati rot
Essas hipóteses são encontradas em nómero bern mais reduzido, mas são todas
de decisiva importância para o controle da legitimidade e da moralidade da Administraço Pi5blica.
Assim ë que, ao Congresso Nacional cabe julgar as COmaS prcstcrdas pelo Presidente da Repáblica, apreciar os relato'rios sobre a execuçdo dos pianos degoverno (art. 49,
IX) e sustar os atos normatiyos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar on
dos liniltes de delegação legislativa, o chamado veto legisiativo (art. 49, V)
Essa ñltirna modalidade, uma exceção ao principio da separacão dos Poderes,
instituIda para aprimorar o controle congressual sobre atos do Poder Executivo no
emprego do poder regulamentar ou no do poder iegifera nte delegado, deve ser,, toda4a,
como, de resto, toda exceção, interpretada restritivarnente, e não como se fora o
exercicio dc umpoderjur4dicion4 pelo Congresso, como poderia parecer, mas corno
uma dffress& espeelfica do con trole de iegitinzidade, competindo, outrossim, inafastavelmente, ao Judiciário, decidir sobre ajuridicidade daqueles atos.
A Câmara dos Deputados cabe autorizar a instauração de processo contra o Pitsidente, o Vice-Presidente da Repáblica e os Ministros de Estado (art. 51, I).
Ao Senado Federal cabe processar e juigar o Presidcnte e o Vice-Presidente da
Repdblica nos crimes de rgsponsabiiidade, hem como os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da rnesma natureza
conexos com aqueles (art. 52,1); processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal,os mernbros do Consetho Nacional de Justiça e do Conseiho Nacional
do Ministério Ptiblico, o Procurador-Geral da Repüblica e o Advogado-Geral da
lJnião, nos crimes de responsabiidade (art. 52, II).
188.3. Con trole parlarnentar direto preventivo pelas comissöes eongressuais
0 Congresso Nacional e cada urna de suas Casas, por suas respectivas Comissóes, permanentes ou temporárias, exercèm também controle preventivo sobre a Adrniriistração. Não terão controle repressivo, que é reservado, como visto, aos Plenários,
mas poderâo produzir, através das Comissdes Pariamentares de Inquérito (art. 58,
3°), peças que ensejem ao próprio Legislativo e aos demais Poderes e Orgãos consti-
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tucionalmente authnonios, tomar açôes repressivas imediatas, próprias de suas respectivas competéncias.
As modalidades de ação das comissóesparlamentares estao estabelecidas na Constituição Federal, destacando-se a convocaçdo de Ministros de Esta4o pan nelas prestar
informaçöes (art. 58, § 2°, III).
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188.4. Controle parlamentar indireto preventivo e repressivo
0 controlc parlarncntar exercido pelo Congresso Naciorial em matéria de fiscalização financeira, orçarnentária, oçteracional c patrimonial, como urn controle externo, se integrará corn os sisternas de controle interno çle cada Poder outrgão constitucionalmente autônomo.

•'

189. CONTROLE CONTABIL, FINANCEIRO, ORçAMENTARLO,
OPERACIONAL E PATRIMONIAL EXTERNO
Para auxiliá-lo, nessa rnodalidade de controle, o Congresso Naciotal atua em
conjunto corn urn drgao constitucionalmente independente, colegiado e provido de habilitaçâo técnica - o Tribunal de Contas do União — cuja cornpetência vem minudentemenre estabelecida na Constituição (art. 71), existindo, simetricamente, Tribunais
de Contas nos Esrados, Distrito Federal e nos MunicIpios do Rio de Janeiro e de São
Paulo, sujeitos, no que couber, as rnesnias normas, estabelecidas ow artigos 70 a 75,4
da Constimiçao.
Sobre a origem das cortes de cd&as, Vivciros de Castro recorda que, em Atenas já existia urn órgão dessa natureza, eleito pela Eçlésia, a assemblet geral dos
cidadãos. Em Roma, essas fiinçóes esravam cometidas ao Senado e, no meclievo,
lembra ainda Maurice Duverger, as C&rnaras de Contas faziarn pane dos conscihos
reals. As versOes rnodernas parecern ter suas origens nessas Cours de Comptes instituldasna Franca (1807), na Holanda (1820), na élgica (1831) e na Itália (1862),
estranhas, porérn, organizaçâo polltico-administrativa de palses anglo-saxóes, que
exercem esse tipo de fiscalização através de auditores-gnzais norneados entiarito bern
servirem.
No Brasil, embora tivesse havido tentativas de criação de urn Tribunal de
Contas do Irnpério, somente corn o Decreto n° 966-A, de 7 de novernbro de
1890, por iniciativa de Rui Barbosa, foi introduzido no sisterna polltico-adrninistrarivo do Pals, permanecendo, desde então, em todas as ConstiruiçOes republicanas, essas Cortes de Comas, que, corn a Carta de 1988, forarn reforçadas e
arnpliadas em suas cornpeténcias (art. 71), reguladas corn rnaior detalhe (arts. 72
e 73) e corn irnportantes alteraçöes na forma de provimento de seus rnernbros (art..
73, § 2°), basicamente, entreranto, corn a constituição, natureza jurlclica e caracteristicas técnicas tradicionais, devendo destacar-se corno novidade a atribuiçao de
eficticia tie tItulo executivo as decisOes de que resulte imputação de débito on multa
(art. 71, § 3°).
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A Constituiçâo submete a prestação de contas, perante esses drgâos, qualquer
pessoa fIsica ou jurIdica, pñblica on privada, que utilize, arrecade, guarde, gerericie
on administre dinheiros, bens e valores piiblicos on pelos quais a Unio responda,
ou que, em nome desta, assuma obrigaçOes de natureza pecuniária (art. 70, parágrafo imnico, CF).
Esta atuação do controle exterrio é preventivit, disseminando-se por uma cornpiexa redewde fiscalizaçdo. Ht, contudo, atividades deliberativas, que eventualmente
se desdobram em açOes repressivas autônomas, corno o julgamento dos contas dos administrations e demais responsdveispor dinheiros, bins e valorespu'blicos da administraçâo
direta e indirera, incluldas as fiindaçOes e sociedades instituIdas e mantidas pelo
Poder Püblico Federal, bern como das contas daqueles que derem causa a perda, cxtravio on outra irregularidade de que resulte prejuizo ao erário páblico (art. 71, II);:
a sustação de taos impugnados (art. 71, X) e a sanção dos responstiveispor irregularidades
e abusos (art. 71, VIII).
Quaujo as contas prestaiis anualmente pelo l'rcsidente da &psIblica, compete ao
Tribunal de Contas da União emitir parecer previo ao julgarnento de compethncia
do Congresso Nacional (art. 71, I), corn api'eciacão de aspectos de legalidade c de
legitimidade.
Ha regra constitucional de simetria que manda aplicar as normas relativas ao
Tribunal de Contas da União, 110 que couber, aos órgãos similares dos Estados e dos
MunicIpios (art. 75).
Expdas as generalidades dessa modalidade orgânica de controle parlamentar
,financeiro, envolvendo o contábil, o orçamentdrio, o operacional e 0 patrimonial,
resta, encerrando csta Scção, examinar, mais detidamente, a atuação do sistema de
controle estabelecido pelo novo ordenarnento constitucional, urn sistema especializado, compreendendo o controle interno c o controle externo, que deve operar integradamente, corno deflui da própria Constituição (art. 70), sendo necessdrio, por isso,
não perder de vista as mültiplas imbricaçOes funcionais desse sistemtt tie controle misto,
que se firnda nos princzpios constitucionais tic legalidade, legitimidade e economicidade
aplicados àgest&flnanceira e orçamentdria.
A ecjomicidctde consite em não comprometer recursos intiteis, desproporcionais on supérfluos para alcançar os objetivos fixados; a legalidade, em não violar
a lei e a legitimidade, em nao se afastar dos ôbjetivos democraticamente escoihidos
pela Nação, que se incorporam a sua ordem juriclica e a orientarn, bern corno aos,
resultados da gestão administrativa.
Fundamentalmente, corno se expôs, enquanto o con troic interno é de fiscalização e de cgreçdo, acompanhando toda a cxecuçâo dos programas de governo e dos
orçarnentos, ou seja - a gestão orçarnentária, a financeira e a patrimonial - o controle
externo é, precipuamente, de fiscal izaçdo e, e5?cepcionalmente, dia.nte de graves irregularidades, de correçao, restrita aos casos expressamente mencionados.
A Constiuução preve, quanto a sustaçdo de taos e de contratos daAdministraçtio,
a tramitação de processos de acertamento e recursais que garantirão a áltirna palvra
ao Congresso Nacional (art. 71, §§ 1° e 2°); observe-se que expressão "o Tribunal
decidirá a respeito", no texto do art. 71, § 2°, significa que esta competência somente
6 devolvi4 ao Tribunal de Contas em caso de inércia dos dernais Poderes.
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Do mesmo modo que, como acima se expôs, se institui umasimetria na organização e criaçâo de Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal (marcando-se
uma singularidadefederativa corn a existéncia de dois Tribunais de Contas de Mimicipios), todos como sisremas de controle misto de obrigatória adoçao, no que couber,
na adrninistração piblica extroversa e introversa dos rEstados, Distrito Federal e
Municipios (art. 75).
Em conclusao, a Garta de 1988, acrescentando ao tradicional controlefinanceiro
.e orçamentário novas dimensöes operativas, em termos de eficticia, eficitncia, economicidade e leg itimidade, scm dóvida avanç em urn ciclo de apnfe4oamento constitutional
do sistema de controle de contas, que superou as antiquadas modalidades regisdrias, que
foram mantidas apenas en-i matéria de administraçao dcessoal (admissOes, acurnulaçOes, aposentadorias, reformas e pensoes), an quad se acrescentou, mais recentemente, como mais ama importante inovaço no sistema, ernie os instirutos destinados
a preservação da responsabilidade fiscal (Lei Complementar n° ioi, de 4 de rnaio de
2000), o controlcprudencia4simultaneamente de canker politico e técnico.

d.
0 CONTROLE JUDICIARIO
190 CONTENCIOSO ADI'flNISTRATIVO MATERIAL
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A expressâo, contencioso adminissn€ivo, apresenta duas acepçOes e, por isso, urn
acertarnento técnico-semântico deve preceder a seu estudo. Assim, em scntido lato,
contencioso administ-rativo é tornado corno contenda, controvérsia ou litigio envolvendo maténa administrativa, ou seja, concernente a relapóes jurIdicas administ-ratimis li4giosas, o que expressa a sua acepçdo material. Em sentido estrito, contencioso
administrativo designa apenas a tienica de especializaçao da atividade administrativa
para, em drgaos diftrenciados da pro'pria Administraç&, julgar autonomamente aqueles
lit&ios, conforme já exarninado neste Gurso, sendo esta a sua acepcao formal.
Em razão do sistema tradicionalmente adotado no Brasil, da jurzdiçao una
(art. 5°, )00CV da Constituiçao), a expressão será doravante utiizada apenas em sua
acepção lata, que é o seu sentido material. Esta, porém, é a razão de ordemjusposit-iva pois ha outra, de ordem justioutrindS, que parte da pr6pria natureza da relaçdo
juridica administrativa, pois, tal como ocorre nas demais re!açöes jurIdicas privadas,
criminais, polItico-eleitorais, trabalbistas, criminal-militares e internacionais que dernandam, respectivan-iente, a dijerenciaçao de urn contencthso cIvel, urn contencioso penal, urn contencioso eleitoral, urn contencioso trabuilhista, um contenciosopenal-militar e
os contencio
sos intern acion
ais, diferencia-se também o contencioso administrativo, ainda
que não pela submissao formal dos litIgios a urn ramo especializado do Judiciario,
pelo apethento de subsisternas orgMñzativos do próprio Poder Judiciário para
atender as multifdrias peculiaridades da relação jurIdico-adrninistr ativa.
-
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Tanto adotando-se urna quanto outra soluçao, o que se impOe é considcrar-sc a
que, apresentando principios próprios
autonomitt cienttficot do Qireito Administrativo,
e peculiaridades doutdnárias inconfundIveis, convém que o tratamento das siruaçOes contenciosas de relaçOes juridicas administrativas ou que tiaquelas se derivern,
juiica dos
seja rigorosamente sistemtico e coerente, em benefIcio da seguranca
administrados. Portanto, o que nao se justifica seth o prejuuzo da unidade thnceptual
e da sisiematicidade de tratamento do contencioso administrativo, tanto quanto
se justificaria, pelas me,mas razôes, que as relaçöes jurIclicas acirna referidas fossem
jiatadas fragrncntária e assisternaticamente, quando litigiosas.
corNesta linha de ideias, seria ideal que a cada sisterna de contencioso material
e a evoluçâo
contenciosofonnal,
respondesse, no Juthciário, urn sistema apropriado de
dos apareillos de controle administrativo pelo Judicirio, tanto no exterior corno
no Brasil, tern atestado o acerto desta orientaçäo e ditado esta tcndéncia, como na
década passada ocorreu corn benéficas transformaçóes experimentadas no tradicionil sisterna do contencioso administrativo frances, que o equipararam -s órgäos
jurisdicionils orthnários.
E de se esperar, portanto, que o esmdo e tratamento dos fenômenos do controle
tambdm siga a rnesma tendncia
tie juridicidade daativittade administrativa no Brash
de especializacão e de aperfeiçoamento, para que se integre coetentemente a trilogia:
- jurisdiçäo
relaçfw jurIdica administrativa - relação jurIdica administrativo-littiOSa

contenciosa administrativa.

Iso posto, o estudo do contencioso administrativo em seu sentido material,
que seth o doravante encetado, cinge-se, pois, its relaçãcs juridicas administrativas
litigiosas c acs nzeiosjudicidrios existentespara soluciond-las. Em outros termos, concende controlejudiciário sobre as relaçOes administrativas de

r 4tTy

trar-se-á nasformas e meios
juridicidade contestada ou contestável.

190.1. Injuridicidade objetiva e injuridicidaie subjetiva
0 controle dajuridicidade em
0 contencioso administrativo material colima, assirn,
sigsua expressão subjetiva, corn as exceçOes as quais se dedicará item especial. Isw
judicial
contencioso
meios
dispostos
para
o
nifIca 'que a provocaçdo do controle através dos
juridicaadministrativo, em regra, se fard pan a tutela em concreto de algum interesse
ccfmaJidadet camenteprotegido, modv6pelo qual Miguel Seabra Fagund.es diz ser a
racteristica do controle jurisdicional a protcçdo do indivIduo cm face da Administraçdo
Püblica", antecipando de meio século a atual e prevalecente visão funcionalista dos
direitosfrndamentais das pessoas, aportadas pelo neoconstitucionalismo.
Não se considerará, em consequéncia, corno contencioso administrativo jurisdicional, o exercido em insthncia de autocontrole, a cargo da Administração, vertido
sobre seus próprios atbs. Desde logo, se pode notar ser bern distinta afinalidafie do
autocontrole, pois não visa precipuamente tutela da juridicidide subjetiva, mas a da

juridicidade objetiva.

Não obstante, sempre que o administrado se sentir prejudicado de direito, poderá se viler daprovocacão do autocontrole através da relação processual administrativa
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graciosa, não sS pelo rneio constitucional dapetiçáo (art. 51, XXXIV a, CF), como
pelos dernais meios de provocação simples e recursais previstos nos vários e extensos
nIvcis pqlfticos c administrativos dc normatividade processual administrativa. Observe-seihdavia, que o objeto do exanse, que Administração procederá, nessa relação
graciosa, não será se cia acaso teria leseido direito subjetivo individual, mas, simpiesmerit; ac da agin objetivamente em desacordo corn a lei.
Assim, no autocontrole, a Administração apenas reexarnina a pro'pria atuaçâo
em face da lei - inexistindo, a rigor, uina relaçao litigiosa, porque o objeto do pronunciarncnto administrativo, concluido o reexame solicitado, não estará referido a urn
hipptticoferimento de direito subjetivo individual, mas, merarnente, a conformidade de
seu agir corn a vontade da lei. Portanto, rigorosarnente, a Adiiiinistração deve apenas
reconsiderar a lcgcdidade objetiva tic scus prdprios atos, scm avançar julganwntos sobrc
a relaçao gbjetiva contenciosa subjacente, ainda porque, esta ainda não se instaurou
formalniente.

iI

190.2. 0 julganiento da matéria contenciosa administrativa
Conforme o exposto, a Adniinistraço ntiojulga seus atos, como tampoucojulga
a si mesnia, lirnitando-se ao reexame de sua atuaçtio I luz do Direito, simplesmcntc para
vcrificartsua juridicidade objetiva, de rnodo que, se vier a corrigi-los, para alterdlos on anulá-los, nao terá sido porque os tenha considerado violadores de interesses
juridicamente protegidos, mas porque os encontroujuridicamente viciados, c se acaso
os mantiver, sempre remancscerá ao Judiciário definir terminativamentc a respeito
de suajuridicidade subjetiva, que não objeto de exarne principaliter - corno qucstâo
principal - na instância administrativa, cabendo-ihe, então sirn,proferirjulgarnento,
ten to como prciminar lógica o exarne e pronunciamento da injuridicidade objetiva,
corn a ultima palavra de direito.
Erro, portanto, afirmar-se que o Judicidrio substitui ojulgarnento dejuridicidade
de urn ato praticado pela autoridade administrativa pelo seu próprio, pois a Administrab, em nosso sistema, a rigor ndo julga o contencioso adveniente de seus
atos. /
E nccessário, portanto, cpac a expressãojulgarnento sejaritendida, não em sua
mc'ia acepçâo l4qica - como sinónirno dejuIzo, produto dKina aprcciação de congrukneia on incongruéncia entre ideias - mas em seu sentido juridico - como conjugação de irma atividade 1oica corn urna atividade substitutiva de vontade. RcaIrncnte,
tomada #jurisdiçâo como afisnção do Estado, em que se da a substituiçdo da vontade
decisória, seja dos particulares seja do Estado, por outra, emanada por órgão diferenciado do pr6prio Estado, corno ressalta o magistério de Giuseppe Chiovenda, tornase inconcffiãvel e inconfundIvel o conceito de controle pelo contencioso administrativo,
corn essas caractcrIsticas, corn o do autocontrole exercido pelaAdministraçtio.
Conciui-se, portanto, que, através do contencioso administrativo jurisdicional, o
Estado perfaz umaflrnçao de controle tie juridicidade subjetiva de sua própria ação administrativa, pela substituição da exprcssão da vontade da Adrninistraçâo, pela que
seth pronunciada pelo Judiciário, como afirmação do primado da lei e do Dircito.
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191. ESCALA DE JURIDIcIDADE
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Opoder do Estado é uno, pois resulta, necessariarnente, da própria undadepo1itica

a Naçao, mafestando-se em diversas firnØcs pu'blicas, nas quals a vontade eata1 é
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sempre a mesma, não importando corno se expresse - na lei, na senten1a no ato administrativo, bern corno nos atosprdprios dos órgãos constitucionairnente independentes - os
cxc rcentes das fisnçoes essentials a justiça, os tribunais de contas, a Ordem dos Advqg4os
do ]3rasil e os dois Conseihos Nationals, o daJustiça e o do Ministério Public0 - de modo
que o que varia e'a eficdcia atribulda a manifcstaçao dc cada urna deles.
Essas poiirnáfficas atuaçOes integrarn urn conjunto de atosportadores h vontatie estatal, que expressarn, em sua totaiidade, a diversidade tie eficdeias possIveis que a
ordeni jun'dica Ihes atribui, conforniando, todas, urn sisteina harmônico, articulasto e
hierarguizado - urn sistemaiuridfropositipo - que, enriquecido dos costiâies cia sociedatie e do trabalho da doutrina, dajutspru&ncia e, em geral, dos operadores do direito,
integrarn o fènomeno, mais extenso e democraticamente aberto passIve!, do ordenamento
juridico do Pals.
A esta altura, corno referéncia para o estudo do escalonamento hierarquizado
da juridicidade, importa enfocar urna pane desse ordenamento jurIdico, conformado
pelas norm as post twadas pelas fontes cstatais do Direito o sistema norniativo positivo
brasileiro.
191.1. Sistema normativo positivo brasileiro

1!}
'ff
1;

-

Iff
ly
Jr

No topo da hicrarquia normativo-admipistrariva asserita-se o ordenamemo constitutional - a Constituiçao, corn suas respectivas emendas consE/tucionais
- vertebrando
toda a ordtmjurIdica do Pals, de rnodo que a desconforrnidade de qualquer outro
ato corn suas normas caracteriza a mais grave rnodalidadc
etc injuridiciade: a inconstitucionalidade
A Constituiçao, ern sua forma origthária, não apresenta, pot princfpio,
desconformidades jurldicas ern seu Texto: contradiçôes e inconsisthncias sâo compostas,
dirirnidas e afastadas pela açâo interpretativa.
Quanto as emendas constitucionais, distinguc-se a emenda vculida
- que se incorpora a Constituiçao e passa a ter a mesma eficácia de qualquer
das nornAas originals,
da emenda invdlida - que, por vulnerar regras formais ou rnateriais previstas na
Conthtuiçao, a da nao se incorpora, nem gera a eficácia pretendida.
A inconsisténcia de qualquer ato do Poder Püblico, norrnativo ou concrero,
corn a Constiruiçao, caracteriza a inconstitucionalidade,
que poderá serfonnal ou material. Seth inconstituciona/idadefrrmal se o ato do Poder Piiblico não for praticaclo
corn estrita observância das normas constitucionalinente prestritas para a sua forrnação, cstrumraçâo c publicidade; seth inconstitucjonaljda& material, se o conteüdo
do
ato vuinerar cornandos expli'cita ou implicitarnente expressos naquelas
normas.
Segue-se, ao ordenamento constitutional, o ordenamento normativo infraconstiiyjcional, este desdobrado ern quatro subordens: (1) o ordenamento normativo infraconstitucional federal, (2) 0 estadual, (3) o distrited-federal e (4) o municipal.
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0 ordenamento normativo infraconstitucional federal está constituIdo pela categona gcnéricadas leis: as leis compkmentares, as leis ordina'rias, as leis delegadas, as medisias proviso'rias, os decretos legislativos e as resoluçöes, de modo que a desconformidade
de qualquer outro ato do POrter Püblico federal, corn alguma dessas catgorias normativa,
caractcnzard a ilcgalidacü (no scntido estrito.). Estäo incluIdaspestc rol as mcdidasproviso'rias (art. 62), atos de cornpetência do Presidente da Repiblica (art. 84,
XX\TI), que tern validade, corn força de lei, por 60 clias, desde sua ediçao, prorrogáveis
por igual perIlo nas condiçOcs previstas (art. 62, §§ 31 e 70).
No topo de cada ordenamento normativo infraconstitucional estct4ual situa-se a
respectiva Constituição dtmEstado, corn suas emendas, de modo que a desconformidade de qualqucr outro ato do Poder Pblico estadual, corn os princlpios c preceitos
nelas contidos, caracterizará uma inconstitucionalidade estaduaL Este ordenamento
normativo infraconscicucional escadual se integra corn as leis complementares, as icis
ordindrias, as leis delegadas, as medidas proviso'rias, os decretos legislativos e as resoluçöes
estaduais, de modo que a desconformidade de qualquer outro ato do Poder Püblico
cstadual, confrontado corn essas norrnas, caractcrizará urna ilcgalidcide c/c nIvel estadual (no sentido estrito).
No topo do ordenamento normativo infraconsticucional distrital -federal esrá a Lei
Orgánica do Distrito Fede?al, corn suas respectivas emendas, c a desconforrnidadc de
qualquetoutro ato do Poder Pñblico local, corn os principios e preceitos nelas contidos, caracterizará uma ilegalidade orgdnica discri cal-federal. Do rnesmo modo quc no
piano estadual, o ordenamento normativo infraconstitucional distrital -federal se intera
pelas leis compfrmentares, leis ordindrias, leis delegadas, medidas provisdrias, decretos legislativos c rcsoluçJcs, e a descoriforrnidadc de qualquer outro ato do Poder Pñblico
do Distrito Federal, confFontado corn essas normas, caracterizará urna ilegalidrsde c/c
nIvel disthcal federal (no sentido estrito).
No topo de cada ordenamento normativo infraconstitucional municipal está a respectiva Lei Orgdnica Municipal, corn suas respectivas emendas, e a desconformidade
dc qualquer cro ato do Poder PiIblico municipal, corn os princfpios C preceitos
nelas contidos, caracterizarA tambérn uma ilegalidade (no sentido estrito). Também,
guardando a rnesrna sernelhança, o ordenamento normativo infraconstitucional municipal se integra pelas respectivas leis complementares, leis ordindrias, leis dclegadas,
medidas provisórias, decretos legislativos e resoluçoes, de modo que a desconformidade
de qualquer outro ato do Poder Püblico municipal, confrontadocom essas norrnas,
caracterizari uma ilegrslidade de nivel municipal (no sentido estrito).
Por derradeiro, cada ordem e subordern juridicas acima descritas serão integradas, no &rnbito das respectivas AdministraçOes Póblicas, pelos decretos e regulamentos expedildos pelo respectivo Chefe de Governo para fiel execução das leis (art.
84, IV), que abrern, por sua vez, o campo do ordenamento normativo administrativo
- respecrivarnente, federal, estaduais, clistrital-fèderal e rnunicipais - de sorte que a
desconformidade de qualquer outro ato da Administração ern face dessas normas regularnentares, inclusive o que venha set singularmente praticado em desacordo pelo
próprio Chcfc de Governo (venire contra factum proprium), caracterizará outro tipo
de injuridicidade que pode set designado corno inegulansentaridade.
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191.2.A inconstitucionalidade

I

A hierarquização das leis é forrnulaçao relativarnente recente na evolução do
Direito Püblico. Os conceitos de supremacia constitucional, corn seu rcspectivo controle de constitucionalidade, surgiram corno evoluç&i jurisprudential nos Estados Unidos da America, pois nao estavam explicitamente previstos em sua Constituição, a
partir da célebre decisão do Chief-Justice (juiz da Suprerna Corte) John Marsh4 no
caso Marbuiy versus Madison, negando validade as leis que não se adequtsem a seus
comandos.
Todavia, corn relação eficdeia e ao alcance do pronunciamento judicirio dX
.inconstitucionalidade, desdobrararn-se dois sistemas: o traclicional, que entende serem nulos e scm nenhum efeito jurIdico os atos praticados cm dcsconforrnidade
corn a Constituição, e o math rèente, o kelseniatso, que entende serem anuidveis,
para reconhecer-Ihes, em princIpio, efeitos pretéritos; tendo sido consutldas, entre
os dois sistemas, soluçôes de comprornisso.
No sistenia de controle de constitucionalidade brasileiro, na confluência da doutri!
na constitucional norte-amencana e da continental europcia, a inconstitucionalidade
- corno conceito de fiuindamentai irnportância na sustentaçao da higidez e coerência
"da ordem juridica - admite duasfonnas de controle: 1° - o controle difitso - realizado
por qualquer juiz on tribuna1,àm qualquer processo de sua competéncia, quando
incidentalmente a constatar; e 21 - o controle concentrado - rcaiizado coo cornpcténcia original pelo Supremo Tribunal Federal, atravCs de ajIo direta de inconstitucionalidade de Iei on ato normativo federal ou estadual e de açao declaratória de eonstitucio'
nalidade de lei ou,ato normativo federal (art. 102, I, a, CF) e, por via.recursal, através
*clo recurso extraordina'rio (art. 102, III, a, b cc, CF).

191.3. NIveis e soluçoes tie con,trole infraconstituctonal ,
Exarninar-se-do adiante, a partir do nivel constitucional, os subsequentes nit
veis positivos dccontrole, considcrando como critério a eficdcia do pronunciamento
Sjudicial de inconstitucionalidade no Direito brasileiro; note-se, entretanto, que a inconstitucionalidade, em tese, tai1poderá se referir a Carta Federal quanto as Cartas
Estaduais, suscitando, por isto, outra distinção, conforme se irate da integridade da
ordem jurIdica nacional ou a das subordens jurIdicas estaduais, caracterizando, neste
caso, urn tipo de inconstitucionalidade degrau estadual.

19 1.3. 1. A ilegalidade
0 ordenaniento normativo in#aconstitucional é necessariamente instituIdo a partir da obserc4ncia dos processes l'islativos, para tanto constitucionairnente estabelecidos (art. 59, CF), havendo simetria obrigatória na produção de normast a sirnetria
nomopoie'tica - para a edição das leis, em sentido amplo, em todos os sistemas
rnativos: o federal e os estaduais, em relação as suas respectivas Constituiçoes, bern
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como o distrital-federal C OS municipais, cm referéncia as respcctivas leis orgânicas,
de modo que as indicaçóes e observaçöes que, a seguir, são apresentadas para a órbita federal se aplicarn, mutatis mutandis, aos demais niveis da Federaçao.
As Icis complementares caracterizam-se ftrmalmente pelo quorum qualificado,
consistente na aprovaão por maioria absoluta (art. 69, CF), e materialmente, pelos
tennis, que deverao ser obrzqatoriamente legislados sob essa forma, conforme previstoc
na prOpria Constituição, de modo quc o Legislativo rião podcrá adotar arbitrariarnente a modalidade de legislaçao complementar para outras matérias que não as
previstas na Carta. Antes da Constituição de 1967, não era formalmente conhecida
no Pals. esta cspécic lcgislati'va complcmcntai corn a autonornia c a cficácia que hoje
a caracterizarn, salvo de maneira rudimentar, como introduzida na Emenda Parlarncntarista no 4 a tonsdtuiçao de 1946. Rara e exccpcionalmente, cntão, como em
c'scritos de Afonso Arinos de Mello Franco e de Miguel Rcale, se cncontrava algum
trataniento doutrinrio esparso, o que dificultava a elaboração de uma construção
testada e segura a respeito desse instituto de Direito Constitucional, de sircguiar importânSa para o Direito Administrativo. Vintc anos de experiência c dc elaboraçao
teSrica foram ainda necessários para o desenvolvirnento da atual doutrina brasileira
sobre as leis complernentares.
Vale rcitcrar, por Lim, que tanto as leis cornplcmcntares quanto todas as demais
modalidades normativas do art. 59, exceto, é claro, as ernendas a Constituição, não
guardam qualquer hicrarquia cntre si, pois são cficazes em seus rcspcctivos ârnbitos,
ea violação a qualquer delas se constitui em simples i1egclidade em sentido estrito.
191.3.2. A irregulamentaridade
O potier regulamentar, a assirn chamada faculdadc reconhccida aos Chefes de
Governo de baixar atos normativos, corn eficácia imediatamente infralegal, está prevsto, originariamente, na Constituiçao Federal (art. 84, IV) e, de modo derivado,
nos clispositivos paraiclos das Constituiçóes Estaduais c das Lcis Orgânicas do Distrito Federal e dos MunicIpios.
qjegulanzcnto sc coloca, por seu turno, na cüpula de uma nova hierarquia de
atos, que envolve tanto os normativos como os coneretos, praticadospelos demais drgãos
subordinados daA4ministração, dispostos em escata interna própria, não importando
asdcnominaçóes especIficas que rcccbam, pois nao ha paronização exigida.
A doutrina reconhece dois tipos de regulamentos: o regulamento de execuçao e
I
0 regidamento autóno,no.
o regulamento de execução, modalidade constitucionalmente prevista, sernpre
baixado por decreto, além de vincular todos os demais atos da Achninistraçao, tambern pode scr objeto de arguição de inconstitucionalidade em açao direta ortqindria
perante o Supremo T[Fibunal Federal, tratando-se de ato federal on estadual, face a
Constituião Federal ) e, em se tratando de atos norinativos dos respectivos Poderes
Legislativos e Executivos e dos Poderes dos Municipios, face as Constituiçócs Estaduais on a Lci Orgânica do Distrito Federal, perante os 7*ibunais de Justiça dos
Estados e do Distrito Federal.
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Quanto a outra modalidade - o regularnento autonoino - a Constituiçáo de
1988, que havia posto cobro as düvidas doutrinárias existentes sobre sua sobrevivéncia in ordem constitucional brasilcira, graças aos ardgos 50, II e 84, HI, que suportavam uma inteprctaçao rcst'ritiva na linha do princIple da reserva lcgal, a rcintroduziu, coin a ediçao da Ernenda Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001,
ao atribuir competéncia fig Presidente da Repñblica pan dispor, mediante decretç,
sobre a organização e fiincionamento da adrninistraçäo fcdcral, quando nào impif-.
car aumento de despesa nem criação on extinção de 6rgãos pib1icos e a extinçâo de
cargos püblicos, quando vagos (art. 84, VI, a e b, CF).
192. sOLUçOES CORRETIVAS DO CONTROLE JUDICIAIUO
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0 controlc judiciário, corno estudado, visa a impor 0 prirnado dajuridicidade,
atravs de funçóes corretivas de quaisquer man ifrsca föcs de von trade que contnariern a
ordemfuridica, quem quer que seja o scu autor, ainda que, nem sempre pose1iminan todos os efeitos do no conijgido.
0 Jildiciário, em qualquer caso, reconhecida injunidicidade, em qualquer grau,
emite uma dcchanaçdo tic nj4idade, variando, 110 entanto, a eficdcia do asserto, conforme o ato anulado se tratde ato normativo on de ato concrete.
Para hem estabelecer essa diferença, recorde-se que opronuiciarnento de nulidade equivale a decharaçtio de que urn no não cad apto a produzir efeitos, ou scØ mcflcaz. Ora, para alcançar esta conclusao, 0 Juclicidrio deverá chegar ao conventirnento
rnotivctdo tic que o ato on é juridicarnente inexistente on é invduido (pois a eflcacia
sempre resultard da cxistench ydlida de todos os seus clerncntos constitutivos).
Pois hem, quanto ao no concreto, em que os efeitos jurIdicos foram casuistcamcntc determinados e materializados, se prornmciada a nulidade, perderá a sua
razão de existir, desaparecendo do mundo jurIdico. Jd, quanto ato nonnatmvo, cm que
os efeitos jurIdicos são indeterminados e abstraldos em tese, ainda que pronunciada
casuisticarncntc a sua nulidade, a cficdcua da dechanaçao se restringird iw case apreciado,
nâo conlprometendo a existhncia da norma, embora rcconhccida conio nula, permanecendo, assirn, no mundo jurIdico e ainda aplicdvel a outras hipóteses. que a
sentcnça, no contencioso judicial adrninistrativo, como de resto em qualquer outro
processo Tudiciário, corn cxceção dos previstos nos arts. 102, I, a, c 125, § 2°, da
Constittução, tern sua ejic4cia e autonidade restritas aos limites subjetivos e objetivos 4
rehaçao juridica licigiosa coil crena postot sob sua decisao.
Em outros termos: a dcclaração de nulidade de urn ato conCrete retira toda a
eficácia regular dde esperada, sustando-se, em consequência, a execução, enjuanto
que a declaração de nulidade do no normativo retira-Ihe a cficácia apenas quanto a
hipotese decidida, não prejudicando a aplicação da norma a hipóteses nâo decididas.
Resuita nitida essa diferença entre as duas soluçUes corretivas do controle judiciário: a
rxnuhação simpies, abhativcou, simplesmente, anuhaçao, incidente sobrc o ato concre'to, que, em consequênciase desfaz, e a anulaçao desaplicatdnia, ou desaplicativa ou,
simplcsmcntc dcsaplicaçao, incidente sobre o ato normativo, que, cm conscquencia,
perde eficácia in casu.
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Finalinente, o controle judiciário é caracterisdcamente provido sob provoccição,
por via de cjo on por via de exccçao, em regra, por quem tenha direito subjetivo
violado ousdhmeafa de violczçao c, exccpcionalmente, per pessoas que a Ici legitime,
como representantes, s'acessores ou substitutos processuais.
193.0 ESTADO EMJUIZO
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Na relaçâo juridica adrniiistrativa, encontra-se, per defmição, ao menos em
urn dos seqs polos, o Estado on entidade dde delegada. Ocorrendo conflitos de
interesses sobre esta rc!açâo matcrial, constitui-se uma relagaojurIdico-admrnistrativa
contencioso-processual, sit quad, convocado a Estado on o sen delegado, e , da mesma
form, Sc dele partir a provocaçdo, o obrigará a estar em juizo como pane.
0 interesscpübUco scrá scmprc direta ou indiretamente ded&ido como conteüdo
material cia relaçâo administrativa contenciosa que é levado a apreciação dos tribunais.
On o Estado, por suas entidades centrals, Uniao, Estados federados, Distrito Ideral, MuniclpOs c suas respectivas autarquias, ora seus delcgatários de todos os graus,
ora os administrados, tados poderao ser panes dessa relaçao, sustentando seus respectivos .direitos, de moddque quaisquer das formas assumidas nessa relaçãoprocessual
admin!c'trativa que se constitui, como se percebe, se caracterizarakmenos pela própria
prcscnça do Estado cm julio que pcla natureza pu'blica da res deducta: o interesse
ptblico, rnkleo da matéria litigiosa.
Todat4k uma vez prcscntes em juizo as próprias entidades estatais - Iiniao,
Estados, Distrito Federal e Municlpios e seus desdobramentos dotados de personalida4e jurIdica de direito püblico - tanto a sua situação como atuação processual
quc as distinguem da siruação e da atuaçâo ordinária
apresentarn certas caracteristicas
dos litigantes privados.
This peculiaridades se originam do artificio jurIdico que consiste em submeter
o Estado a ju@amenro io prdprio Estado, que para ranto sc difcrencia como o'rgão
judicaite independente, mantendo, todavia, enquanto parte, algumas vantagens processuaig, que não devem set consideradas como privileqios estatais, mas comO meras
prerrogativctsfincionais, justificadas pclas prdprias circunstâncias especiais de qtle se
reveste a s4 nta5ao judicial do interesse pib1ico e das burocracias administrativas.
-
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193.1.Deszqnafão em juizo

Apcsar de não ser designaâo apropriada, já que o Esto nâo litiga apenas
por interesses que possam expressar relaçöes econômicas, ditas fazenddrias, é certc que
tradicionalmcnte o Estado em julio se identifica como a Fazenda Püblica, pois, em
61tima analise, será o Erdrio que deverá suportar os onus de eventuais condenaçOes.
193.2. Foro
Tradicional também, no direito brasileiro, é o impropriamente denominado
pñvilegio deforo, instituido para a Uniäo (art. 109, I, e seus parágrafos, CE) e previs-
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to para os Estados, Distrito Federal e Municipios, an cometer as ConstituiçOcs e icis
de organização judiciárias estaduais a competéncia para definir os respecdvos foros
e os seus juIzos privativos (art. 125).
idaçóes autárquicas, como pessoas
As autarquias, inclusive os territOrios c as fm
de direitopübiico, tern o mesmo privilégio de foro da União, exceto nas causas thEmentares, nas de acidentes do trabaiho c nas sujeitas a Justiça Eleitoral c4Justiça do
Trabaiho (arts. 109,1; 121, ca/nit; e 114, CF).
ntretanto, a lei nao poderá conceder as empresas pñblicas c sociedades de
economia mista qua1q,er privi1gio on prerrogativa em jui'zo, em razão da ressalva
própria do prineIpio que as sujeitam an regime jurIdico próprio sins empresas privada.s
(art. 173, § 1°, II, CF).
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193.3. .Representaçao
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0 Estado cm juizo e representado, no âmbito federal, por sua Advocacia Geral sin União (art. 131, CF), atravs de seus 6rgâos especializados, e, nos Imbitos
dos Estados e do Distrito-Federal, por seus respectivos Procumadores (art. 132, CF),
desempenhando, os seus mcmbros, nos atos próprios da advocacia de Estado, finçôes constitucionalmente independentes, sem sujeição a qualquer Poder - essenciais
ijistiça - quc, além da atribuição de mandato institzicional privcttivo, inerente a seu
cargo, exercem atribuiçöes de zeladoria e de promoção de dircito para o controic sic
legalidade Sterno das respectivas AdministraçOes.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, corno órgão especializado da Advocacia Geral da Tinião, além de outras thnçôes consultivas e representatits que lEe
são inçrentes, cabeprivativamente promover a execução da dIvida ativa de natureza
tributária da União (art. 131, § 30, CF).
As entidades conpersonalidade de direito ptblico da União são represensadas
em juizo e assistidas em matéria juridica pelos membros da Procuradoria Genii Fedemal, salvo o Banco Central do J3rasil, que, por sua relativa autonomia no piano da
Administração Federal e pela especificidade de sua atuação, tern sua I¼curadoria
Geral própria, tambéni como órgãos especializados da Advocacia Geral da LJnião.
Os Municipios, alérn de poderem instituir por lei suas respectivas Procgradorias
-ii-'Iunicipais orgânicas;-poderão contratar advogados sob os regimes civil ou tçabaihista, e, cxcepcionalrnente, serem representados em juízo por seus Prefeitos (art.
12, II, do CPC) para atender a conveniCncia das unidades menorcs c corn rncuorcs
recursos, desde que regularmente habilitados (art. 133, CF).
So se entendem, todavia, conferidos a quaisquer representantes das pessoas
jurIdicas de direito pdblico, os podens gemais da cldusuia ad judicia, de modo que
acrescidos poderes especiais serão necessários cada vez que atos exorbitantes devam
ser praticados (art. 38, parágrafo iinico, do CPC).
Quanto as citaçoes, serão feitas nas pessoas dos Procumadores-Gemais4tdvogadosGerai; Prefeitos on naqueles que a lei indicar, embora as intimaçJes intercorrentes
possam ser feitas na pessoa dos Procuradores on advogados que estejam atuando em
cadaprocesso.

;4J

[

j4 j

-. i :.

