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Resumo

Este estudo objetiva analisar a sucessão de paradigmas de atuação da 

Administração  Pública  em  correspondência  com  determinados  contextos  políticos  e 

históricos, de forma a conduzir a pesquisa para o cerne de sua indagação: a relação entre os 

mecanismos de participação popular na administração pública previstos na Lei 9.784 de 1999 

e o modelo administrativo gerencial. Para visualizar tal ligação é preciso ter em vista, a todo o 

momento da construção teórica, o papel desempenhado pela democracia na atualidade e o 

consequente protagonismo do cidadão na esfera pública.

Palavras-chave: Democracia. Participação popular. Reforma do Estado. Lei 9.784 de 1999. 

Audiência pública. Consulta Pública. Modelo administrativo gerencial.

Abstract

This study aims to analyze the succession of paradigms of the Public 

Administration in correspondence with certain political and historical contexts for the purpose 

of  conducting  the  research  to  the  crux  of  its  question:  the  relationship  between  the 

mechanisms of popular participation in public administration, which are set out in Law 9.784 

of  1999,  and  the  public  management  administrative  model.  In  order  to  comprehend  this 

connection one must take into consideration,  at all times of the theoretical construction, the 

role played by democracy nowadays and the consequent leading role of the citizen in the 

public sphere.

Keywords:  Democracy.  Popular  participation.  State  Reform.  Law 9784  of  1999.   Public 

hearing. Public consultation. Public management model.
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ESCLARECIMENTOS INTRODUTÓRIOS

A presente pesquisa propôs-se, como assim consta do inicial projeto 

de pesquisa, a explorar a relação entre os mecanismos de participação popular previstos na 

Lei  nº  9.784  de  1999  –  Lei  de  Processo  Administrativo  Federal  (LPA)  –   e  o  modelo 

administrativo gerencial. Porém, na medida em que se estabelecem ligações teóricas e seus 

embasamentos, é inevitável deparar-se com um tema que não apenas é o cenário da discussão, 

tampouco somente um ramo dessa, mas sim é o elemento fundamental e que desafia os mais 

versados em questões do Estado. Trata-se da democracia.

Como modelo a ser seguido, a todo momento, a democracia apresenta-

se como o fundamento das questões; já na prática, demonstra-se ora incipiente, ora vigorosa. 

É preciso não confundir o ideal com o real. A democracia sempre será perseguida como um 

fim ideal,  é  uma referência  para  aprimorar  a  experiência.  E  a  realidade  apresenta  alguns 

obstáculos para que se verifique o reflexo, ainda que imperfeito, do ideal na prática. Enfim, 

tanto a análise dos mecanismos de participação popular, como a da Lei nº 9.784/99 e a do 

modelo administrativo gerencial evocam constantemente a problemática da concretização da 

democracia.

O  desenvolvimento  da  pesquisa  ocorreu  em  5  (cinco)  etapas, 

conforme exposto no projeto de pesquisa: plano, coleta, análise, redação e revisão. As fases 

efetivaram-se a contento. De maneira geral, os capítulos que constam deste relatório final 

correspondem aos capítulos previstos no plano de trabalho apresentado junto ao projeto de 

pesquisa.  No  entanto,  em  função  de  questionamentos  ulteriores,  mais  um  capítulo  foi 

acrescido neste relatório, expondo reflexões críticas negativas sobre o tema – o capítulo VII. 

O  contraponto  soa  salutar  para  a  compreensão  científica  cabal  e  realista,  examinando  a 

realidade descortinada de algumas euforias otimistas, principalmente em razão da vivência do 

período autoritário do governo brasileiro.  A pesquisa científica deve lembrar-se de figurar 

assim como tudo aquilo a que se repute algum grau de verdade – com os pés no chão.

Cabe mencionar  certa  dificuldade  quanto  ao  acesso  a  algumas  das 

principais obras  bibliográficas  referentes  ao tema desta  pesquisa.  Isso se deve ao fato da 
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recente criação da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, cuja 

biblioteca igualmente encontra-se em fase de construção. Daí a existência na redação deste 

relatório  de  algumas  citações  indiretas.  Todavia,  esse  empecilho  não  representa  qualquer 

prejuízo ao conteúdo e complexidade da pesquisa, havendo todos os  exemplares científicos 

considerados  indispensáveis  na  referida  biblioteca,  na  qual  foi  colhida  grande  parte  do 

material bibliográfico para o desenvolvimento desta pesquisa. A esse acervo foram acrescidas 

ainda  algumas  obras  adquiridas  com  a  reserva  técnica  oferecida  pela  FAPESP –  o  que 

demonstra que a bolsa obtida, além de contribuir para esse estudo específico, também deixará 

bons frutos para a instituição e futuros pesquisadores.

Quanto ao mais, não houve problemas para a redação deste relatório. 

A pesquisa do tema sucedeu de maneira satisfatória e, ao mesmo tempo, inquietante, o que 

contribuiu para despontarem novas perspectivas a serem examinadas. Pode-se dizer que, de 

forma geral, a exposição do tema atendeu às expectativas propostas.

Além  disso,  foi  adicionado  à  original  pesquisa  desenvolvida  por 

iniciação científica (com fomento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo) 

um capítulo complementar  como exigência para aproveitamento desta para o Trabalho de 

Conclusão de Curso da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Também foram realizadas modificações pontuais na redação da pesquisa, a bem da estilística 

e clareza do texto, conforme referido no relatório parcial. 

O tema escolhido para fins complementares (e que foi modificado, 

conforme o exposto em relatório parcial) versa sobre a comparação entre os direitos alemão e 

brasileiro,  no que tange  aos  mecanismos  de participação popular  estabelecidos  na Lei  de 

Processo  Administrativo  de  ambos  Estados.  Mais  uma  vez,  houve  certa  dificuldade  em 

encontrar algumas referências bibliográficas, mas não se afetou substancialmente o desenrolar 

da pesquisa, tampouco seu resultado.

Em razão do trabalho comparativo, foram acrescidos a tradução da Lei 

de Procedimento Administrativo alemã e o texto original como anexos da pesquisa.

Espera-se ter contribuído com a pesquisa em direito e cumprido com o 

objetivo de imprimir a análise crítica dos institutos legais em comento, de forma a instruir,  

inspirar e instigar  observações renovadas a respeito,  demonstrando o ímpeto investigativo 

legado pela graduação.
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I OS MODELOS DE ADMINISTRAÇÃO DIANTE DO CONTEXTO 

HISTÓRICO-POLÍTICO 

1 Introdução

O  Estado  Democrático  de  Direito  remonta  a  um  duplo  conteúdo: 

legalidade  (conforme  se  diz  “de  Direito”)  e  legitimidade  (em  função  da  expressão 

“Democrático”). Nesse sentido, essa assertiva na Constituição (art. 1º) retrata sobremaneiraos 

protagonistas do cenário político: as pessoas (que compõem a sociedade) e os órgãos do poder 

político (que referem-se ao Estado), tal como explica MOREIRA NETO (2008, p. 42).

Sendo o Direito  “expressão  cultural  idiossincrática das  sociedades” 

(MOREIRA NETO, 2008, p. 43), as pessoas, ao definirem seus valores, fazem que os mesmos 

se reflitam no Direito. Daí o destaque conferido aos direitos fundamentais, categoria que está 

mais próxima das pessoas,  porquanto mais essencial  e diretamente referem-se a elas. Aos 

órgãos  do  Poder  político  cabe  agir  instrumentalmente  para  realizar  os  valores  sociais, 

inclusive tutelando os direitos fundamentais, o que permite que se passe a delinear a imagem 

do Estado como um “Estado de serviço” (tanto com relação às atividades jurídicas, como 

quanto às atividades socioeconômicas) (MOREIRA NETO, 2008, p. 43).

Todavia,  embora  hoje  isso  possa  soar  como  natural  e  óbvio,  nem 

sempre se concebeu tal  ordem de ideias.  A perspectiva acima descrita reflete a tendência 

recente da Administração Pública gerencial, paradigma que culminou após uma sucessão de 

momentos  administrativos  históricos  e  políticos,  com modelos  de  Administração  que,  ao 

inserirem-se no desenrolar desses momentos, refletem o contexto em que se situam.

Embora  tais  momentos  da  Administração  Pública  não  sejam 

visualizados  de  maneira  estanque  e  descontínua,  é  conveniente  apresentar  a  divisão   de 

marcos  administrativos  reformistas segundo a perspectiva de Luiz Carlos Bresser  Pereira. 

Para referido autor, podem ser distinguidas três reformas administrativas realizadas no Brasil 

(PEREIRA, 1996, p. 1), que, por sua vez, identificam-se com diferentes guinadas no perfil do 
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papel administrativo do Estado. A primeira reforma ocorreu em 1936, e inspirava-se em notas 

do modelo administrativo burocrático. A segunda reforma ocorreu em 1967, caracterizando-se 

por um viés descentralizador e desburocratizante. Por fim, a terceira reforma que sucedeu na 

Administração Pública brasileira foi a de feições gerenciais, sendo proposta a partir de 1995, 

com várias medidas legislativas implementadas a fim de levá-la a efeito.

Abaixo será exposto, em linhas gerais, o curso dos mais importantes 

acontecimentos  na  Administração  Pública  que  perpassam  pelas  reformas  administrativas 

anteriormente mencionadas e que conduzem, por fim, à reforma gerencial.

2 Administração Pública patrimonialista

Em  primeiro  lugar,  pode-se  distinguir  um  primitivo  modo  de 

administrar  o  Estado,  amparado  pela  condescendência  autoritária  das  estruturas 

administrativas  de  então.  Esse  tipo  de  Administração  é  congênere   de  sociedades  pré-

capitalistas, nas quais o patrimônio do príncipe se confundia com o patrimônio público, que 

então era privado – ou seja, era o próprio patrimônio do príncipe, daí a designação de Estado 

Patrimonialista (PEREIRA, 1995, p. 10). 

Posto que seja estatal, a administração patrimonialista não é pública, 

porquanto não visa ao interesse público. Caracteriza-se pelo poder patrimonial do príncipe e 

pela fidelidade pessoal do servidor ao monarca (ALCANTARA, 2009, p. 24).

No Brasil,  esse modelo resultou de herança da própria colonização 

portuguesa,  reproduzindo um padrão de centralização administrativa.  A Administração era 

exercida por um estamento de burocratas que antes ocupavam a posição da antiga nobreza 

parasita  do  rei.  Não  havia  distinção  entre  a  esfera  pública  e  privada,  uma vez  que  tudo 

convergia  para  o  domínio  real,  e  o  corpo  de  governo,  inclusive  a  classe  administradora, 

retratava os estamentos do Antigo Regime (nobreza, clero e povo) (KELLES, 2007, p. 173-

174).

Patrimonialismo,  clientelismo,  arbitrariedade,  nepotismo  e 

favorecimentos pessoais em geral são notas características desse modelo administrativo, se é 

que é possível designar como “modelo” esse conjunto de características da Administração 

Pública.  Com efeito, não há aqui,  como é mesmo intuitivo,  propriamente um  modelo,  em 
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razão mesmo da inexistência de uma racionalidade no proceder dos administradores públicos, 

ou, por outras palavras,, ausência de uma linha de orientação nos atos administrativos que não 

fossem os  desmandos  do  administrador,  não  havia  notas  características  da  Administração 

adotadas deliberadamente de forma a delinear-se um padrão administrativo objetivo.

Reinava  a  arbitrariedade  na  Administração  Pública  à  época  do 

Império.  Assevere-se  que  nada  à  época  existia  que  pudesse  ser  identificado,  ainda  que 

analogamente, ao que hoje entende-se pela expressão “processo administrativo”. Destaca-se a 

presença  do  contencioso  administrativo,  tema  sobre  o  qual  debruçaram-se  alguns  dos 

principais autores da época (v.g.,  Vicente Pereira do Rego, Visconde do Uruguai e Antônio 

Joaquim Ribas) (CRETELLA JÚNIOR, 1999, p. 42).

Com  o  advento  da  Constituição  Federal  da  República,  de  1891, 

ocorreram  profundas  alterações  com  relação  à  época  precedente  quanto  ao  processo 

administrativo,  adquirindo  essa  expressão  outro  sentido.  Entre  outras  mudanças,  houve  a 

subtração da faculdade jurisdicional à Administração (CRETELLA JÚNIOR, 1999, p. 43).

À título de ilustração, ressalte-se a percepção inconformada de Alcides 

Cruz, conceituado administrativista do começo do século XX, o qual, em sua obra Direito 

Administrativo  Brasileiro,  entrevia  em tom de  revolta  o  absurdo que  figurava  em certos 

elementos  existentes  à  época  que  prejudicavam  o  direito  de  defesa,  ressaltando-se  os 

“segredos de repartição”,  ou a  impossibilidade de vista  dos autos.  Daí  o  hermetismo que 

vigorava na Administração Pública, permitindo arbitrariedades.

“Qualquer  julgamento  administrativo  deve  ser  precedido  de  processo,  ainda  que 

sumaríssimo com formas regulares e designações de instâncias e alçadas. São de 

ordinário,  mais  simples,  menos  solenes  e  de  prazos  mais  abreviados  que  os 

processos judiciários. Entretanto, eles são quase draconianos, por defeito das leis 

que o instituem, e sob o ponto de vista da defesa, deixam muito a desejar; ela fica  

verdadeiramente tolhida,  ou pela exiguidade de prazos ou pela desconfiança dos 

funcionários a que estão afetos, sempre receosos de que o advogado da defesa, um 

chicanista  terrível  ou  um  profano  sagacíssimo,  seja  capaz  de  descobrir  algum 

segredo da repartição; ou, pelas injustas imposições legais, tais como a de não ter, a 

defesa, vista dos autos, mal lhe sendo permitido um perfunctório exame na própria 

repartição, a de não poder interpor recurso sem o prévio depósito ou fiança idônea; 

em suma, nem mesmo sendo muitas vezes coletivo o julgamento, como é o das 

juntas da fazenda, ele sequer é público!” (CRUZ, p. 261-262, apud CRETELLA 

JÚNIOR, p. 43)
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A partir de comparações com o processo civil, o autor Alcides Cruz 

aponta ainda outras características do processo administrativo, que tornavam impraticáveis a 

transparência administrativa e permitiam ao administrador (que conduzisse o processo) fazer 

valer interesses pessoais em detrimento da imparcialidade, isenção e justiça, e que informam 

as arbitrariedades imperantes nessa Administração primitiva (CRETELLA JÚNIOR, 1999, p. 

44):

• Enquanto o processo civil era público, o processo administrativo era secreto.

• No  processo  civil  era  permitido  à  parte  averbar  de  suspeito  o  juiz  ou  o 

escrivão, já no processo administrativo, isso não era uma medida possível, a 

não ser que o administrador admitisse, por iniciativa própria, que a amizade 

íntima, o parentesco, a inimizade ou o seu interesse direto no feito o privavam 

de agir imparcialmente.

3 O modelo burocrático

3.1 Características gerais 

Apesar do termo  burocracia  ser associado, em seu sentido vulgar, a 

papelada, carimbos e rituais desnecessários (ALCANTARA, 2009,  p. 24), é este o modelo 

que se propõe como superação do patrimonialismo.

A administração burocrática voltava-se a si mesma, em sua estrutura 

rígida  e  normatizada,  sendo  a  normatização  o  principal  objetivo  de  alcance.  Dentre  as 

características proeminentes da burocracia administrativa, podem-se citar, no que pertine à 

perspectiva burocrática e jurídica:

“a) o direito, mediante pacto ou imposição, é estatuído de modo racional. Racional  

neste caso referente a fins e/ou valores, respeitados por seus membros e pessoas que 

vivem dentro;

b) o direito é um cosmos de regras abstratas; 
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c) o mandatário que ordena também obedece a ordens impessoais.” (WEBER, p. 

142-147, apud, VIOLIN p. 5)

Ainda destaquem-se algumas características determinantes do modelo 

administrativo em tela, no que tange a um conceito, também fundamental da burocracia, a 

“dominação racional”:

“a) exercício contínuo; 

b) dentro de uma determinada competência (distribuição de serviços, atribuição de 

poderes e limitação fixa dos meios de coerção); 

c) hierarquia; 

d) aplicação de normas com necessária qualificação profissional;

e) separação absoluta entre o quadro administrativo e os meios de administração e 

produção. Os funcionários não têm posse dos meios de administração e produção; 

f) o direito ao cargo do funcionário não serve para o fim de uma apropriação pelo 

funcionário, mas tem caráter puramente objetivo, independente; 

g) princípio da documentação.” (WEBER, p. 142-147, apud, VIOLIN p. 5)

Do trecho acima, sobressaem as características que melhor identificam 

o modelo burocrático: a)  racionalidade no proceder da administração pública, dirigida por 

regras  que  se  impõem  àqueles  que  de  uma  forma  ou  outra  influenciam  a  atividade 

administrativa;  b)  regras  a  serem  seguidas  pelo  administrador,  que,  diante  de  um  caso 

concreto,  deve  praticar  a  subsunção  de  normas;  escalonamento  hierárquico  de  funções 

administrativas, rigidamente previsto em regras, definindo-se sólidas atribuições mútuas de 

subordinação e autoridade.

Os funcionários dos quadros da Administração burocrática apresentam 

as seguintes características:

“a) são livres; 

b) nomeados e não eleitos; 

c) competências funcionais fixas; 
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d) contrato (na burocracia moderna, pois na chamada burocracia patrimonial existia 

funcionários não livres); 

e) qualificação profissional, verificada mediante prova e certificada por diploma; 

f) remunerados com salário em dinheiro; 

g) exercem seus cargos como profissão única ou principal; 

h) carreira com progressão por tempo de serviço e/ou eficiência; 

i) separação dos meios administrativos sem a apropriação do cargo; 

j) submetidos a disciplina e controle” (WEBER, p. 142-147, apud, VIOLIN p. 5-6)

Das características acima expostas aduz-se a necessária racionalidade 

do modelo burocrático aplicada à Administração Pública, imprimindo uma verdadeira ordem 

na produção do serviço público, no processo para a atividade administrativa. Depreende-se 

que a atuação subjetiva do agente administrativo cede espaço à atuação isenta, impessoal, 

objetiva,  rigidamente  definida.  Delimita-se  um  processo  minuciosamente  regrado  para  a 

atividade do servidor dentro da “linha de montagem” administrativa.

Para  melhor  compreender  o  conceito  de  Administração  Pública 

burocrática,  deve-se distinguir  o conceito negativo e o positivo de burocracia.  O conceito 

negativo é apresentado por Guerreiro Ramos, o qual acredita não existir na burocracia uma 

estrutura interna homogênea, e sim diferenciada em camadas de diferentes participações. Para 

o autor,  são estes  os  estratos  da burocracia  no Brasil:  burocracia  eleita  (ou propriamente 

política), burocracia diretorial e quase política, burocracia técnica e profissional, burocracia 

auxiliar e burocracia proletária (apud ALCANTARA, 2009, p. 25).

A  burocracia  eleita  é  constituída,  basicamente,  pelas  autoridades 

eleitas  do  Poder  Executivo,  seja  no  plano  federal,  estadual  ou  municipal.  A burocracia 

diretorial  é  aquela  de  elite  na  Administração,  ocupando  altos  cargos  e  de  liderança.  A 

burocracia  técnica  e  profissional  é  constituída  por  profissionais  especialistas  (médicos, 

engenheiros, etc). A burocracia auxiliar é composta por contínuos, protocolistas, digitadores, 

arquivistas, entre outras funções análogas. A burocracia proletária constitui-se por serventes e 

auxiliares (ALCANTARA, 2009, p. 25).

Para  a  visão  negativa  da  burocracia,  oligarquização,  monopólio  do 

poder, resistência a inovações, transformação dos meios em fins, ritualismo, apropriação do 
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bem público, corporativismo, distanciamento das necessidades dos cidadãos, dificuldade em 

responsabilizar-se pelos resultados, e rígido e sentimental apego a regras e instrumentos são 

vícios na Administração Pública que inarredavelmente virão à tona em função do modelo 

burocrático. Saliente-se que, para Guerreiro Ramos, a burocracia não é intrinsecamente ruim 

ou boa, tudo está a depender das estruturas de poder existentes, se favoráveis à dinâmica e 

mudança social (apud ALCANTARA, 2009, p. 27-28).

O conceito positivo de burocracia, por sua vez, nos é apresentado por 

Max  Weber,  para  o  qual  a  burocracia  conduz  à  especialização  e  treinamentos  racionais, 

precisão,  rapidez,  competências  administrativas  discriminadas  em  leis  ou  regulamentos, 

subordinação  rigorosa,  conhecimento  da  documentação,  divisão  ordenada  do  trabalho, 

menores  custos  materiais  e  processuais.  Tudo  em  prol  de  uma  superioridade  técnica 

(ALCANTARA, 2009, p. 26).

Contudo,  o  próprio  Weber  expõe  alguns  problemas  que  poderiam 

resultar da burocratização crescente, como a própria estruturação de um aparato que dificulta 

a solução de casos individuais, exclusão do público e monopólio do poder pela burocracia, 

inclusive induzindo ao segredo sobre seus conhecimentos e intenções (apud ALCANTARA, 

2009, p. 26).

3.2 Desenrolar histórico no Brasil

Historicamente, a Revolução de 1930 representou o ocaso do modelo 

administrativo patrimonialista, com a queda das oligarquias do poder e a criação do Estado 

Administrativo no Brasil,  através dos mecanismos típicos da administração racional-legal: 

estatutos normativos e órgãos normativos e fiscalizadores, cujo conteúdo englobava as esferas 

material,  financeira  e  de  pessoal  (LIMA JÚNIOR,  1998,  p.  5).  Representou,  assim,  a 

introdução dos ideais burocráticos na Administração Pública.

“A  trajetória  modernizante  da  administração  pública  brasileira 

representa  a  tentativa  de  substituição  da  administração  patrimonial  pela  burocrática” 

(MARTINS,  1997,  p.  53);  nesse  sentido,  a  Administração  Pública  Burocrática  era  uma 

alternativa muito superior ao modelo patrimonialista anterior, seria como um antídoto; então, 

buscou-se implementá-la. 
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A viabilidade  de  instalação  do  aparato  administrativo  em  moldes 

burocráticos, no entanto, deve ser contextualizada no cenário do Estado Liberal, um Estado de 

atuação  proporcionalmente  pequena.  Daí  a  agilidade  e  a  eficiência  não  serem  critérios 

imprescindíveis para que atividade desse Estado fosse bem sucedida. Em outras palavras, a 

eficiência não era um pressuposto no referido contexto (VIOLIN, 2006, p. 8). De acordo com 

MAFRA FILHO (2005, p. 1):

“O Estado burocrático comporta instituições basicamente hierarquizadas e controle 

enfocado nos processos.

Combater a corrupção e o nepotismo patrimonialista eram seus maiores objetivos. 

Para  tal,  orientava-se  pelas  ideias  de  profissionalização,  carreira,  hierarquia 

funcional, impessoalidade e formalismo. 

As críticas à administração pública burocrática são muitas; dentre elas a separação 

do Estado e sociedade, pelo fato de os funcionários se concentrarem no controle e na 

garantia do poder do Estado.” 

 

Conhecidas as características da Administração Pública burocrática e 

o  espírito  do  tempo de  sua  implementação,  resta  verificar  mais  detalhadamente  como se 

tentou inserir esse modelo no Estado brasileiro. A seguir, a abordagem versa a respeito das 

medidas específicas engendradas em prol da efetivação do modelo burocrático.

Entre  1930  e  1945,  houve  uma  tendência  de  centralização  da 

Administração  Pública  e,  ao  mesmo  tempo,  um  maior  intervencionismo  estatal.  Nesse 

período,  foram  criadas  autarquias  e  empresas  públicas  que  subsidiariam  o  Estado 

desenvolvimentista.

Uma  iniciativa  dita  “ímpar”  do  então  presidente  Getúlio  Vargas, 

conforme afirma  Olavo  Brasil  de  Lima  Júnior  (1999,  p.  6),   foi  a  criação  da  Comissão 

Especial do Legislativo e do Executivo (Lei nº 51, de 14/5/35), objetivando a reorganização 

administrativa  e  revisão  geral  de  vencimentos  em  observância  do  critério  de  igual 

remuneração para os que exercessem funções e responsabilidades iguais. Essa comissão foi 

alcunhada de “Comissão Nabuco” e não chegou a formular uma legislação específica, mas 

produziu estudos e sugestões que forneceram material de atuação governamental posterior.

Do período considerado, merecem menção também: 1) a Constituição 
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de 1934,  arts.  168 e  170, §2º,  que introduziram o princípio do mérito  na organização de 

pessoal; 2) a Lei nº 184, de 28 de outubro de 1936, estabelecendo sistema de classificação de 

cargos e a criação do Conselho Federal do Serviço Público Civil; 3) em 1937, a criação do 

Departamento  de  Administração  Pública  do  Serviço  Público  (DASP);  4)  em  1939,  a 

instituição do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis; 5) em 1940, a edição do decreto-lei 

que estabelecia normas orçamentárias (LIMA JÚNIOR, 1998, p. 6). Medidas desse jaez que 

foram estabelecidas no período induzem a concluir que, em um lapso temporal relativamente 

breve, se definiu a espinha dorsal normativa da Administração Pública brasileira, conforme 

também afirmou LIMA JÚNIOR:

“Em dez anos, portanto, foram estabelecidas as normas básicas que efetivamente 

criaram a administração  pública no Brasil.  Tratou-se,  assim,  e  de  acordo com a 

teoria administrativa vigente, de organizar uma administração pública orientada pela 

padronização,  prescrição  e  pelo  controle.  Tais  iniciativas  tiveram  caráter 

absolutamente pioneiro. (LIMA JÚNIOR, 1999, p.6)”

Embora a reforma administrativa de 1936 não tenha obtido o padrão 

weberiano de racionalidade e legalidade administrativa,  conforme restará  exposto abaixo1, 

representou  um  momento  fundamental  para  a  reforma  administrativa  em  geral,  e 

especialmente  para  a  reforma  de  pessoal.  O  regime  que  no  período  assumia  feições 

marcadamente  autoritárias  valeu-se  de  uma  disposição  do  maquinário  administrativo 

descentralizado,  em virtude  da  necessidade  de  se  garantir  respaldo ao  próprio  regime.  O 

elemento  de  autoritarismo  do  regime  político  também  refletia-se  no  acentuado  grau  de 

hermetismo das estruturas administrativas perante os cidadãos, o que pode ser traduzido em 

uma “autonomia burocrática em face do conjunto das forças sociais”, a qual “não provinha de 

uma  impecável  eficiência  racional-formal,  segundo  o  clássico  paradigma  weberiano  das 

organizações burocráticas” (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 7).

Isto é, o caráter hermético da Administração Pública decorre da falta 

de mecanismos de sensibilização e influência da população perante a máquina administrativa. 

O hermetismo não é, como seria possível supor com vistas superficiais, um desdobramento 

em si do modelo administrativo burocrático ideal, mas sim uma decorrência fática da prática 

1 Vide p. 25-29 deste relatório.
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deturpada desse modelo, já que em moldes weberianos, a eficiência racional da burocracia 

apregoa o atendimento das demandas reais.

Outro aspecto de destaque é que o controle político, além do plano 

nacional,  estendeu-se  também  ao  plano  estadual,  sendo  criado  em  cada  Estado  um 

Departamento Administrativo,  órgão colegiado e com composição técnica,  subordinado ao 

Ministério da Justiça, cujo diretor era indicado pelo presidente da república.

Podem-se  citar  como  consequências  positivas  decorrentes  desse 

pioneirismo de  reorganização  do Estado  brasileiro  segundo LIMA JÚNIOR (1999,  p.  8): 

“melhoria na qualidade dos servidores públicos, a institucionalização — após pouco mais de 

100 anos de vida independente — da função orçamentária e a simplificação, padronização e 

racionalização do material  adquirido.” Houve,  entretanto,  erros estratégicos:  “em primeiro 

lugar,  por  ter  antecipado a  obtenção de  resultados  imediatos,  no curtíssimo prazo;  e,  em 

segundo lugar, pela abrangência do que se pretendia mudar, a natureza global da reforma.” 

(LIMA JÚNIOR, 1999, p. 8).

Desperta a atenção o aumento no número de unidades administrativas 

no âmbito do Poder Executivo, que se proliferaram durante o governo de Vargas, que, não 

obstante  possam parecer  números elevados,  não o são comparativamente aos períodos do 

nacional-desenvolvimentismo e do regime militar, segundo LIMA JÚNIOR (1999, p. 8), o 

que demonstra a tendência de expansão do aparelhamento estatal:

“O primeiro governo Vargas implicou considerável expansão do número de órgãos 

no âmbito do Executivo. Até 1939, haviam sido criadas 35 agências estatais; entre 

1940 e 1945 surgiram 21 agências  englobando empresas públicas,  sociedades de 

economia mista, autarquias e fundações. Observe-se que desse total de 21 agências 

— no mesmo período — dez constituíam empresas do setor produtivo.” (Diniz e 

Lima Junior, 1986: 29-30, apud LIMA JÚNIOR, 1999, p. 8)

De  acordo  com  Luiz  Carlos  Bresser  Pereira,  em  sua  obra 

Desenvolvimento e crise no Brasil  (apud LIMA JÚNIOR, 1999, p. 8), com o desenrolar da 

reforma burocrática,  foi  crescendo o número de técnicos,  principalmente economistas,  em 

variadas instituições, cujo poder era proporcional à descaracterização do Estado como liberal, 

ganhando  feições  de  interventor  direto  em  todos  os  setores  da  sociedade.  E  com  essa 

21



ampliação de atribuições estatais tornaram-se necessárias grandes organizações burocráticas 

de  caráter  estatal  ou  semi-estatal.  Essa  tendência  atende  ao  objetivo  da  burocracia 

administrativa de profissionalização e especialização dos servidores públicos.

A preocupação central dispensada à burocracia pública voltava-se aos 

meios para que se viabilizasse essa administração, guiada sempre por orientação autocrática e 

impositiva. A realização efetiva da burocracia e, por tabela, o foco das preocupações, deveria 

passar  pela  administração  de  pessoal  e  de  material,  pelo  orçamento  para  plano  da 

administração,  pelo  repaginamento  de  estruturas  administrativas  e  pela  racionalização  de 

métodos (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 8-9).

Do estado novo, com a promulgação da Constituição de 1946, até o 

golpe militar de 1964, a Administração Pública não vivenciou grandes modificações, porém 

permaneceu a tendência de criação de novos órgãos da Administração direta e indireta, e o 

destaque é dado para a criação de órgãos voltados para a análise da atuação administrativa e 

propositura de reformas a serem encaminhadas para o Congresso Nacional (LIMA JÚNIOR, 

1999, p. 9).

Principiando com o segundo governo Vargas, o modelo administrativo 

estabelecido foi o da “administração para o desenvolvimento”, caracterizado por: “expansão 

da intervenção do Estado e descentralização do setor público através da Consolidação das 

Leis do Trabalho e da criação de entidades descentralizadas” (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 10). 

Esses elementos também podem ser reproduzidos na caracterização das “Diretrizes Gerais do 

Plano de Desenvolvimento” do posterior governo Kubitschek.

No âmbito da Administração Pública direta, houve a criação de várias 

autarquias  e  sociedades  de  economia  mista.  Também  verificou-se  a  criação  de  fundos 

específicos (vinculação de impostos  e  taxas  a  finalidades específicas).  Nessa tendência,  a 

atuação administrativa não se dava por órgãos convencionais,  e, em razão disso, diz-se que 

foi criada uma “segunda via administrativa” (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 10).

A própria execução do Plano de Metas de Kubitschek também ocorreu 

em  órgãos  administrativos  não  convencionais.  Até  mesmo  a  destinação  de  recursos  era 

distribuída  de  maneira  visivelmente  díspar,  sendo  a  maioria  destinada  a  órgãos  não 

convencionais. O exercício do governo por meio da administração paralela era próprio do 

caráter de Kubitschek de evitar conflitos, não desfazendo ou desfavorecendo uma instituição 
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em  detrimento  de  outra,  mas  criando  outro  órgão  para  solucionar  os  problemas  (LIMA 

JÚNIOR, 1999, p. 10).

De  importante  vulto  na  produção  expressiva  de  diagnósticos  e 

anteprojetos  de lei,  de teor  administrativo,  foi  a  Comissão Amaral  Peixoto,  que realizava 

estudos e pesquisas, desde 1963, com sua criação pelo Presidente João Goulart,  até 1964, 

quando teve seu termo com o golpe militar. O fim da referida Comissão foi acompanhada pela 

retirada  do  Congresso  Nacional,  pelo  presidente  Castello  Branco,  de  projetos  de  lei  que 

tramitavam há anos, como o Projeto 3.563/1953, que reorganizava a Administração Federal, e 

o Projeto 1.853/56,  que estabelecia  plano de cargos  e  funções  para o funcionalismo civil 

(LIMA JÚNIOR, 1999, p. 10-11).

Em termos de Ciência da Administração, a importância da Comissão 

Amaral Peixoto, segundo LIMA JÚNIOR (1999, p. 11), identifica-se com o acerto de seus 

diagnósticos, propostas e medidas. Mas não em termos de implementação de medidas, já que 

isso sequer efetivou-se. Os textos dessa Comissão são fonte de inspiração para governantes, 

tanto para mera consulta, como para implementação na prática.

Dentre  os  projetos  elaborados  pela  Comissão,  são  destaque, 

relativamente ao modelo burocrático, a Lei Orgânica do Sistema Administrativo Federal e o 

projeto referente ao Conselho de Defesa do Sistema de Mérito. Nenhum deles foi aprovado 

pelo Poder Legislativo. O primeiro previa o uso de vários instrumentos de gestão, os quais 

estão presentes no posterior Decreto-lei nº 200, editado por Castello Branco, principalmente 

os  meios  que  se  prestam à  descentralização e  à  flexibilização via  Administração Indireta 

(LIMA JÚNIOR, 1999, p. 11).

Apesar  dos  esforços  modernizantes  do  modelo  burocrático  e  da 

tentativa de implementação do mesmo como uma modernização do modelo anterior,  esse 

modelo ainda guardava resquícios do patrimonialismo. De acordo com KELLES  (2007, p. 

175),

“(...)  atrelado ao histórico aparelhamento autoritário,  o  Estado burocrático foi  se 

hipertrofiando  ao  longo  da  história  brasileira,  criando  raízes  e  se  tornando  um 

modelo de gerenciamento altamente ineficaz. Esse modelo já revelava insuficiência 

funcional e inadequação ao modelo federativo, principalmente em face da extensão 

territorial, desde os marcos inaugurados pelo Século das Luzes (…)”
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Ao longo de todo o período que até aqui constituiu objeto de análise, a 

Administração  burocrática  não  empreendeu,  própria  e  puramente,  as  ações  políticas  de 

governo destituídas  de todas as mazelas as quais  supostamente se  propusera solucionar  – 

como o clientelismo e interesses pessoais em geral. Ao contrário, a burocracia administrativa 

mostrou-se  permeável  à  politicagem e  avessa  ao  interesse  público.  Nas  palavras  de 

DALAND, em sua análise do planejamento no Brasil, na prática, a burocracia administrativa 

brasileira tinha por desvirtuada função:

“(1) prover um canal de mobilidade ascendente para a classe média educada; (2) 

prover rendas permanentes para aquela parte da classe média que serve de apoio ao 

regime; (3) prover um baixo nível de serviços; (4) dar oportunidade às iniciativas 

privadas baseadas nos poderes inerentes a certos grupos.” (DALAND, 1969, 201 

apud LIMA JÚNIOR, 1999, p. 11)

Dessa forma, conforme o trecho acima, a despeito de exercerem sua 

atividade em estruturas burocráticas, a mentalidade dos servidores administrativos era eivada 

do mesmo vício dos tempos de Administração patrimonialista. A Administração seria uma 

forma  de  realizar  interesses  pessoais.  O  relativo  fracasso  da  introdução  de  padrões 

administrativos burocráticos no Brasil deve-se não somente à esfera política, antes, encontra-

se sedimentado na base da Administração – na mentalidade dos próprios servidores.

Esse sarcástico mosaico de insucesso brasileiro do modelo burocrático 

originalmente concebido por Weber sustenta-se inclusive por rechaças da tradicional classe 

burocrática às inovações importantes. “A inércia burocrática, que, no entanto, é supletiva dos 

interesses privatistas, flui para o Estado através de teias pessoais de cumplicidade” (LIMA 

JÚNIOR, 1999, p. 12).

Nesse período (de Vargas até a década de sessenta), a Administração 

Pública  expressou  sua  política  no  sentido  de  promover  medidas  de  desenvolvimento 

socioeconômico do país,  contando para isso com empreendedores  e  capitais  nacionais.  O 

Estado  desempenhava  sua  vocação  do  período,  qual  seja,  a  de  planejar  e  coordenar  o 

desenvolvimento, havendo a atuação da iniciativa privada em papel de complementariedade 

ao Estado, se assim fosse necessário (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 12).
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A importância  da  Comissão  Amaral  Peixoto  confirma-se,  sendo  a 

partir dela que foram intensificadas as insinuações de reformas políticas, que, entretanto, não 

se erigiram em termos de efetividade nas mudanças – essas,  apenas  estagnaram no nível 

inconcreto das propostas, conforme depreende-se do seguinte trecho: 

“Se,  durante  a  maior  parte  do  período  pós-45,  foram  tímidas  as  iniciativas 

reformistas, a partir de 1964, com a Comissão Amaral Peixoto, até 1978, a reforma 

administrativa fez parte da agenda governamental com grande recorrência, mas nem 

sempre com o continuísmo necessário para sustentar as mudanças propostas, sendo 

com freqüência  utilizada  para  objetivar  políticas  e  modelos  de  desenvolvimento 

diversos.”(LIMA JÚNIOR, 1999, p. 12)

Nesse ínterim, a dinâmica estatal voltou-se para o desenvolvimento, 

expandindo sua atuação na área econômica e social e descentralizando atividades do serviço 

público,  por  meio  da  substituição  no  funcionalismo  do  regime  estatutário  para  o  regime 

celetista e criação de entidades da Administração Indireta para a intervenção do Estado no 

domínio econômico.

Adiante, no governo de Castello Branco foi editado o Decreto-lei nº 

200,  de  25/2/67,  considerado  também  uma  reforma  administrativa,  tendo  por  princípios 

orientadores:

“1.  planejamento,  descentralização,  delegação  de  autoridade,  coordenação  e 

controle; 

2.  expansão  das  empresas  estatais,  de  órgãos  independentes  (fundações)  e  semi-

independentes (autarquias); 

3. fortalecimento e expansão do sistema de mérito; 

4. diretrizes gerais para um novo plano de classificação de cargos; 

5.  reagrupamento  de  departamentos,  divisões  e  serviços  em  16  ministérios” 

(WARLICH, 1984, p. 52 apud LIMA JÚNIOR, 1999, p. 13). 

Segundo  LIMA JÚNIOR  (1999,  p.  14),  ainda  que  implementadas 

medidas  de  reforma  administrativa,  no  período  compreendido  pelo  governo  de  Castello 

Branco, não se concretizou o ideal da profissionalização do serviço público. Outrossim, para o 
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mesmo  autor,  a  organização  weberiana  passa  ao  largo  das  contratações  de  pessoal 

prescindindo de concurso público, ou na melhor das hipóteses, apenas havendo um exame de 

habilitação, configurando-se a Administração Indireta como centro de amplo recrutamento, 

face à proliferação de cargos de autarquias e fundações (DE LIMA JÚNIOR, 1999, p. 14).

Não obstante os problemas vivenciados pela Administração Pública, 

como a falta de profissionalização, no período de 1979 a 1982, ocorreu uma guinada relativa à 

sua atuação rumo à racionalização da burocracia, a primazia conferida ao usuário do serviço 

público,  e  à  desestatização,  por  meio  da  desburocratização  administrativa,  regulada  no 

Decreto  nº  83.740.  A  essa  sucessão  sistemática  de  mudanças,  designou-se  “Programa 

Nacional de Desburocratização” que expediu 100 normas regulatórias por aproximadamente 

três anos (DE LIMA JÚNIOR, 1999, p. 14).

Cabe  pontuar  que,  durante  o  período  militar,  verificou-se  uma 

acentuada expansão do Estado, expansão essa em termos numéricos no que se refere tanto às 

agências criadas, como às empresas estatais estabelecidas. “(...) No primeiro caso, foram 68 

agências, de um total  de 120, abrangendo o período 1945-1975. Já no caso das empresas 

públicas, de um total de 440, abrangendo o período 1939-1983, foram criadas 267 entre 1964 

e 1983 ” (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 14).

O  período  militar  não  logrou  implementar  a  reestruturação  do 

aparelhamento  administrativo  nos  moldes  burocráticos.  Um  dos  equívocos  realizados, 

conforme ressalta PEREIRA (1996, p. 3) foi a contratação de pessoal, para ocupar os quadros 

administrativos, oriundos de empresas estatais. Isso significou um diminuto esforço por parte 

do Estado para alcançar a profissionalização da Administração Pública,  ao invés de realizar 

contratações  antecedidas  de  concursos  públicos,  o  que  iria  ao  encontro  de  objetivos 

burocráticos.

De maneira geral,  conclui-se que as reformas administrativas desde 

1967 apresentam os seguintes vícios: uso de modelos não adaptáveis à realidade do Brasil; 

enfoque nos meios, dando prioridade de atuação sobre os mesmos, ignorando a finalidade 

instrumental de políticas públicas; ausência de um direcionamento estratégico das atividades, 

para superar resistências, conciliar conflitos e adequar-se aos recursos disponíveis e ao tempo 

(LIMA JÚNIOR, 1999, p.14-15).

Seguindo na análise pontual de gestões presidenciais, ressalte-se um 
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importante  fato,  mencionado  por  LIMA JÚNIOR (1999,  p.  15),  qual  seja,  o  advento  da 

reinauguração pelo presidente Sarney, em 31 de julho de 1985, do Ministério Extraordinário 

para  Assuntos  Administrativos,  juntamente  com a  Comissão  Geral  do  Plano  de  Reforma 

Administrativa.  Os estudos e propostas apresentados por referida comissão partem de três 

princípios – a racionalização das estruturas administrativas, política de recursos humanos e 

contenção dos gastos públicos (DE LIMA JÚNIOR, 1999, p. 15).

O Ministro Aluísio Alves enunciava como objetivos da reforma: “a 

modernização da administração pública, tornando-a compatível com os modernos processos 

de gestão; a adequação do serviço público a padrões de eficiência que dessem suporte aos 

planos  do  governo;  a  eficiência  na  prestação  de  serviços  públicos  ao  cidadão.”  (LIMA 

JÚNIOR, 1999, p. 15).

Outro órgão que endossou o instrumental para a implementação da 

reforma  administrativa  por  ora  em  vista  foi  a  Secretaria  de  Administração  Pública  da 

Presidência  da  República  (SEDAP),  criada  em setembro  de  1986,  a  qual  posteriormente 

assumiu o papel de órgão central para a reforma administrativa, “com responsabilidades de 

modernizar e reformar a administração federal, de desburocratizá-la e de cuidar da construção 

e da administração imobiliária” (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 15).

Destaque-se  a  criação  de  outro  importante  instrumento  de 

planejamento,  a  Fundação  Centro  de  Formação  do  Servidor  Público  (FUNCEP),  órgão 

vinculado à SEDAP, e no meio do qual foi criada a Escola Nacional de Administração Pública 

(ENAP) com o objetivo de formar, aperfeiçoar e profissionalizar o servidor público de nível 

superior no nível federal.

Alguns resultados da reforma merecedores de realce são: 

“a) a organização do sistema de gerenciamento das contas e pagamento de pessoal 

(Decreto no 93.214, de 3/9/86); 

b) a definição de procedimentos de auditoria de pessoal civil (Decreto n 93.215, de 

3/9/86); 

c) o acompanhamento e controle de gestão das estatais (Decreto no 93.216, de 

3/9/86).”(LIMA JÚNIOR, 1999, p. 16)

A reforma,  antes  pretendida  sem  prazos  pelo  Ministro  Alves,  no 
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governo Sarney, refletiu-se no Ato das Disposições Transitórias, no art. 24, no qual se lê a 

necessidade da realização da reforma administrativa,  devendo realizar-se em 18 meses.  A 

reforma pretendida por Sarney também valoriza e propõe a retomada da “função social da 

administração pública, baseando-se, assim, no direito do cidadão aos serviços que ele próprio 

custeia  mediante  o  pagamento  de  tributos”  (LIMA JÚNIOR,  1999,  p.  16).  Foi  adotada 

também na  reforma  uma  estratégia  de  performance  gradualista  e  instrumentalista,  e  não 

atitudes de pretensão global e imediata, como nas reformas anteriores.

Destaque-se, ainda na gestão Sarney, as disposições inscritas na então 

nova  Constituição  de  1988  a  respeito  da  estruturação  administrativa.  Houve  “um 

enrijecimento burocrático extremo” (PEREIRA, 1996, p. 3), que ao invés de contribuir para 

melhorar a  Administração Pública, agravou sua situação já então crítica, de modo que:

“A crise agravou-se, entretanto, a partir da Constituição de 1988, quando se salta 

para o extremo oposto e a administração pública brasileira passa a sofrer do mal 

oposto: o enrijecimento burocrático extremo. As conseqüências da sobrevivência do 

patrimonialismo  e  do  enrijecimento  burocrático,  muitas  vezes  perversamente 

misturados,  serão  o  alto  custo  e  a  baixa  qualidade  da  administração  pública 

brasileira. ” (PEREIRA, 1996, p. 3-4)

A Constituição Federal de 1988 privilegiou dois grupos de valores. Se, 

por um lado, foi uma reação ao populismo, por outro lado optou pela preservação do modelo 

burocrático de maneira radical, o que daria lugar a uma  “administração pública altamente 

centralizada, hierárquica e rígida, em que toda a prioridade será dada à administração direta 

ao invés da indireta” (PEREIRA, 1996, p. 8).

Ademais,  saliente-se que a  Constituição Federal  figurou como uma 

maneira  de  consolidar  o  modelo  burocrático,  o  que  reflete  o  apego  dos  constituintes  ao 

passado administrativo, quando poderiam debruçar-se sobre novas propostas gerenciais para a 

Administração  (PEREIRA,  1996,  p.  9).  Por  outras  palavras,  a  Constituição  permaneceu 

olhando para trás, ao passo que poderia descortinar o horizonte de inovações na gestão da 

máquina pública oferecidas pelo modelo gerencial.

Também houve a perpetuação do patrimonialismo, com a concessão 

de privilégios visivelmente corporativistas como a aposentadoria com remuneração integral, 
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desprezando  dados  de  tempo  de  serviço  desempenhado  ao  Estado.  Outro  privilégio 

previdenciário  refere-se  às  aposentadorias  especiais,  as  quais  possibilitavam  a  servidores 

aposentarem-se por volta dos 50 anos (PEREIRA, 1996, p. 9).

O constituinte de 1988 determinou também uma maior centralização 

da Administração Pública,  retirando a autonomia das entidades de serviço público estatal, 

como  autarquias  e  fundações,  em  visível  contradição  às  estratégias  descentralizadoras 

adotadas  no  regime  militar,  especialmente  com  o  Decreto-lei  nº  200.  Isso  porque  a 

descentralização  seria  contrária  à  consolidação  do  modelo  burocrático,  almejada  pela 

Constituição de 1988 através de um enrijecimento burocrático (PEREIRA, 1995b, p. 4).

Dentre as disposições adotadas na Constituição Federal de 1988 e que 

externalizam a inspiração burocrática,  podem-se citar,  segundo Adriana  da Costa  Ricardo 

Schier (2002, p.  105-106):  manutenção da organização de órgãos e cargos em carreiras e 

quadros; orientação dos servidores pelo postulado da hierarquia;  divisões de competência; 

possibilidade de exercício do poder disciplinar; isonomia de tratamento dos servidores por 

meio de um regime jurídico único; necessidade de concurso público para admissão em cargos; 

contratação por meio de critérios objetivos, relevando a qualificação técnica; tendência de 

“procedimentalização  do  agir  administrativo”,  citando-se  como  exemplo  a  exigência  de 

licitação para aquisição de bens e serviços (art. 37, XXI).

PEREIRA  (1996,  p.  10)  apresenta  como  possíveis  causas  do 

“retrocesso burocrático” ocasionado pela  Constituição de 1988 quatro fatores.  O primeiro 

seria  a  visão  equivocada  do  constituinte  a  respeito  da  descentralização  administrativa 

promovida por medidas durante o governo militar, identificando a crise do Estado com essa 

descentralização. Outro fator seria a influência de setores beneficiados pelo patrimonialismo 

na Administração Pública,  avessos a mudanças. O terceiro fator corresponde à reação dos 

burocratas  da  Administração  central,  objetivando  retomar  sua  preponderância,  já  que  foi 

diminuída durante o regime militar. Por fim, figura o controle mais acirrado efetuado pelos 

constituintes  em  relação  às  empresas  estatais,  como  forma  de  revidar  a  campanha  de 

desestatização ocorrida na transição democrática.

A respeito do apego ao regime administrativo do passado por parte 

dos  pertinazes  constituintes  de  1988,  e  de  sua  visão  limitação  para  optar  por  inovações 

administrativas, segue o loquaz discurso de Bresser Pereira (1995b, p. 4):
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“A Constituição de 1988, entretanto, ignorou completamente as novas orientações da 

administração pública. Os constituintes e mais amplamente a sociedade brasileira 

revelaram nesse momento uma incrível  incapacidade de ver o novo. Perceberam 

apenas que a administração burocrática clássica, que se começara a ser implantada 

no país nos anos 30, não havia sido plenamente instaurada.”

O governo sucessor a Sarney, a gestão Collor, por sua vez, também 

pretendia engendrar uma reestruturação administrativa, a qual deve, nesse caso, ser entendida 

a partir da contextualização na modernização do Estado. Esse cenário implicava ações no 

sentido de priorizar o ajuste econômico, a desestatização e a abertura da economia. Recorde-

se  que  a  desregulamentação  e  a  desestatização  figuravam  já  na  proposta  da  reforma 

administrativa do final da década de sessenta, pois nesse tempo, o governo objetivava o ajuste 

econômico e a abertura comercial (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 17).

Ressalte-se  a  demissão  de  mais  de  112  mil  servidores  públicos,  a 

criação  de  dois  megaministérios,  o  da  Economia,  Fazenda  e  Planejamento  e  o  da 

Infraestrutura.

O presidente Collor submeteu, em 1991, uma emenda constitucional 

(PEC nº 59) à apreciação congressual que propunha a estabilidade apenas para servidores 

públicos de “atividades típicas do Estado”. Mas o próprio presidente a retirou do trâmite.

A respeito das medidas encetadas por Collor referentes à estruturação 

administrativa, pode-se afirmar que traduziram-se em verdadeiro malogro, cuja justificativa 

atribui-se, segundo PEREIRA (1996, p. 12),

“à tentativa desastrada de reduzir o aparelho do Estado, demitindo funcionários e 

eliminando órgãos, sem antes assegurar a legalidade das medidas através da reforma 

da  Constituição.  Afinal,  além  de  uma  redução  drástica  da  remuneração  dos 

servidores, sua intervenção na administração pública desorganizou ainda mais a já 

precária estrutura burocrática existente, e desprestigiando os servidores públicos, de 

repente acusados de todos os males do país e identificados com o corporativismo.” 

Sem adentar em maiores minúcias, registre-se que, assim, como em 

30



outros  momentos  e  partindo de outros  governantes,  as  medidas  reformistas  encetadas  por 

Collor  não  surtiram  efeitos  perenes,  quer  se  considere  metodologias,  quer  técnicas  ou 

processos.   Após  seu  impeachment,  assume Itamar  Franco,  cujas  principais  ações  foram: 

criação da Agência Espacial Brasileira; do Departamento Nacional da Produção Mineral; da 

Secretaria Federal de Controle (DE LIMA JÚNIOR, 1999, p. 17). 

3.3 Novos rumos administrativos: a opção pela Administração Pública gerencial

Na gestão de Fernando Henrique Cardoso, podem-se distinguir dois 

relevantes fatos iniciais, que determinaram a trajetória da reforma administrativa, agora sob 

inspiração do modelo gerencial. O primeiro fato é a criação do Ministério da Administração e 

da Reforma do Estado (MARE), já no dia de sua posse como presidente. O outro fato refere-

se à redação do Plano Diretor  da Reforma do Estado,  o substrato teórico que nortearia  a 

reforma administrativa, aprovado em 21 de setembro de 1995 pela Câmara da Reforma do 

Estado e pelo presidente da República. O plano diretor é inclusive apontado como exposição 

de motivos da Emenda Constitucional nº19 (PEREZ, 2009, p. 78).

Clóvis Ramalho, ministro-chefe da Casa Civil, presidia a Câmara da 

Reforma  do  Estado,  cujos  membros  eram:  Luiz  Carlos  Bresser  Pereira,  ministro  da 

Administração; Paulo Paiva, ministro do Trabalho; Pedro Malan, ministro da Fazenda; José 

Serra,  ministro  do  Planejamento  e  Orçamento;  general  Benedito  Onofre  Bezerra  Leal, 

ministro-chefe do Estado Maior das Forças Armadas; e Eduardo Jorge C. Pereira, secretário-

geral da Presidência (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 18).

Competira  ao  MARE a formulação de  políticas  para  a  reforma do 

Estado, reforma administrativa, modernização da gestão e promoção da qualidade no serviço 

público. Houve poucas tentativas de se implantar um Estado burocrático, e essas tentativas 

logo  caíram  por  terra,  neutralizadas  por  um  ou  outro  dispositivo  legal,  segundo  LIMA 

JÚNIOR (1999, p. 18). Tanto mais clientelismo e o patrimonialismo, com efeito, encontram-

se arraigados na estrutura da Administração brasileira, maiores as resistências às mudanças.

Nota-se  que  a  reforma  orientava-se  por  novos  valores,  não  mais 

determinados pelo modelo burocrático, e sim pelo paradigma gerencial. No entanto, o que se 

intenta  com a  reforma em comento  é  que  a  racionalidade  e  a  norma atendam de  forma 
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gerencialmente  superior  às  necessidades  da  população,  e  não  que   substitua  em  termos 

absolutos o racionalismo e norma do modelo burocrático, consoante permite-se concluir do 

seguinte trecho:

“Introduzir  a  administração  gerencial  implica  que  os  controles  essenciais,  e  isso 

apenas em certos níveis hierárquicos, devem referir-se aos resultados, substituindo, 

quando for o caso, os controles a priori típicos da administração burocrática pelo 

controle dos resultados. Além do mais, a formulação forte que supõe a substituição 

da  administração  burocrática  pela  gerencial  deve  ser  bastante  relativizada, 

dependendo, inclusive,  da natureza da burocracia que se quer reformar.  (…) Um 

aspecto crucial no Plano Diretor é o reconhecimento de que as tentativas de reforma 

no  início  dos  anos  80  foram inteiramente  abortadas  pelos  constituintes”  (LIMA 

JÚNIOR, 1999, p. 19)

Daí  a  justificativa  para  a  introdução  de  uma  série  de  reformas 

constitucionais promovidas pelo governo de Fernando Henrique Cardoso ainda no começo de 

sua gestão.

Eis  o  contexto  brasileiro  em  que  se  desenrolou  a  reforma 

administrativa encetada por Fernando Henrique Cardoso: uma Constituição Federal que em 

(praticamente)  nada  alterou  o  Estado  burocrático,  que  incrustava-se  junto  à  máquina 

administrativa,  carreando  todos  os  seus  vícios  (entre  eles,  a  garantia  de  estabilidade  de 

servidores públicos; monopólios estatais, perpetuando a tradição centralizadora; e mais uma 

série de benefícios antes inscritos nos arts. 37 e 40) para aquilo que se pretendia uma nova 

ordem jurídica; crise de financiamento da máquina pública (déficit público elevado e fora de 

controle); juros elevados; crise política e corrupção crescente (KELLES, 2007, p. 177-179).

Ao lançar mão de uma reforma que objetivava sanar os males de uma 

Administração  Pública  ineficiente,  ressalta-se  nesse  contexto  a  necessidade  de  mudança 

determinada pela própria demanda social. Segundo Luiz Carlos Bresser Pereira (1999, p 10-

13),  durante  a  transição  democrática,  duas  crises  assolavam  o  Estado  brasileiro:  a  crise 

econômica e financeira (dívida externa elevada, altas taxas de inflação e crise fiscal) e a crise 

de Estado (ocasionada pela derrocada do regime militar e pela ausência de um plano e de 

estratégias para a condução dos rumos do Estado democrático brasileiro por parte das novas 

forças políticas no poder).
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Ainda  consoante  PEREIRA (1999,  p.  11),  a  Constituição  de  1988 

refletiu  justamente  esse  contexto,  destacando-se  a  postura  do  novo  governo  democrático, 

desorientado e displicente. Ora, o governo democrático que sucedeu o governo militar, ao 

invés de acabar com o clientelismo e outras formas de corrupção na Administração Pública 

que  grassavam  nos  quadros  administrativos  em  razão  do  enrijecimento  burocrático, 

intensificaram ainda mais os moldes burocráticos da Administração. Dessa forma, puderam 

obter vantagens para si: recrutaram servidores administrativos que lhe dariam apoio político, 

além  de  estabelecer  privilégios  constitucionais  (estabilidade  para  servidores  públicos, 

aposentadorias  precoces  com  vencimentos  integrais).  As  consequências  disso  foram 

inevitáveis:  “aumento  insustentável  das  despesas  com pessoal  ,  deterioração dos  serviços 

públicos, e desmoralização dos servidores” (PEREIRA, 1999, p. 14).

Nesse  sentido,  a  necessidade  da  reforma  era  facilmente  intuída.  É 

possível  mesmo  perceber  um  mal  estar  político  com  tal  situação:  o  governo  autoritário 

converte-se em democrático, no entanto, a atuação da Administração Pública, que em última 

instância significa a relação de contato direto entre governantes e governados, permanece a 

mesma – ineficiente, clientelista e hermética.

Saliente-se que, não obstante o objetivo da reforma administrativa seja 

imprimir eficiência à máquina administrativa, não se deve recair na falácia de identificar o 

modelo gerencial com o governo neoliberal. Esse último almejava o mínimo de intervenção 

governamental e redução do déficit público, equilibrando os setores financeiro e monetário. O 

modelo administrativo gerencial, inspirador da reforma, tinha em vista a eficiência em um 

triplo aspecto, incutida de economicidade, eficácia e efetividade (KELLES, 2007, p. 178). Em 

determinados momentos, ambos podem coincidir na condução de suas finalidades, mas não há 

uma relação necessária de meio-fim.

Pois  bem.  Verifica-se  que  a  proposta  da  reforma,  que  também  é 

relativa à distribuição de responsabilidades entre Estado e sociedade, é melhor compreendida 

quando se tem em vista três elementos que indicam quais são as áreas próprias do Estado, os 

tipos  de  gestão  e  as  formas  de  propriedade  (Plano  Diretor,  1995,  p.  51-55  apud  LIMA 

JÚNIOR, 1999, p. 20).

O  primeiro  dos  elementos  é  o  núcleo  estratégico,  composto  do 

governo em seus três poderes, seus assessores e auxiliares imediatos. Esse núcleo tem como 
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atribuição  a  definição  de  leis  e  de  políticas  públicas,  sempre  pautando  sua  atuação  na 

conformidade  ao  interesse  nacional  e  na  efetividade  de  decisões.  Nesse  núcleo  vigora  a 

propriedade estatal.

O  segundo  dos  fatores  é  o  setor  de  atividades  exclusivas,  o  qual 

compreende a prestação de serviços de forma exclusiva pelo Estado – atividades relacionadas 

à  regulamentação,  fiscalização  e  fomento.  Citem-se  como  exemplos:  polícia,  cobrança  e 

fiscalização de impostos, serviço de desemprego, educação básica, etc. Nessas atividades a 

eficiência é essencial. Nesse setor, a propriedade também é estatal.

Há outro setor, o dos serviços não-exclusivos, no qual se dá a atuação 

conjunta do Estado com organizações não-estatais e privadas. Como exemplos, citem-se as 

universidades, os hospitais, os centros de pesquisa e os museus. De acordo com o modelo 

gerencial, a propriedade nesse setor deve ser pública não-estatal.

O último elemento a ser considerado é a produção de bens e serviços 

para  o  mercado,  setor  no  qual  figuram  as  empresas  como  atores.  Nesse  setor,  vige  a 

propriedade  privada.  E  nesse  segmento  a  administração  gerencial  é  imprescindível.  A 

participação do Estado, nesse campo, é subsidiária, somente assumindo esse papel em casos 

de comprometimento da segurança nacional e relevante interesse coletivo, tal como já previa 

o art. 173, caput, da Constituição.

Atentando-se  ao  tema  da  presente  pesquisa,  deve-se  registrar  uma 

importante  previsão  no  Plano  Diretor  acerca  da  participação  popular  que  permitiria  a 

colaboração entre sociedade e Estado – o chamado “Projeto Cidadão”2, que previa uma série 

de  medidas  abrangentes  da  atuação  do  aparelho  do  Estado,  referentes  a  mapeamento  de 

necessidades dos cidadãos, recebimento de reclamações dos cidadãos, implementação de um 

sistema de informação ao cidadão,  avaliação do serviço  público  pelo cidadão a  partir  de 

indicadores de desempenho. 

O plano  diretor  da  reforma prevê  ainda  a  criação  de  dois  órgãos: 

agências executivas  (de direito público),  voltadas para a  atividade exclusiva do Estado; e 

organizações  sociais  (de  direito  privado),  orientadas  para  os  serviços  não-exclusivos  do 

Estado. Segundo LIMA JÚNIOR (1999, p. 20), essa medida reflete a influência da reforma 

administrativa promovida por Margareth Thatcher.

2 Esse “Projeto Cidadão” está previsto na página 75 do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado.
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Em 23  de  agosto  de  1995,  o  executivo  encaminhou  ao  Congresso 

Nacional a PEC nº 173 e a PEC nº 174, que propunham medidas para viabilizar a reforma do 

Estado.

No entanto, ressalte-se que as grandes reformas de efeitos profundos, 

e não pequenas e graduais, estão, acompanhadas de forte grau de probabilidade, fadadas ao 

fracasso.  “A ação  se  dá  em  contextos  específicos  e,  nesse  caso,  das  reformas,  elas  são 

propostas  em sistemas políticos  com configurações  próprias,  bem definidas,  com padrões 

regulares de ação e de decisão” (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 21). Os riscos de fracasso decorrem 

de quatro fatores, a seguir descritos.

O primeiro aspecto pode ser chamado de retórica da reforma. Toda 

reforma é  feita  visando eficácia,  eficiência,  e  melhoria  do  desempenho  do setor  público. 

Entretanto,  nem sempre  se  verifica  a  correspondência  entre  as  mudanças  sugeridas  e  os 

resultados. Daí a retórica ser “perigosamente” uma questão de fé (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 

21-22).

Além  disso,  há  o  argumento  da  Realpolitik3 de  que  organizações 

pressupõem um conflito de interesses e que sua situação atual reflete o predomínio de um 

grupo de interesses sobre outro. Então é preciso mudar o grupo de interesses dominante para 

mudar as instituições, alterando o equilíbrio de poder. Logo, a atmosfera de tensão de forças 

impera no ambiente da Administração Pública, de forma que:

“Abre-se, assim, uma segunda arena de conflitos, de dissenso, nem sempre fáceis de 

serem  compatibilizados,  sobretudo  se  o  processo  decisório  é  aberto  e  envolve 

inúmeros atores políticos, tais como o Congresso, a opinião pública, os sindicatos, 

os partidos, o empresariado e o funcionalismo público.” (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 

22)

O segundo fator  é  a natureza do processo decisório,  em termos de 

barganha política e trocas existentes nesse âmbito. Por outras palavras, refere-se aos recursos 

de  poder  que  são  articulados  no  intuito  de  manter  o  máximo  da  proposta  original  do 

3 A Realpolitik pode ser nestes termos conceituada: “A rigor, trata-se de um simples cálculo utilitário, baseado 
nos interesses primários de um país, um Estado, um indivíduo. Ela tende a considerar os dados do problema e 
não se deixa guiar por motivações idealistas, generosas ou 'humanitárias' de tal decisão ou ação, mas apenas e 
exclusivamente pelo retorno esperado de um determinado curso de ação, que deve corresponder à maior 
utilidade ou retornos possíveis para o seu proponente ou condutor da ação.” (ALMEIDA, 2008, p. 2).
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Executivo, recursos esses que tendem a aumentar em tipo e quantidade, tornando a dinâmica 

de poder ainda mais sobrecarregada e até mesmo em prejuízo da ética.

O terceiro aspecto para a efetivação de uma reforma administrativa 

implica na falta de mobilização e atenção à mesma dirigida por parte dos atores políticos 

envolvidos,  lembrando  que  esses  atores  são  em elevado  número  e  em relação  de  amplo 

conflito. Quem geralmente leva seus projetos às vias concretas são aqueles que encaram a 

mudança como prejudicial a seus próprios interesses. Então, quem domina no jogo de poder 

passa  a  ser  a  oposição,  relutante  em  modificar  as  estruturas  administrativas,  isolando  o 

governo.

À título de observação final, conforme ensina LIMA JÚNIOR (1999, 

p. 23), saliente-se que as mudanças graduais e menos profundas têm mais efeito em mobilizar 

a  todos  para  dar  seguimento  ao  processo  de  mudança,  aprofundando-a.  Já  no  caso  de 

radicalização nas mudanças,  verifica-se um efeito de médio a longo prazo, o que confere 

maior  instabilidade  ao  andamento  da  reforma,  que  então  estará  suscetível  à  dissidência 

daqueles a princípio engajados em levar a cabo as mudanças.

Ao verificar a tendência geral dos entendimentos sobre o balanço das 

mudanças,  ao menos em relação aos  autores  analisados no presente estudo,  é  de  opinião 

consensual  que  as  reformas  não  alcançaram os  efeitos  e  a  abrangência  que  propuseram, 

esbarrando em resistências internas e perdendo potencial estratégico pela adoção de medidas 

equivocadas. O retrato panorâmico da situação administrativa revela que, desconsiderando as 

pretensões reformistas e sua implementação bem-sucedida, ou não, nota-se a convivência de 

modelos  administrativos  incompletos,  mesclados  e  não-duradouros.  Não  se  verifica  a 

substituição  de  um  modelo  administrativo  burocrático  por  outro  superior  a  ele  (LIMA 

JÚNIOR, 1999, p. 26-27).

Todavia, é possível vislumbrar a enumeração de algumas proposições 

para o êxito da reforma:

“1. Em todo e qualquer regime (autoritário, quase-democrático, autoritário-militar, 

de  transição  e  democrático)  e,  consequentemente,  em quase  todos  os  governos, 

foram propostas medidas que visavam reformar a administração pública federal. 

2. Do ponto de vista substantivo, as propostas sempre foram globais e gerais, e não 

específicas e incrementais como ocorreu apenas no governo Sarney. 
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3. Com frequência foram abortadas, ou porque não chegaram a se consubstanciar em 

anteprojetos  de  lei,  ou  porque  foram  retiradas  pelo  Executivo  do  Congresso 

Nacional. 

4.  Na  esmagadora  maioria  das  vezes,  as  reformas  não  tiveram sequência  e  não 

obtiveram os resultados desejáveis em decorrência de erros de estratégia política. 

5. A efetiva profissionalização do servidor, tentada várias vezes, nunca ocorreu e 

sempre conviveu com a multiplicidade de cargos, de planos salariais especiais e de 

“trens da alegria”, típicos de final de administração. 

6.  A partir  da  Comissão  Amaral  Peixoto,  há  convergência  de  diagnósticos  e  de 

propostas  de  mudanças  que  são  recorrentemente  lembrados  e,  por  vezes, 

incorporados a “novos” diagnósticos, propostas e instrumentos legais.

7.  As  reformas  oscilam  entre  o  fortalecimento  da  administração  direta  e  a 

descentralização administrativa.” (LIMA JÚNIOR, 1999, p. 28)

Enfim,  conforme  depreende-se  do  trecho  acima,  as  mudanças 

paradigmáticas da Administração Pública restringiram-se, grosso modo, ao domínio teórico. 

Não  lograram  existência  legislativa  robusta  para  que  pudessem  arrogar-se  o  caráter  de 

reformas.  Não  seguiram  uma  sequência  homogênea  de  forma  que  as  medidas  ulteriores 

endossassem as anteriores. A mudança e a melhoria da atuação administrativa estagnavam-se 

no plano das promessas.

4 Visualização simplificada

Conforme exposto inicialmente, afirmou-se que às formas políticas de 

um Estado  correspondem determinados  modelos  ou  formas  administrativas  do  Estado.  A 

assertiva  pode  ser  comprovada  a  partir  da  descrição  realizada  na  exposição  anterior  dos 

contextos  políticos  e  sociais  brasileiros,  nos  quais  sobressaíram-se  linhas  de  atuação  da 

Administração Pública. 

As tabelas abaixo, elaboradas por Bresser Pereira (2010, p. 173; 202), 

ao  mesmo  tempo  que  sintetizam  a  exposição,  conjuntamente,  proporcionam  uma  visão 

panorâmica e simplificada dos momentos político-administrativos até  então expostos, além 

das principais características desses modelos:
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II PERSPECTIVA  DEMOCRÁTICA:  A  RELAÇÃO  ENTRE 

ADMINISTRAÇÃO E ADMINISTRADOS 

1 Conceito de democracia

“(…) a exigência tão frequente nos últimos anos, de maior democracia exprime-se 

como  exigência  de  que  a  democracia  representativa  seja  ladeada  ou  mesmo 

substituída pela democracia direta” (BOBBIO, 1986, p. 41)

Para  fins  do  presente  estudo,  é  imprescindível,  para  início  de 

discussão, apresentar o conceito de democracia. Controvertido e amplo conceito, mas sobre o 

qual, para a proposta que a pesquisa tem em vista, impõe-se tecer algumas considerações, o 

que  justifica-se  no  contexto  do  estudo,  situado  precipuamente  no  campo  do  Direito 

Administrativo, pois há correlação entre modelos de Estado e teorias das formas de atuação da 

Administração  Pública  e  consequentemente,  com  relação  ao  Direito  Administrativo.  “Na 

verdade,  os  objetivos  que o  Estado se propõe a  perseguir  condicionam as  atribuições  da 

Administração  Pública  e  estas,  por  sua  vez,  determinam  os  modos  de  atuação  e  de 

organização por ela adotados” (GROTTI, 2003, p. 64).

Em  princípio,  ressalte-se  que  as  dificuldades  de  um  regime 

democrático em toda a inteireza (que culminaria na formação de cada indivíduo como homem 

total, ou cidadão total, que dedicasse seu tempo apenas à política, de manhã à noite exercendo 

seus deveres de cidadão) são apontadas desde Rousseau como uma idealização, inviável e 

indesejável na prática (BOBBIO, 1986, p. 42-43).

Não obstante ser possível remontar à democracia grega e às discussões 

filosóficas da antiguidade sobre a democracia, deve-se ter em vista que a concepção atual de 

democracia  deriva do que foi legado pelas revoluções liberais do século XXVIII e do seu 

posterior desenvolvimento, sendo que, na época, a democracia era concebida como o antídoto 

ao absolutismo, e que apenas no século XIX, com o estupor revolucionário atenuado, foi 
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possível aperfeiçoar as ideias iniciais e formular o modelo democrático da era moderna como 

forma de governo (PEREZ, 2009, p. 27).

Pois bem, é possível distinguir, de maneira geral, duas formas básicas 

de democracia: a direta e a representativa.

1. 1 Democracia representativa

Na democracia representativa, não há a possibilidade de os cidadãos 

tomarem as  decisões  políticas  sem intermediários,  restando  aos  cidadãos  como forma de 

exercício  do  poder  o  voto  e  a  eleição  de  dirigentes  (o  que  pode  ser  chamado  de 

“'profissionalização'  dos  representantes  populares”,  ao  mesmo  tempo  em  que  ocorre  a 

“despolitização dos cidadãos”) (NOHARA, 2011, p. 79). Nesse mesmo sentido, exprime-se a 

respeito Norberto Bobbio:

“a expressão 'democracia representativa' significa genericamente que as deliberações 

coletivas,  isto  é,  as  deliberações  que  dizem  respeito  à  coletividade  inteira,  são 

tomadas não diretamente por aqueles que dela fazem parte mas por pessoas eleitas 

para esta finalidade.” (BOBBIO, 1986, p. 44)

Na democracia  representativa,  os  partidos  políticos  passam a ser  a 

organização que medeia o acesso do povo às decisões políticas, objetivando, por sua vez, 

galgar o poder político. Segundo o entendimento de Rogério Gesta (apud NOHARA, 2011, 

p.79), enquanto as relações entre governantes e governados foram marcadas pela confiança, 

consagrava-se como adequada e funcionalmente inconteste a democracia representativa ao 

contexto  político;  por  outro  lado,  é  sabido  que  o  eleitorado  de  agora  não  é,  de  maneira 

incondicional, fiel ao partido político, votando de modo diferente em eleição e outra ou, como 

ressalta  Maria  Victoria  Benevides  (apud NOHARA,  2011,  p.79-80),  já  que  os  partidos 

políticos da democracia moderna não mais se ajustam à finalidade de exprimir com fidelidade 

a  vontade  popular,  sendo  esta  múltipla  (vide  o  descrédito  na  classe  política  em  voga, 

englobando tanto os partidos políticos como o Poder Legislativo), a representação política não 

mais se conforma aos ares renovados de uma sociedade pós-moderna.
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Em linhas gerais, no Estado representativo as principais deliberações 

políticas são definidas por representantes eleitos, seja qual for o órgão a quem compete essa 

atribuição decisória (parlamento, presidente da República, parlamento e conselhos regionais, 

etc.) (BOBBIO, 1986, p. 44). E cite-se como características precisas do representante eleito:

“a) na medida em que goza da confiança do corpo eleitoral, uma vez que eleito não  

é mais  responsável  perante os  próprios  eleitores  e  seu mandato,  portanto,  não  é 

revogável;

b) não  é  responsável  diretamente  perante  os  seus  eleitores  exatamente  porque 

convocado  a  tutelar  os  interesses  gerais  da  sociedade  civil  e  não  os  interesses 

particulares desta ou daquela categoria. (BOBBIO, 1986, p. 47).”

Ainda que o sistema de partidos da democracia representativa possa 

traduzir, no momento da eleição de sufrágio universal, um sentido de participação política (e 

não apenas isolada e individualista, mas sim de forma coletiva e organizada), o sentido dessa 

participação  representativa  assentada  no  princípio  eleitoral  não  efetiva  a  democracia 

participativa em seu sentido atual. Nesse sentido, expressa-se DA SILVA (2008, p. 141): “O 

princípio  participativo  caracteriza-se  pela  participação  direta  e  pessoal  da  cidadania  na 

formação dos atos de governo.”.

Podem ser diagnosticados os seguintes problemas que decorrem na 

prática da democracia representativa, aos quais propõe-se como solução a adoção de institutos 

de democracia direta ou semidireta:

“(1)  Oligarquização  dos  partidos  políticos;  (2)  excessiva  profissionalização  da 

política; (3) desinteresse dos eleitores pela participação política; (4) incapacidade 

dos parlamentares para identificar e resolver os complexos problemas inerentes à 

atuação estatal no domínio econômico; (5) falta de educação política dos eleitores, 

levando-os a optar mais emotiva do que racionalmente, no momento de escolha dos 

governantes;  (6)  dificuldade  de  contenção  do  abuso  do  poder  econômico  nas 

eleições;  (7);  influência  nociva  dos  meios  de  comunicação  de  massas;  (8) 

personalização  excessiva  do  processo  eleitoral;  (9)  desprestígio  da  lei  enquanto 

instrumento normativo; (10) concentração de poderes nas mãos da burocracia do 

Executivo;  (11)  cerceamento  do  debate  parlamentar  mediante  a  edição  de  atos 

normativos com força de lei pelo Executivo. (PEREZ, 2009, p. 31).”
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1. 2 Democracia direta: importância e relação com a democracia indireta

Ao  propor  solucionar  as  mazelas  que  advêm  da  democracia 

representativa,  o temperamento dessa com certo teor de democracia direta é fundamental. 

Pode-se dizer, então, que a democracia direta é imprescindível para que se preserve a própria 

continuidade da democracia enquanto forma de governo (PEREZ, 2009, p. 33). No que diz 

respeito  à  democracia  direta,  privilegia-se  a  igualdade,  entendida  tanto  como  isonomia 

(igualdade perante a  lei)  e  isegoria  (a todos eram atribuídos  o mesmo direito  de expor e 

discutir  em público os  rumos da  pólis,  suas  realizações).  Também há o valor  da política 

enquanto  elemento  da  própria  educação do homem grego,  que  então  desempenhava  uma 

postura ativa perante os serviços públicos disponíveis para a coletividade (NOHARA, 2011, 

p. 79).

É preciso, em certa medida, algum cuidado quando se caracteriza, em 

termos absolutos, uma democracia unicamente como direta, ou como indireta. Isso porque não 

é  possível  discernir,  na ordem do desenrolar  das  coisas  como hoje elas  estão,  uma linha 

precisa de cisão entre a democracia direta e indireta, de modo que na realidade haja ou um ou 

outro tipo de política adotada enquanto conceitos estanques. “O problema da passagem de 

uma a outra somente pode ser posto através de um  continuum  no qual é difícil dizer onde 

termina a primeira e onde começa a segunda.” (BOBBIO, 1986, p. 52). E mesmo é possível 

afirmar  que  nem  toda  crítica  à  democracia  representativa  necessariamente  implique  na 

exaltação da democracia direta (BOBBIO, 1986, p. 45).

Disso pode-se inferir que democracia representativa e direta não são 

sistemas políticos alternativos, excludentes. Podem se integrar e, inclusive, complementarem-

se mutuamente, uma vez que, considerados de maneira isolada, não são suficientes. Ambos 

são necessários (BOBBIO, 1986, p. 52). E, por isso, nenhuma dificuldade se impõe a uma 

convivência simultânea de tipos diferentes de democracia. Um exemplo dessa proximidade 

entre democracia direta e indireta, como menciona Norberto Bobbio (1986, p. 52), é dado 

pelo sistema democrático caracterizado pela existência de representantes substituíveis. Nele, 

há  a  previsão  de  representantes  (daí  caracterizar-se  como  uma  forma  de  democracia 

representativa), mas também há um quid  democrático direto, com a admissão de que esses 
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representantes sejam substituíveis.

2 Problemas conceituais e práticos

Para Celso Antônio Bandeira de Melo, há uma coincidência mínima 

no  que  toca  a  toda  definição  de  democracia:  sistema político  de  princípios  fundados  na 

igualdade e liberdade. Uma direção de conceito convergente diante da gama controvertida de 

definições  sobre  democracia.  O  conceito,  por  sua  vez,  carrega  em  seu  bojo  conceitos 

indeterminados e fluidos, como “igualdade”, que ampliam sua esfera de identidade e tornam a 

democracia  ainda mais indefinida.  O autor apresenta algumas categorias de democracia – 

Estados formalmente democráticos e substancialmente democráticos e Estados em transição 

para a democracia (MELLO, 2009, p. 371-372).

Nos  Estados  formalmente  democráticos,  a  acolhida  nominal  em 

constituições de teor democrático é apenas de fachada, não obstante existam características 

típicas de regimes democráticos, como governantes eleitos mediante sufrágio universal, para 

mandatos temporários; separação das funções legislativa, executiva e judicial; conformidade 

ao princípio da legalidade e da independência dos órgãos jurisdicionais (MELLO, 2009, p. 

372).

Todavia, o arcabouço institucional desses países apenas desempenha 

seu papel democrático formalmente; não há no plano concreto efetiva democracia. Em outras 

palavras,  as  instituições  democráticas,  em  termos  formais,  não  cumprem  sua  razão  de 

existência. E não são viabilizadas na prática em função de agentes de franca hostilidade à 

vocação democrática que nelas interferem e as distorcem – segmentos sociais dominantes, que 

as manipulam, e o  corpo social  desprovido de consciência  de cidadania,  presas  certas  da 

pressão da opinião pública e da mídia (MELLO, 2009, p. 372).

Uma explicação para a atrofia democrática está na falta de maturidade 

histórica para tal realidade. Isto é, a democracia e seu aparato institucional foram implantados 

artificialmente, não florescendo do contexto social que de outro modo traria em seu curso 

natural respostas igualmente naturais. Essas sim teriam a possibilidade de enraizarem-se no 

solo  institucional  e  implantarem-se  definitivamente  no  fluxo  dos  acontecimentos,  porque 

decorreria  do  que  a  própria  realidade  à  época  reclamava.  Assim  se  deu  em  países 
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desenvolvidos democráticos: a democracia resultou de suas conquistas políticas, evoluíram 

como resposta à sociedade (MELLO, 2009, p. 373).

Já nos países formalmente democráticos houve apenas importações de 

modelos  estabelecidos  em  contextos  diferentes  para  uma  história  diferente.  E  por  isso 

instalaram-se  enquanto  formais.  Entretanto,  os  modelos  importados  não  encontraram 

condições propícias para efetivar-se, uma vez que eram incompatíveis em substância e texto, 

porque o modelo formal não refletia o contexto social. Eram imiscíveis. Só foram adotadas 

por conveniência da elite dirigente em forjar um nível civilizatório que considerava desejável, 

segundo  MELLO  (2009,  p.  373).  Então  as  instituições  democráticas,  assim  como  as 

autoritárias de antes, apenas existem na medida em que mantém a dominação política (agora 

respaldada por argumentos de “democracia”, modelada de maneira informe para dar ampla 

margem de esclarecimentos e lábia aos verdadeiros donos do poder, uma reduzida elite) e os 

privilégios da classe dominante (MELLO, 2009, p. 373).

Esse  quadro  político-institucional  desastroso  também  acarreta 

consequências no plano internacional, visto que assim se mantém a divisão do trabalho entre 

os países, os do centro comandando as elites internas, e os países periféricos continuando 

subalternos,  dançando  a  música  ao  sabor  das  pressões  políticas  e  econômicas  dos  países 

centrais, porque todo seu destino está em mãos de poucos, e essa classe seleta filia-se aos 

interesses estrangeiros em detrimento da autonomia e benefício nacional (MELLO, 2009, p. 

374).

Assim,  para  que  os  países  sejam  democráticos  não  basta  rabiscar 

frases  feitas  de  impacto,  que  soam  bonito  e  eloquente,  a  fim  de  delinear  um  sistema 

democrático de governo. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, é  preciso atuação em 

nível  institucional,  ajustando  as  instituições  às  práticas  democráticas  e  prevenindo  ou 

dificultando seu desnaturamento. Há também necessidade de atuar no nível da sociedade, da 

cultura  social,  disseminando  educação  política  para  alcançar  um  nível  aceitável  de 

consciência  cidadã  a  preservar  a  dignidade  popular.  Há  de  se  reconhecer  e  propagar  a 

soberania popular (MELLO, 2009, p. 375).

Para fazer brotar o sentimento reivindicativo e o senso crítico político, 

há certas condições mínimas que devem estar presentes. Cite-se, como condições necessárias 

a  um  indivíduo,  Celso  Antônio  Bandeira  de  Mello,  em  sua  obra  Representatividade  e  
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democracia in Direito Eleitoral, obra coletiva : 

“(a) as de desfrutar de um padrão econômico-social acima da mera subsistência (sem 

o quê seria vã qualquer expectativa de que suas preocupações transcendam as da 

mera rotina da sobrevivência imediata),  mas, também, as de (b) efetivo acesso à 

educação e à cultura (para alcançarem ao menos o nível de discernimento político 

traduzido  em  consciência  real  de  cidadania)  e  (c)  à  informação,  mediante  o 

pluralismo de fontes diversificadas (para não serem facilmente manipuláveis pelos 

detentores dos veículos de comunicação de massa)” (MELLO, 1996, p. 46  apud 

MELLO, 2009, p. 375-376)

Interessante  nesse  sentido  é  o  termo  empregado  por  Ana  Maria 

Campos  de  cidadania  organizada  (apud MILESKI,  2006,  p.  3),  aquela  que  controla  o 

controlador,  isto  é,  a  sociedade  controlando  os  encarregados  da  atividade  administrativa 

estatal  – somente uma sociedade mobilizada pode conter  o abuso do poder e assegurar a 

accountability4. Por isso, para mobilizar a sociedade, é preciso que os cidadãos disponham de 

uma organização institucional e, por isso, é preciso que cada um tenha ciência de seus direitos 

e da responsabilidade decorrente; e então assim é possível uma interação controladora com o 

governo,  no  sentido  de  verificar  a  regularidade  de  seus  atos  e  intervir  para  o  melhor 

atendimento do interesse público nas decisões do Estado (MILESKI, 2006, p. 3).

A atitude passiva, e não ativa, do brasileiro enfraquece e desfavorece a 

participação  popular  e,  por  tabela,  debilita  a  democracia.  Esse  traço  cultural  tem  sido 

atenuado, mudando para melhor a situação democrática, mas ainda sim de forma insuficiente 

para o cidadão assumir a postura ativa da participação popular e do controle democrático 

(MILESKI, 2006, p. 3).

Isso porque ainda é forte no ideário popular a conotação de hierarquia: 

o cidadão e mesmo a coletividade não estão com o poder.  Os funestos aspectos culturais 

brasileiros derivam do histórico político, no qual figuram o autoritarismo e o paternalismo, 

sendo que ambos dispensam instituições civis e promoveram um maior distanciamento entre 

4 A ideia  de  accountability  pode  ser  traduzida  na  adequação  de  meios  e  controles  de  resultados  para  o 
cumprimento da política fiscal, o que mitiga a discricionariedade do administrador nesse aspecto e o estimula 
a uma maior responsabilidade, transparência e prestação de contas quanto à sua atuação – uma visão moderna 
de  serviço  público  que  redunda em combate  à  corrupção  e  fortalecimento dos  mecanismos  de controle 
(MILESKI, 2006, p.3).
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sociedade e Estado (MILESKI, 2006, p. 3). 

Portanto, é de extrema importância a formação de uma consciência 

popular  política  ativa  entre  a  população5,  consolidando  de  uma vez  por  todas  o  aspecto 

democrático de participação popular e eliminando o arraigado distanciamento entre sociedade 

e  Estado  no  exercício  do  poder.  Deve  haver  uma  modificação  nos  aspectos  culturais 

brasileiros no sentido de o próprio cidadão reconhecer os valores de cidadania e assumir uma 

postura digna de si, tendo consciência de seus direitos e deveres e participar das decisões 

políticas, exercendo o controle social dos atos estatais (MILESKI, 2006, p. 4). Os cidadãos 

também devem buscar organizar-se em instituições, como forma de representar o interesse 

social,  ganhando  a  força  e  autonomia  reivindicativas  com  as  quais  não  contaria  uma 

manifestação individual de interesse.

Nos Estados em transição para a democracia, no entanto, o governo 

deve  assumir  um “desempenho  muito  mais  participante,  notadamente  no  suprimento  dos 

recursos sociais básicos e no desenvolvimento de uma política promotora das camadas mais 

desfavorecidas”,  segundo  MELLO  (2009,  p.  376).  Tal  atitude  é  muito  diferente  daquela 

adotada pelos países neoliberais,  que já superaram a fase de protagonismo do Estado nas 

ações de desenvolvimento econômico e social, nas quais o Estado atua apenas como árbitro de 

conflitos  de  interesses  individuais.  Ora,  o  enxerto  de  modelos  de  países  neoliberais 

desenvolvidos está fadado ao fracasso, ao menos quando se tem em vista o prejuízo que isso 

acarreta para amplos segmentos da população à mercê da elite, que, assim, não alcançaram 

um nível de cultura política suficiente para adquirir consciência e postura cidadãs (MELLO, 

2009, p. 376).

Assinale-se outro conceito, apresentado por Egon Bockmann Moreira, 

para  quem  a  democracia  está  intimamente  relacionada  à  obediência  à  Constituição 

(MOREIRA, 2010, p. 81). Tal concepção apoia-se no seguinte silogismo, apresentado pelo 

autor (MOREIRA, 2010, p.  80):  se a democracia tem por escopo assegurar a liberdade e 

igualdade de todos os homens, e se esse objetivo é perseguido por nenhuma outra finalidade 

que não a tomada de decisões por todos os membros da democracia, seja de forma direta ou 

indireta, então para assegurar a realização de ambas as premissas, resulta que normas devam 

ser fixadas para que efetivamente ocorram deliberações democráticas.  Essas normas serão 

estabelecidas pelos poderes legitimamente instituídos e constarão da Constituição.

5 A respeito da cultura participativa, vide item 2.5 do capítulo VII deste relatório.
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Dessa forma, pode-se concluir  sobre o conceito de democracia que 

nele abrigam-se duas faces: uma formal/legal e outra substancial. A feição formal consiste nas 

disposições presentes no ordenamento jurídico de um Estado  que conformam-se ao modelo 

democrático, prevendo sufrágio universal, mandatos  temporários dos governantes; separação 

das  funções  legislativa,  executiva  e  judicial;  primazia  ao  princípio  da  legalidade  e 

independência do Judiciário. 

A dimensão substancial da democracia diz respeito à efetividade dos 

níveis  de  igualdade  e  liberdade  vivenciados  pelos  cidadãos,  além  da  real  aplicação  das 

disposições constitucionais democráticas, refletindo na prática a formação das decisões por 

todos. Daí a importância da organização institucional dos cidadãos no âmbito decisório, o que 

sinaliza para uma postura ativa da sociedade perante as decisões estatais.  Em decorrência 

disso,  a  participação  popular  ambienta-se  cada  vez  mais  no  contexto  de  mescla  entre 

democracia representativa e democracia direta.

3 Democracia direta e indireta: realidade e necessidade atuais

No que respeita  à  composição  da democracia  direta,  considere-se, 

como o faz Norberto Bobbio, constituída por dois institutos característicos: assembleia dos 

cidadãos deliberantes sem intermediários e o referendum. E ainda que ambos sejam adotados 

num sistema democrático, não são suficientes. Se não, vejamos.

Nas  atuais  circunstâncias  das  organizações  políticas  territoriais,  a 

assembleia dos cidadãos não é viável da forma como originariamente concebida (época da 

antiga Grécia), isso porque ainda que se tenha em vista unidades territoriais relativamente 

pequenas, como bairros, a democracia direta efetiva-se apenas no nascimento espontâneo de 

uma organização deliberativa do bairro, já no momento seguinte de sua institucionalização, 

assume  a  forma  da  democracia  representativa;  até  os  bairros  são  governados  por  seus 

representantes (BOBBIO, 1986, p. 53).

Quanto  ao  referendum,  apesar  de  ser  adotado  na  maior  parte  dos 

estados de democracia avançada, trata-se de medida extraordinária, não sendo viável recorrer 

ao apelo ao povo sempre que se tome alguma medida de governo (BOBBIO, 1986, p. 53).

Daí  a  crescente  importância  de  mecanismos  que  se  aproximem da 
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democracia direta, entretanto,  sem que seja suplantada a democracia representativa (que é 

necessária diante de um elevado contingente populacional, quando também deve-se ter em 

vista a universalização do direito de voto conquistada no século XX) (NOHARA, 2011, p. 

80).

Ocorre,  com efeito,  uma ampliação do processo de democratização 

(leia-se expansão do poder  ascendente6).  Processo  esse  que  não se restringe  à  esfera  das 

relações políticas, nas quais o indivíduo representa fundamentalmente o cidadão, mas também 

se estende para a esfera das relações sociais, nas quais o indivíduo representa e assume uma 

variedade de status e papéis específicos (BOBBIO, 1986, p. 54).

Esse  processo  de  democratização  não  exatamente  compõe-se  da 

passagem da democracia representativa para a democracia direta, tanto menos na passagem da 

democracia política em sentido estrito para a democracia social. A democratização consiste, 

em termos mais acertados, “na extensão do poder ascendente, que até agora havia ocupado 

quase exclusivamente o campo da grande sociedade política (e das pequenas, minúsculas, em 

geral politicamente irrelevantes associações voluntárias), para o campo da sociedade civil nas 

suas várias articulações, da escola à fábrica (...)” (BOBBIO, 1986, p. 54-55).

Referida  tendência  não  se  exprime  em  uma  nova  forma  de 

democracia,  mas  sim  em uma  fórmula,  articulada,  com efeito,  enquanto  uma  verdadeira 

“reviravolta”, que se resume no seguinte: da democratização do Estado à democratização da 

sociedade.  Isso  porque  ocorre  a  ocupação  de  espaços  no  cenário  político,  nos  quais 

tradicionalmente  habitaram  formas  ortodoxas  de  democracia,  sejam  hierárquicas  ou 

burocráticas, por novos espaços (BOBBIO, 1986, p. 55)

Percebe-se que a esfera política está imersa em uma esfera maior, a 

esfera da sociedade, que inclusive influi e condiciona, em certa medida, as decisões políticas. 

Antigamente, o índice que melhor dizia-se capaz de retratar o desenvolvimento democrático 

de  um  Estado  era  a  extensão  do  sufrágio.  Mas  esse  parâmetro  defasou-se  com  a 

universalização do sufrágio. O índice a ser adotado, hoje, deve referir-se não ao número de 

pessoas que tem o direito de votar, mas sim ao número de instâncias nas quais se exerce o 

direito  de  voto  (BOBBIO,  1986,  p.  56).  Até  mesmo é  possível  atrever-se  a  dizer  que  a 

assertiva anterior aplica-se não só o voto, mas também a qualquer manifestação que assuma o 

6 “(...) o fluxo do poder só pode ter duas direções: ou é descendente, quer dizer, desce do alto para baixo, ou é 
ascendente, quer dizer, vai de baixo para cima.” (BOBBIO, 1986, p. 54).
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caráter de influente na decisão política – Norberto Bobbio, inclusive, afirma que não pretende 

limitar a participação ao voto. Dessa forma, há aumento de espaços, até então ocupados por 

centros de poder não democrático, nos quais o indivíduo pode atuar como cidadão (BOBBIO, 

1986, p. 56).

“O deslocamento do ângulo visual para a sociedade civil nos obriga a 

considerar que existem outros centros de poder além do estado” (BOBBIO, 1986, p. 57). Daí 

o  tema tão  recorrente  do  pluralismo.  A sociedade em que vivemos  deve  ser  tomada por 

policrática, e não mais monocrática. 

Nas  sociedades  monocráticas  (período  que  intermedeia  a  época  do 

Estado moderno até meados do século XX), a democracia resumia-se à escolha de agentes 

políticos  (consenso  na  escolha  de  representantes  do  poder  pelo  voto  formal).  Já  nas 

sociedades policráticas, a democracia e o consenso que as caracterizam devem estender-se às 

escolhas políticas, e não apenas ater-se à formalidade na escolha de governantes. O consenso 

foi ampliado para a escolha de políticas públicas por meio de formas institucionais aptas a 

proporcionar  um  processo  adequado  de  formação  da  vontade  participativa  –  o  processo 

assume a feição de instrumento democrático. Em outras palavras, a tendência democrática 

implica na escolha da maneira como os governantes deverão governar,  o que traduz uma 

acentuada ideia de legitimidade (MOREIRA NETO, 2003, p. 1).

Nesse sentido, na sociedade atual, existem múltiplos centros de poder 

“que  estão  dentro  do  estado,  mas  que  não  se  identificam  imediatamente  com  o  estado” 

(BOBBIO, 1986, p. 58). Entretanto, não é difícil equivocar-se e cair no erro de confundir 

sociedade democrática e sociedade pluralista; uma não implica na outra (exemplos: sociedade 

feudal  pluralista  e  sociedade  antiga  da  pólis  grega).  Ressalte-se  que  o  pluralismo é  uma 

situação de fato, objetiva, na qual estamos todos envolvidos (BOBBIO, 1986, p. 59).

Dessa  forma,  a  democracia  no  Estado  moderno  coincide  com  a 

qualidade  de  democracia  pluralista.  Ambos  são  remédios  contra  os  abusos  de  poder 

(BOBBIO, 1986, p. 60), conforme menciona o seguinte trecho:

“A teoria democrática toma em consideração o poder autocrático, isto é, o poder que 

parte do alto, e sustenta que o remédio contra este tipo de poder só pode ser o poder 

que vem de baixo. A teoria pluralista toma em consideração o poder monocrático, 

isto é, o poder concentrado em uma única mão, e sustenta que o remédio contra este  
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tipo de poder é o poder distribuído.” (BOBBIO, 1986, p. 60)

Como expressa Norberto Bobbio, são estes os dois fronts de combate 

ao abuso de poder.

Em uma perspectiva histórica, após a Revolução Francesa, a cidadania 

poderia ser exercida através do voto, a única forma de participação concedida, por meio do 

qual o povo escolhia seus representantes para fazer valer o interesse público. Entretanto, há 

modalidades distintas de democracia, diferenciadas segundo a participação social em cada: 

democracia  direta,  representativa  (participação  indireta),  democracia  participação 

(participação semidireta) (GUERRA, 2008, p.2).

É também pertinente observar que há um movimento de conciliação 

entre  as  duas  primeiras  expressões  de  democracia  mencionadas,  refletido  inclusive  no 

parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República, quando confere aos cidadãos o 

exercício  do  poder  político  através  de  representantes  eleitos,  ou  diretamente,  nos  termos 

definidos no Constituição. Essa mescla de elementos diretos e indiretos resulta na democracia 

semirepresentativa  ou,  participação  semidireta,  na  qual,  pelo  ordenamento  brasileiro,  são 

assegurados aos cidadãos como forma de participação política, além do voto, instrumentos 

que proporcionam a expressão direta da soberania popular previstos no art. 14 da Constituição 

Federal que são: plebiscito, referendo e iniciativa popular; a esses instrumentos somam-se 

ainda as ações populares (art. 5º, LXXIII) (NOHARA, 2011, p. 80).

4 Participação popular como princípio constitucional

Ainda  na  perspectiva  da  Constituição  Federal,  saliente-se  que  a 

participação popular é um autêntico princípio constitucional, como também menciona PEREZ 

(2009, p. 81), a despeito de estar implícito, sendo visualizado a partir da interpretação em 

conjunto das normas do sistema constitucional-legal (por exemplo, arts. 10; 29, X; 187; 198, 

III; 204, II; 205; 206, VI; 60; 216, §1º; 225; 227, §1º, todos da Constituição Federal). Aliás, os 

princípios de Direito Administrativo são, em sua origem, de construção pretoriana. A menção 

expressa na Magna Carta representa inovação do constituinte. Outrossim, tem-se em vista que 

princípios são normas básicas, estruturantes do sistema jurídico. Ora, a participação popular 

50



presta-se à estruturação do Direito Administrativo, na medida em que proporciona o diálogo, 

colaboração  e  equilíbrio  entre  Administração  Pública  e  administrados.  Quase  todas  as 

atividades que a Constituição Federal atribui à Administração Pública devem ser executadas 

acompanhadas da adoção de institutos participativos (PEREZ, 2009, p. 81).

Outro  argumento que corrobora a  tese  do caráter  constitucional  do 

princípio da participação popular encontra-se na constatação de que princípios não existem 

isoladamente, sem comunicarem-se. Pelo contrário, princípios conectam-se, uns derivam dos 

outros.  Esses seriam subprincípios ou princípios derivados.  É possível  encontrar  um forte 

liame  de  sustentação  do  princípio  da  participação  popular  nos  princípios  da  eficiência 

administrativa,  da  democracia  e  do  Estado  de  Direito.  Dessa  forma,  o  princípio  da 

participação popular seria um princípio constitucional implícito e derivado (PEREZ, 2009, p. 

82- 85).

Ademais,  por  participação popular  compreende-se mais  do que um 

princípio ou um direito outorgado pelo Estado, mas também e principalmente uma expressão 

da liberdade fundamental do homem na sociedade, ou ainda um fenômeno do poder, já que é 

uma manifestação do poder que atua sobre outra, ou seja, os indivíduos ou grupos (poder 

individual ou grupal) influenciam a ação do Estado (MOREIRA NETO, 2001, p. 202).

5 Nova relação entre Administração Pública, administrados e o processo administrativo

Retomando a centralidade da sociedade civil enquanto locus de poder 

em interação consensual com o Estado, permite-se dizer que, hoje, o setor privado ganha cada 

vez maior realce, sendo mais um protagonista na definição dos rumos políticos, ao contrário 

da postura já ultrapassada do Estado intervencionista. O enfoque no interesse particular faz 

que se crie o objetivo por parte do Estado de prestar serviços mais eficientemente e, para 

tanto, desburocratizar a Administração. Há também entre Administração e administrado uma 

renovada  relação,  agora  também caracterizada  pelo  consensualismo  e  mútua  colaboração 

(GROTTI, 2003, p. 647-648).

Na  relação  paritária,  de  patamares  igualmente  nivelados,  entre 

Administração  Pública  e  administrados,  desponta  o  processo  enquanto  mecanismo  de 

legitimação democrática imediata à ação administrativa, de maneira que sejam dispensados os 
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intermediadores  políticos  e  legislativos  (ou  então,  vale-se  de  uma  intervenção  mínima  e 

indispensável).  É  justamente  através  do  procedimento  que  se  propicia  aos  interessados  a 

abertura à participação decisória (MOREIRA NETO, 2003, p. 4).

A  democracia  administrativa  vem  ganhando  espaço  na  pauta  de 

atenções atuais administrativas. Refere-se, fundamentalmente, à relação entre administração e 

administrado, não em termos diretos ou de choque, como no caso de um particular contratado 

pela administração pública ou um particular que pleiteia reparação de danos. Aqui a relação 

em  causa  é  a  do  comportamento  da  Administração  pública  perante  os  administrados 

(MEDAUAR, 2003, p. 220).

Hoje  deve-se  entender  o  papel  do  processo  administrativo,  e  mais 

amplamente, da própria administração, segundo GUIMARÃES (2010, p. 81), como fruto de 

uma evolução do Estado que conduziu a uma mudança nos objetivos dos primeiros. Antes a 

relação entre Administração e administrado resumia-se à execução de atos administrativos, 

não lhe sendo franqueado o acesso ao  iter  decisório,  já que predominava a concepção de 

Estado Liberal  (no  qual  havia  rígida  separação entre  Estado  e  particular,  prevalecendo  o 

direito  de  propriedade  e  intimidade),  e  o  problema  do  agir  administrativo  reduzia-se  à 

legalidade  (se  a  Administração  agisse  conforme  uma regra,  nada  poderia  o  administrado 

contestar), de forma que a condição do administrado assim pode ser resumida:

“Na vigência desse paradigma, o particular não tinha qualquer ingerência na atuação 

administrativa,  cabendo-lhe  a  posição,  não  de  titular  de  direitos  em  face  da 

Administração,  mas  sim  de  mero  colaborador  a  quem  se  impunha  o  dever  de 

suportar as ingerências do Estado. Fora do espaço livre dos direitos de índole liberal, 

pouco restava ao cidadão. Vigia uma lógica excludente: ou a liberdade plena ou o 

império.” (GUIMARÃES, 2010, p. 81)

Logo, não havia espaço para a ingerência do cidadão. Ele estava em 

uma condição de subordinação em relação à máquina estatal, minguando sua cidadania ao 

estado de súdito. A sua proteção e suas garantias derivavam tão somente da lei. Isso porque 

não concorriam para a formação da vontade do Estado; no entanto, percebeu-se que as balizas 

da legalidade não eram suficientes para assegurar as garantias individuais, ou seja, mesmo 

atuando  sob o  prisma legal,  havia  violações  a  direitos  individuais.  Daí  a  necessidade  de 
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controlar  a  atividade administrativa,  desde a  formação de sua vontade até  a  aplicação da 

mesma (GUIMARÃES, 2010, p. 81).

Com a passagem do Estado liberal para o social, quando a atuação da 

Administração Pública não deve pautar-se apenas na letra da lei, mas também amparando os 

objetivos do Estado, observa-se outro tipo de relação entre Administração e administrados. 

Com efeito, a Administração ganha um papel mais ativo e interventor, com a finalidade de 

oferecer bens e serviços à coletividade. Se é por intermédio do processo administrativo que o 

cidadão pode pleitear prestações junto ao Estado, então o relacionamento entre Administração 

e  administrados torna-se mais  frequente,  mais contínuo,  enquanto sob a  égide do modelo 

liberal, a atuação do administrado resumia-se a aferir a legalidade do ato administrativo, o que 

representava apenas uma interação pontual e esporádica (GUIMARÃES, 2010, p. 84).

Ressalte-se,  conforme  assevera  GUIMARÃES  (2010,  p.  86),  no 

entanto,  que  mesmo  no  Estado  social  a  vontade  do  administrado  não  concorria  para  a 

formação  da  decisão  administrativa,  desincumbindo-se  a  Administração  do  seu  dever 

democrático somente com a participação da vontade popular na formação das leis, por meio 

de seus representantes eleitos. Esse outro paradigma de relacionamento entre Administração e 

administrados  ocorre  somente  no  Estado  pós-social,  no  qual  não  predomina  o  interesse 

público, já que não há mais um referencial único para defini-lo, e sim múltiplos interesses de 

uma sociedade plural. Há um alto grau de tensão social marcado pelos diversos interesses dos 

cidadãos,  diversidade  essa  que  deve  ser  gerida  e  harmonizada  de  alguma  forma  pela 

Administração, que também lançará as bases para permitir o desenvolvimento social. Dessa 

forma, a relação bilateral ou trilateral no processo administrativo vê-se na obrigação de ceder 

lugar  à  um esquema processual  que  ampare  não apenas  um ou dois  interesses,  mas  sim 

múltiplos. O conflito passa a ser multilateral e o interesse público não deve mais ser definido 

pelo administrador ou pelo legislador – o contexto demanda a decisão nas mãos da própria 

sociedade (GUIMARÃES, 2010, p. 86-88).

Cabe ainda  registrar,  em rasa síntese,  a  associação da mudança de 

postura do Estado com a ampliação da noção de parte no processo administrativo. É cediço 

um conceito base de  parte no processo administrativo: “parte é quem deduz uma pretensão 

diante  da  Administração  ou  os  sujeitos  em  face  de  quem  é  movida  a  pretensão” 

(GUIMARÃES, 2010, p. 90). A renovada noção de parte no processo administrativo inclusive 

determina a alteração no conceito do devido processo legal, que passa a não ser apenas um 
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direito  individual,  mas  também  uma  garantia  de  participação  da  sociedade  no  processo 

(GUIMARÃES, 2010, p. 96).

No entanto, a legitimação das partes no processo administrativo não se 

esgota nos envolvidos na relação de direito material controversa, parte também é legitimada 

pela inspiração cívica de tutelar a ordem jurídica. Isto é, a cada um dos cidadãos, ainda que 

não tenham seu direito subjetivo implicado na relação material que deu causa ao processo, é 

assegurado o direito de contestar comportamentos da Administração Pública, e a essa cabe o 

dever de resposta fundamentada – o que remete ao direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da 

Constituição Federal). Assim, a legitimidade das partes no processo administrativo não atrela-

se  em absoluto  ao  critério  da  relação  com o  direito  material  controverso,  como pode-se 

depreender da leitura do art. 9º da LPA, cujos incisos arrolam os interessados no processo 

administrativo. (GUIMARÃES, 2010, p. 90-94). 

Daí a relação com a participação popular – a nova concepção de parte 

no  processo  administrativo  reclama  a  ampla  participação  da  população  nas  decisões  da 

Administração, o que garante, inclusive, a manifestação dos interesses de todos.

O  tema  da  participação  popular  no  processo  administrativo  é  ao 

mesmo tempo novidade, bem como constante e atribulado. Isso porque enseja a discussão 

contínua  quando  confrontada  essa  atual  tendência  democrática  com  a  tradição  de 

funcionamento das relações entre Administração e o cidadão-súdito, em patamares distintos 

de exercício de poder, esferas distintas herméticas (MEDAUAR, 2003, p. 220).

O  processo  foi  compreendido  tradicionalmente  como  restrito  ao 

Judiciário  e  suas  atividades.  Entretanto,  boas  concepções  recentes  alteraram  referido 

entendimento  do  alcance  do  processo  para  expandi-lo  para  outras  esferas  de  atuação  do 

Estado,  como  a  administrativa.  Não  só  a  função  jurisdicional  deveria  permear-se  de 

processualidade, mas também a ação da Administração Pública (MEDAUAR, 2003, p. 221).

Seja conceito de procedimento, seja o de processo, o foco do presente 

estudo, por ora, não deve prender-se a essa distinção. Daí dispensar-se aqui a discussão acerca 

de qual designação é a correta ou qual denomina o que. Para fins de coerência de redação na 

composição do presente estudo, adota-se ora o termo procedimento, ora o termo processo para 

designar o mesmo fenômeno, principalmente em vista da confusão terminológica empregada 

pelos  diversos  autores  nas  obras  em  que  se  baseia  o  presente  estudo,  daí  a  opção  pelo 
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tratamento sinônimo.

Para  traçar  o  contexto  de  relevância  crescente  do  processo 

administrativo, deve-se antes enredar por algumas considerações sobre outro movimento no 

qual tencionam os Estados atualmente. À vista disso, uma tendência que se firma no âmago 

dos Estados é o fortalecimento do poder Executivo em detrimento do Legislativo, conforme 

afirma MELLO (2009, p. 377). Tendência essa arriscada para países sem uma tradição de 

maturidade democrática consolidada, dado que proporciona ao Executivo possibilidades de 

cerceamento de liberdades e ampliação do controle do Estado sobre atividades individuais, 

além do reforço à tradição autoritarista (MELLO, 2009, p. 377-378).

Em peculiar consideração ao panorama político e jurídico brasileiro, 

Paulo Bonavides  discorre  acerca da desproporção de forças dos  Poderes  que resultou em 

anacronias (v.g., o uso desarrazoado das medidas provisórias) em função de uma distorção 

provinda de um exagero liberal: a veneração cega do princípio da legalidade (BONAVIDES, 

2003,  p.  284).  A legalidade  afastava  o  governo  do  titular  da  soberania,  o  povo.  Nesse 

contexto,  a  participação popular  insere-se  como um fator  de  promoção do equilíbrio  das 

funções do Poder do Estado7.

Dessa forma, é preciso restituir  aos verdadeiros donos do poder os 

meios  para  que  exercitem-no.  É  preciso  resgatar  a  democracia  na  forma  originária  de 

proximidade dos cidadãos. Daí falar-se em uma repolitização da legitimidade em oposição à 

sua  despolitização,  diferenciadas em termos de maior ou menor valorização da legalidade 

(BONAVIDES, 2003, p. 288).

Por isso a inserção de instrumentos de participação popular no antro 

decisório é de vital importância, devolvendo ao Estado de Direito suas feições democráticas. 

Os mecanismos participativos, segundo opinião peculiar de Paulo Bonavides, devem instalar-

se principalmente em âmbito municipal,  já que é  a esfera federativa mais  próxima e que 

inspira maior identificação junto aos cidadãos (BONAVIDES, 2003, p. 289).

7 É interessante observar a abordagem de Paulo Bonavides acerca da participação popular no Brasil como um 
programa político não apenas de promoção de cidadania e legitimidade de decisões, mas também como um 
instrumento emancipatório dos países latino-americano como forma de revidar a submissão a nações que 
articulam as ações políticas internas em outros países de maneira a sustentar seus interesses neoliberais,  
favorecidos pela globalização: “E no caso da América Latina, designadamente do Brasil, se não metermos a  
democracia  participativa  nas  estruturas  políticas  da  sociedade,  por  alternativa  ao  presidencialismo  da 
corrupção, da ditadura, do golpe de Estado, da guerra civil e da intervenção federal (se a natureza do sistema 
admiti-la),  nunca  as  repúblicas  deste  hemisfério  se  emanciparão,  nunca  suas  instituições  serão 
verdadeiramente livres” (BONAVIDES, 2003, p. 292).
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Ao  Executivo,  no  contexto  brasileiro,  conforme  afirmado  acima, 

acentuam-se  prerrogativas  de  disciplinar  relações  entre  Administração  e  administrados, 

atribuição  essa logicamente  atinente  ao  Poder  Legislativo.  Por  outro  lado,  essa  tendência 

torna-se até mesmo necessária, diante das transformações nos parâmetros de atuação política, 

que passaram a encarar a realidade social e econômica como objeto de transformação, e não 

apenas como um dado, o que justifica a ação intervencionista da Administração (MELLO, 

2009, p. 378).

Outro fator que corrobora na intensificação de referida tendência é o 

extraordinário  avanço tecnológico,  entre  outros  motivos,  pela  acentuada  complexidade  da 

civilização engendrada por ele.  Isso demanda um maior refinamento técnico das decisões 

referentes  à  realidade  social  que  deriva  dessa  complexidade  tecnológica.  Com  as  novas 

tecnologias, ao passo que as ações individuais que dela se valem alcançam um âmbito de 

repercussão muito maior do que os efeitos modestos de antes, a atividade estatal de regulação 

avança  no  mesmo  ritmo  e,  assim,  há  uma  intensificação  das  atividades  reguladoras  e 

fiscalizadoras  do  Estado.  “O  Estado,  em  consequência  disto,  teve  que  disciplinar  os 

comportamentos individuais e sociais muito mais minuciosa e extensamente do que jamais o 

fizera,  passando  a  imiscuir-se  nos  mais  variados  aspectos  da  vida  individual  e  social” 

(MELLO, 2009, p. 379).

Tendo em vista essa nova realidade, a Administração é a instância de 

poder melhor munida para manter o compasso entre a realidade jurídica e a complexidade 

social,  consoante  afirma  MELLO  (2009,  p.  380).  Isso  porque  dispõe  de  quadros  de 

funcionários de formação técnica adequada para a análise complexa de casos dessa ordem, 

ademais,  também  responde  com  maior  eficiência  às  novas  demandas  sociais,  frente  à 

morosidade do Judiciário e também lentidão relativa do Legislativo. É mais eficiente. Como 

tentativa de neutralizar as ameaças resultantes do crescente agigantamento administrativo e da 

maior vulnerabilidade dos cidadãos ao cerceamento de suas liberdades, algumas medidas de 

amplo  efeito  político  foram  implementadas.  Dentre  elas,  destaque-se  a  disseminação  do 

parlamentarismo que pondera as investidas de poder normativo do Executivo através do veto. 

Já  no  que  diz  respeito  à  Administração  Pública,  o  processo  administrativo  ganha 

proeminência, “obrigando-se a Administração a formalizar cuidadosamente todo o itinerário 

que conduz ao processo decisório” (MELLO, 2009, p. 380).

Outra das tentativas acima aludidas, agora em âmbito processual, é a 
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de expansão na proteção dos direitos difusos. 

Fala-se mesmo em “jurisdicionalização” do processo administrativo, 

na qual há preponderância crescente da participação do administrado no iter decisório que lhe 

afete. Ora, pode-se falar em uma contrapartida ao condicionamento da liberdade individual: o 

“condicionamento do modus procedendi da Administração” (MELLO, 2009, p. 380-381).

Entre poder de emitir o ato e o ato em si há o procedimento – o “fazer-

se  o  ato”.  Esse  iter  é  o  procedimento.  “Como  contraponto  à  visão  estática  da  atividade 

administrativa,  correspondente à noção atomista do ato,  se tem a visão dinâmica,  pois se 

focaliza o ato no seu 'formar-se' e nos seus vínculos instrumentais” (MEDAUAR, 2003, p. 

224).

Pode-se designar  essa  dinâmica  como  “democracia  pelo 

procedimento”. “Se for considerado que o poder tradicionalmente tido como democrático, o 

Legislativo, e que o poder tradicionalmente identificado com a justiça, o Judiciário, atuam 

mediante  processo,  o  esquema processual  na função administrativa  reuniria  democracia  e 

justiça”  (MEDAUAR,  2003,  p.  225).  A “democracia  pelo  procedimento”,  por  sua  vez, 

manifesta-se com proveitos que reforçam o pluralismo e a participação, dentre eles, podem-se 

citar, segundo MEDAUAR (2003, p. 225):

• antes  mesmo  de  o  ato  repercutir  efeitos  sobre  os  indivíduos,  é  permitido 

inteirar-se do que ocorre antes da tomada de decisão, ou seja, como a mesma 

se forma;

• canalizando  a  expressão  da  complexidade  e  pluralidade  sócio-econômico-

política, diversos interesses podem se manifestar antes que se forme a decisão 

no processo.  O que  propicia  também o controle  pelos  indivíduos e  grupos 

detentores  dos  interesses  sobre  a  atuação  administrativa.  Isso,  como atenta 

conclusão, representa a cooperação Administração-administrado no exercício 

do  poder,  mais  um  reforço  do  caráter  democrático.  O  poder  é,  assim, 

compartilhado entre sujeitos públicos e privados.

Trata-se de um movimento de realização da “democracia substantiva”, 

através da adoção de alguns instrumentos publicísticos de ordem consensual, pelos quais a 

legitimidade da ação pública deriva imediatamente da participação (MOREIRA NETO, 2003, 

p. 10).
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No Estado  democrático  contemporâneo  ocorre  uma nova  interação 

entre Estado e sociedade, no sentido de colaboração – movimento esse propício ao avanço de 

formas de controle (mecanismos de fiscalização e novos meios de controle), o que favoreceu a 

transparência de atos governamentais, que engendrou ainda mais essa tendência de controle 

social.  Há, pois,  atualmente,  um engrandecimento e  valorização do controle  feito  sobre a 

Administração Pública, visto que ao lado do controle oficial, ganha vulto o controle social – 

um assomando-se ao outro, são aliados (MILESKI, 2006, p. 1).

Do  Estado  moderno,  que  intuitivamente  nos  remete  ao  Estado 

democrático de direito, decorrem três elementos, segundo Helio Saul Mileski: a transparência, 

o controle social e a participação popular, os quais, por sua vez, também estão intimamente 

relacionados. Sendo um Estado policrático, é esperado em um Estado democrático de direito 

que se evitem o privatismo e o estatismo, metas que podem ser obtidas através da participação 

popular (MILESKI, 2006, p.1). 

Enfim,  o  atual  contexto  do  Estado  e  da  sociedade  reclamam  a 

inovação nos tradicionais institutos democráticos, passando a agregar a participação popular, 

o que viabiliza-se por meio de um processo.  Dessa forma, os elementos que conduzem à 

concretização  do  escopo  democrático,  qual  seja,  a  realização  do  status  activae  civitatis8, 

encontram supedâneo na democracia enquanto um princípio de organização ou enquanto um 

valor a permear o próprio funcionamento da Administração Pública, de modo torná-la mais 

aberta e responsiva ao diálogo com os administrados (PEREZ, 2009, p. 37), havendo uma 

verdadeira colaboração entre sociedade e Administração Pública.

8 Essa expressão foi aqui empregada para designar a postura ativa do cidadão, que concorre com sua vontade 
para a formação da vontade estatal, ou seja, o cidadão interfere em processos decisórios, de forma a ter seus 
interesses considerados (PEREZ, 2009, p. 35).
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III O MODELO ADMINISTRATIVO GERENCIAL E A LEI 9.784 DE 

1999 

1 Mudanças no perfil estatal: do modelo burocrático ao gerencial

Com  a  passagem  do  Estado  Liberal  para  o  Estado  Social,  e  o 

consequente  agigantamento  estatal,  não  mais  seria  possível  que  a  estrutura  burocrática  e 

formalista  continuasse  subsistindo  sem  evidenciar  patentes  insuficiências.  A mudança  do 

perfil de atuação estatal, que implementou-se principalmente após as duas guerras mundiais 

do  século  XX,  impôs  ao  Estado  a  necessidade  de  reestruturar-se  em suas  faces  política, 

econômica  e  social.  Eis  que,  ao  assumir  outros  deveres  além  daqueles  tradicionalmente 

liberais, desponta o Estado Social, que se compromete perante a sociedade a prestar educação, 

moradia, saúde, entre outros direitos sociais.

Ao  passo  que  o  Estado  assumia  maiores  obrigações,  aumentou  o 

número de pessoas que realizavam as atividades do compromisso estatal de cunho social. A 

organização do pessoal, servidores públicos, até então, era disposta em hierarquias distintas e 

definidas.  Naquele  momento,  imprimia-se  à  Administração  Pública  feições  do  Estado 

burocrático. Não atendendo o modelo burocrático às exigências democráticas na atualidade, 

desponta a concepção administrativista favorável a um novo modelo – o gerencial.

Tal  inovação  na  forma  de  administrar  –  o  modelo  do  new  public  

management – busca imprimir maior eficiência e eficácia às ações da Administração Pública, 

maior flexibilidade e agilidade demandadas em um contexto social baseado no conhecimento 

e na informação. A administração burocrática weberiana encontrava-se defasada perante um 

mundo fragmentado, policêntrico e pós-moderno, devendo, hoje, a Administração orientar-se 

por valores do setor privado, com uma atuação mais pragmática (ALCANTARA, 2009, p. 

29).  A própria  designação  da  reforma  administrativa  mais  recente  –  reforma gerencial  – 

remete à inspiração nas organizações privadas e no intuito de propiciar maior eficiência à 

Administração Pública (ALCANTARA, 2009, p. 95).
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A reforma gerencial foi empreendida inicialmente nos anos oitenta na 

Nova  Zelândia,  Austrália,  países  escandinavos  e  Reino  Unido.  Posteriormente,  nos  anos 

noventa, a reforma gerencial difundiu-se para os Estados Unidos da América do Norte (EUA), 

Espanha,  Chile,  Brasil  e  México  (ALCANTARA,  2009,  p.  95).  No  Brasil,  as  principais 

medidas da reforma foram inseridas com a Emenda Constitucional nº 19/98 e por meio de 

legislação federal. A reforma “introduziu o princípio da eficiência, (…) flexibilizou o regime 

de  estabilidade,  possibilitou  a  criação  do  emprego  público,  entre  outras  mudanças” 

(ALCANTARA, 2009, p. 95).

A Emenda  Constitucional  nº  19/98  constitucionalizou  a  renovada 

conduta  administrativa,  desta  feita  menos  focada  no  processo,  e  mais  voltada  para  os 

resultados. Atendeu às demandas de eficiência em uma série de medidas, das quais as mais 

relevantes para os fins deste estudo serão destacadas abaixo. 

A primeira das modificações inseridas pela Emenda Constitucional nº 

19/98  digna  de  menção  refere-se  à  alteração  do  regime  de  estabilidade  dos  servidores 

públicos,  que  passam  a  adquiri-la  após  3  anos  de  efetivo  exercício  (art.  41,  caput, 

Constituição Federal), sendo que a perda do cargo pode ocorrer não apenas em razão de falta 

grave (como se dava anteriormente à emenda), mas também por insuficiência de desempenho 

no serviço público (art.  41, §4º, Constituição Federal).  O art.  41, §1º, III da Constituição 

Federal, inserido com a emenda, também refere-se à avaliação periódica de desempenho, cujo 

resultado  pode  ser  determinante  para  a  perda  do  cargo,  isto  é,  a  ineficiência  da  atuação 

administrativa  passa  a  constituir  uma  das  causas  de  exoneração  do  servidor  público, 

permitindo a  concretização de  um dos  desígnios  mais  relevantes  da  reforma gerencial,  a 

eficiência.

Outra das modificações  consoante ao modelo gerencial  é relativa à 

descentralização dos serviços públicos, permitindo a gestão associada, através de consórcios 

públicos e convênios de cooperação entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 

241,  Constituição  Federal).  A  medida,  de   sentido  descentralizador,  abre  caminho  à 

possibilidade de ampliação da autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e 

entidades da administração direta e indireta  por meio de contrato estabelecido entre seus 

administradores  e  o  poder  público,  novidade  essa  introduzida  no  §8º  do  art.  37  da 

Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional nº 19/98.

Outra modificação foi a constitucionalização explícita do princípio da 
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eficiência, por meio de sua menção expressa no caput do art. 37, ao lado de outros princípios 

administrativos,  o  que  reforça  a  primazia  conferida  pela  Constituição  à  eficiência 

administrativa.  Esse  reforço  expressa  de  maneira  pungente  o  espírito  da  reforma 

administrativa gerencial, para a qual a eficiência deve ser alçada ao cimo dos objetivos da 

Administração Pública. Nesse sentido, leia-se o trecho abaixo do Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho do Estado (1995, p. 16):

“A eficiência da administração pública – a necessidade de reduzir custos e aumentar 

a  qualidade  dos  serviços,  tendo  o  cidadão  como  beneficiário  –torna-se  então 

essencial. A reforma do aparelho do Estado passa a ser orientada predominantemente 

pelos valores  da eficiência e  qualidade na prestação de serviços públicos  e pelo 

desenvolvimento de uma cultura gerencial nas organizações.”

A Emenda Constitucional nº 19/98 também alterou o §3º do art. 37 ao 

referir-se  expressamente  às  formas  de  participação  do  usuário  na  Administração  Pública 

Direta e Indireta, a serem disciplinadas por lei. Já o texto original deste dispositivo apenas 

empregava o termo reclamação ao invés de participação,  o que revela a menor valorização 

atribuída à participação do administrado. Com a nova redação conferida pela emenda,  há 

inclusive menção de três possibilidades desta participação, nos incisos do dispositivo referido: 

além da reclamação (inciso I), permite-se o “acesso do usuário a registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo” (inciso II), e da “disciplina da representação contra o 

exercício  negligente  ou  abusivo de  cargo,  emprego  ou  função  na  administração  pública” 

(inciso III).   Para além da  participação do administrado,  os  dispositivos  citados  ampliam 

também a transparência e a publicidade da atividade administrativa.

Outro  dispositivo  alterado  pela  Emenda  Constitucional  nº  19/98 

merecedor de realce é o §7º do art. 39, in verbis:

“Lei  da União, dos Estados,  do Distrito Federal  e dos Municípios disciplinará a 

aplicação  de  recursos  orçamentários  provenientes  da  economia  com  despesas 

correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento 

de  programas  de  qualidade  e  produtividade,  treinamento  e  desenvolvimento, 

modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a 

forma de adicional ou prêmio de produtividade.”
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Tal dispositivo reflete de maneira perceptível os objetivos gerenciais 

de  definição  de  metas  e  controle  de  resultados,  associando a mensuração da  eficiência  à 

qualidade  e  produtividade  do  serviço  público.  Há  também  menção  à  obtenção  de  uma 

Administração  progressivamente  moderna  e  racional,  além  de  devidamente  aparelhada, 

características essas ministradas de forma metódica por meio de programas específicos.

Verifica-se que a Emenda Constitucional nº 19/98 inspirou-se no mote 

gerencial  de  modernização,  democratização  e  enfoque  em  resultados  na  Administração 

Pública.  Saliente-se  que  ao  lado  das  modificações  constitucionais,  a  reforma  do  Estado 

também foi corroborada pela legislação infraconstitucional, como a Lei 9.784/99, que dispôs 

sobre normas gerais para a Administração Pública Federal.

2 Características do modelo administrativo gerencial

Associa-se à Administração Pública gerencial a criação de agências, 

“valores” e práticas mais próximos ao da iniciativa privada, como o estabelecimento de plano 

de negócios e contratos com metas e indicadores de desempenho, orientação ao consumidor-

cidadão e seu direito de escolha, veemente crítica à administração burocrática,  busca pela 

eficiência, uso de técnicas de gestão de empresas privadas (ALCANTARA, 2009, p. 29-30). 

No caso  específico  brasileiro,  a  reforma gerencial  adotou  como premissas:  orientação ao 

cidadão-cliente,  transferência  para  o  setor  público  não-estatal  de  serviços  sociais  e 

terceirização de atividades auxiliares ou de apoio, ênfase no controle de resultados por meio 

de contratos de gestão (ALCANTARA, 2009, p. 42).

O modelo administrativo gerencial tenciona o Estado à busca de dois 

objetivos prioritários: revisão das formas de atuação do Estado, de maneira a adaptá-las à 

realidade de  cada país;  e  suprir  as  demandas das  democracias  de  massa contemporâneas. 

Dentre as notas características da administração gerencial, podem citar-se: descentralização 

política  e  administrativa;  formatos  de  organização  de  parca  hierarquização  de  níveis; 

flexibilidade organizacional; controle de resultados (no lugar de controle realizado de forma a 

abranger  etapa  por  etapa,  ato  por  ato,  de  processos  administrativos),  opção  pelo 

estabelecimento  de confiança limitada,  ao  invés  de desconfiança total,  aos  funcionários  e 
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dirigentes; administração que repousa no atendimento ao cidadão e abertura ao controle social 

(MAFRA FILHO, 2005, p. 1-2).

Os  objetivos  prioritários  do  Estado  gerencial  são  os  resultados, 

pautando sempre sua atuação a partir de bases democráticas e pluralistas. A nova feição do 

Estado  é  marcada  também  pela  tentativa  de  adequação  das  organizações  públicas  aos 

objetivos estatais,  cujo enfoque é  deslocado aos resultados  correspondentes aos objetivos. 

Outro de seus traços distintivos é a meta de identificar-se com os usuários da atividade estatal  

e aproximar-se dos mesmos para aprimorar a eficiência por meio de instrumentos de quase-

mercado ou concorrência administrativa.

Segundo MAFRA FILHO (2005,  p.  2),  “A administração gerencial 

empreende  adequar  as  organizações  públicas  aos  seus  objetivos  prioritários,  que  são  os 

resultados. Busca identificação com os usuários e incrementar sua eficiência com mecanismos 

de quase-mercado ou concorrência administrada”. 

Embora o modelo gerencial tenha conservado alguns dos princípios do 

modelo burocrático, flexibilizou-os em essência para refletir uma obra acabada democrática e 

plural  decorrente  do  arejamento  necessário  da  Administração  Pública  aos  reclames  da 

atualidade.  Conforme ensina  o  autor  (MAFRA FILHO,  2005,  p.  2),   impôs a  adoção de 

rígidos critérios de mérito nos quadros administrativos, sistema estruturado e universal de 

remuneração, carreiras, desempenho policiado por avaliações constantes e por treinamento 

sistemático. Tais mudanças, naturalmente, estão sendo inseridas de modo gradual no âmbito 

da administração pública brasileira, sobretudo a partir do arcabouço constitucional criado no 

final da década de 1990. 

Note-se,  contudo,  que  essa  transformação  não  implicará  no 

desaparecimento total da administração burocrática. Isso porque há pontos de contato entre a 

Administração Pública gerencial e o modelo administrativo cuja vigência a precedeu. Nesse 

sentido, a Administração gerencial baseia-se na Administração burocrática, mantendo alguns 

de seus princípios, com a distinção de serem esses últimos flexibilizados no modelo gerencial, 

além de incluir como traço peculiar ao mesmo a admissão de pessoal com base em seleção 

criteriosa e rígida no que concerne ao mérito, abrangendo um sistema estruturado e universal 

de  remuneração,  carreiras,  avaliação  de  desempenho  com  certa  frequência,  além  de 

treinamento sistemático.

De maneira geral, a Administração Pública burocrática voltava-se a si 
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mesma, em sua estrutura rígida e normatizada, sendo tal normatização o principal objetivo de 

alcance.  Já  a  Administração  gerencial  busca  uma  abertura  e  diálogo  com  o  particular, 

voltando-se para a eficiência propriamente em benefício desse último. Predica-se flexível e 

eficiente, inspirando-se inclusive na administração de empresas do setor privado (o que não 

significa  que  a  administração  gerencial  possa  ser  confundida  com  a  administração 

empresarial,  demonstrado  pelo  fato  de  que  a  Administração  gerencial  deve  proporcionar 

maior participação dos agentes privados e ou das organizações da sociedade civil).

Como  crítica  ao  modelo  administrativo  gerencial,  apontam-se  as 

metas de buscar eficiência, priorizar aspectos instrumentais e relegar a segundo plano valores 

como  igualdade,  justiça  e  interesse  coletivo,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  reforma 

administrativa gerencial  poderia  desestruturar uma organização administrativa já existente, 

que funciona razoavelmente, e optar pela substituição por uma organização desconhecida, que 

pode então,  revolver  os  antigos  e  conhecidos  vícios  da administração pública:  corrupção, 

nepotismo e fisiologismo  (ALCANTARA, 2009, p. 96).

3 A reforma administrativa gerencial brasileira

No contexto da redação do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 

Estado, assoma-se à crise econômica brasileira da década de 80 o adendo de uma crise de 

Estado. Essa crise do Estado instalou-se no Brasil em razão de seu próprio desvirtuamento, ao 

desviar-se de funções básicas, sobrecarregando-se com a ampliação da presença estatal no 

setor produtivo,  o que acarretou deterioração dos serviços  públicos,  agravamento da crise 

fiscal  e inflação.  A reforma do Estado seria  também a válvula de escape para solucionar 

problemas relativos à estabilização da moeda, ao crescimento sustentado da economia e às 

desigualdades sociais e regionais. O Estado em crise demandava uma atuação renovada junto 

à sociedade, conforme o trecho que segue:

“A  formação  de  uma  unidade  indivisível  entre  Estado  e  sociedade,  numa 

democracia,  exige  o  diálogo  democrático,  para  a  definição  das  prioridades  do 

Governo,  com o  fim de  construir-se  um país  mais  próspero  e  justo.”  (MAFRA 

FILHO, 2005, p. 3-4).
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Nesse  horizonte  de  crises,  formaram-se  as  linhas  mestres  que 

inspirariam a  reforma do Estado,  cujos  primeiros  esboços  iniciaram-se  em 1985.  Por  tal 

reforma  entende-se  um  projeto  amplo,  envolvendo  diversos  setores  do  governo  e  da 

sociedade,  reforma  que  caracterizava-se  por  um acentuado  tom de  mudanças  relativas  à 

Administração Pública, no sentido de conferir à última maior eficiência e plena capacidade de 

atendimento dos cidadãos (MAFRA FILHO, 2005, p. 4). A reforma do Estado em questão 

representou,  pois,  uma  verdadeira  superação  do  modelo  administrativo  burocrático, 

entretanto, sublinhe-se que essa superação não significou sua completa rejeição. 

Emprega-se aqui o termo superação para indicar um sentido próprio 

para a realidade dos dois modelos administrativos (gerencial e burocrático). Com efeito, ao 

invés  de os modelos  situarem-se justapostos,  imiscíveis,  há coincidência de elementos  na 

composição  dos  mesmos.  Isso porque o modelo gerencial  não sucedeu ao burocrático  de 

forma a eliminá-lo; pelo contrário, no primeiro modelo persistem muitas notas burocráticas a 

compô-lo, ao lado de novas características gerenciais que atribuem ao todo administrativo 

uma inclinação renovada para agir.

A  reforma  administrativa  a  que  agora  nos  referimos  almejava 

implementar  na  máquina  administrativa  um  funcionamento  pautado  pelas  diretrizes  da 

Administração Pública gerencial,  a qual  reveste-se de conceitos  atuais de administração e 

eficiência.  A renovada  Administração  Pública  que  se  tem  em  vista  adota  o  controle  de 

resultados  e  estrutura  descentralizada,  para  que  assim  pudesse  estar  mais  próxima  dos 

cidadãos (MAFRA FILHO, 2005, p. 4).

Tendo em vista a divisão dos setores dos Estados modernos segundo 

Bresser Pereira (setor das atividades exclusivas, que abrange núcleo estratégico e agências; 

serviços sociais e científicos, setor de produção de bens e serviços para o mercado), cabe tecer 

algumas considerações sobre as alterações advindas da reforma administrativa. Para o mesmo 

autor, reformas administrativas somente são aquelas que “alteram substancialmente a forma e 

o funcionamento do aparelho do Estado” (apud ALCANTARA, 2009, p. 92), não podendo ser 

confundidas  com mudanças  ou  aperfeiçoamentos  na  gestão.  Para  ele,  então,  as  reformas 

administrativas são duas: a reforma que implanta o modelo burocrático e a segunda a reforma 

que adota o modelo gerencial. 

Segundo  Bresser  Pereira  (1999,  p.  6),  a  reforma  burocrática  foi 

eminentemente uma reforma do serviço público, buscando estabelecer a profissionalização 
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dos servidores. Já a reforma gerencial, conquanto verificado a ineficiência do funcionamento 

do Estado, prioriza resultados. A reforma gerencial, baseada no Plano Diretor da Reforma do 

Aparelho de Estado de 1995, almejava às seguintes medidas enumeradas pelo ministro  que 

conduziu a reforma gerencial à época, o próprio Bresser Pereira (1999, p. 6-7):

“a)  a  descentralização  dos  serviços  sociais  para  estados  e  municípios;b)  a 

delimitação  mais  precisa  da  área  de  atuação  do  Estado,  estabelecendo-se  uma 

distinção entre as atividades exclusivas que envolvem o poder do Estado e devem 

permanecer no seu âmbito, as atividades sociais e científicas que não lhe pertencem 

e devem ser transferidas para o setor público não-estatal, e a produção de bens e 

serviços para o mercado; c) a distinção entre as atividades do núcleo estratégico, que 

devem ser efetuadas por políticos e altos funcionários, e as atividades de serviços,  

que podem ser objeto de contratações externas; d) a separação entre a formulação de 

políticas  e  sua  execução;  e)  maior  autonomia  e  para  as  atividades  executivas 

exclusivas  do  Estado  que  adotarão  a  forma  de  "agências  executivas";  f)  maior 

autonomia  ainda  para  os  serviços  sociais  e  científicos  que  o  Estado  presta,  que 

deverão ser transferidos para (na prática, transformados em) "organizações sociais", 

isto é,  um tipo particular de organização pública não-estatal,  sem fins lucrativos, 

contemplada no orçamento do Estado (como no caso de hospitais, universidades, 

escolas,  centros  de  pesquisa,  museus,  etc.);  g)  assegurar  a  responsabilização 

(accountability)  através  da  administração  por  objetivos,  da  criação  de  quase-

mercados,  e  de  vários  mecanismos  de  democracia  direta  ou  de  controle  social, 

combinados  com  o  aumento  da  transparência  no  serviço  público,  reduzindo-se 

concomitantemente o papel da definição detalhada de procedimentos e da auditoria 

ou controle interno – os controles clássicos da administração pública burocrática – 

que devem ter um peso menor.”

Cabe  observar  que  tais  metas  objetivam  imprimir  outro  ritmo  às 

atividades estatais, mais rápido, mais inteligente. O Estado deveria atuar em campo necessário 

e apropriado, e para isso deveria definir metas, formas de realização das mesmas e métodos de 

avaliação de satisfação de seus objetivos. Há uma verdadeira racionalidade empresarial no 

setor  público,  com a  diferença  fundamental  de  persecução do bem comum enquanto  fim 

último, e não interesses setoriais e particulares do setor privado, que almejam o lucro.

Com a reforma gerencial, pode-se afirmar que há o uso de tecnologias 

administrativas mais sofisticadas, entendidas no sentido da aplicação de uma teoria gerencial 
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à prática administrativa. A estratégia empresarial aplicada ao Estado, ou, como é usual dizer, à 

máquina  estatal com métodos  de  planejamento  e  avaliação  de  resultados  é  uma fórmula 

essencial  ao desenvolvimento econômico e social  na atualidade de mercado globalizado e 

sociedade  plural.  Em  relação  à  atividade  estatal,  o  volume  da  produção  deve  estar 

acompanhado pela qualidade da produção.  Nunca a ideia de Estado como  máquina  foi tão 

intensa.

Em  geral,  os  avanços  das  reformas  muitas  vezes  podem  não  se 

demostrar em sua plenitude, mas sem dúvidas há um processo de melhora (em relação ao 

funcionamento  do  governo,  aumento  de  eficiência,  redução  de  custos,  combate  ao 

empreguismo e à corrupção). As inovações pretendidas muitas vezes encontram resistência 

dos setores reacionários,  sejam do âmbito de atuação política, administrativa ou econômica, 

seja  a  direita  patrimonialista  ou  a  esquerda  corporativista,  que,  em  comum,  tinham  a 

facilidade de desfrutar das formas antigas de privilégios, através de práticas de rent-seeking,  

por meio de nepotismo, clientelismo, entre outros, conforme menciona PEREIRA (1999, p. 

17).  Esses  setores  eram  avessos  à  reforma,  pois  com  ela  perderiam  poder  político  e 

burocrático (ALCANTARA, 2009, p. 93).

Para viabilizar essa reforma, o Estado brasileiro deveria proporcionar 

um novo modelo de desenvolvimento, no intuito de atingir melhores condições sociais. O 

Estado deveria fortalecer-se para otimizar a eficácia de sua atividade reguladora, considerando 

o contexto da economia de mercado, para a prestação de serviços básicos e de políticas sociais 

(MAFRA FILHO, 2005, p. 4). 

 

4 A transição para o modelo gerencial

A atuação do Estado no modelo  burocrático  caracterizava-se como 

pivô  no  setor  de  produção,  sua  conduta  era  ativa.  O  Estado,  então,  diante  de  um novo 

chamado para a reforma, viu-se na inevitabilidade de redefinir  seu papel.  Dessa forma, o 

Estado não mais desempenharia a função de propulsor direto e atuante do desenvolvimento 

econômico e social, através da produção de bens e serviços. Sua nova atuação direcionou-o 

para agente de promoção do seu próprio fortalecimento, de forma a promover e regular seu 

desenvolvimento. A reforma deveria transferir para o setor privado as atividades que figuram 
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por excelência no mercado (MAFRA FILHO, 2005, p. 5).

Esse movimento de transferência das atividades de mercado, serviços 

competitivos ou não-exclusivos de Estado, para mãos particulares ou ainda para descentralizá-

los de maneira vertical para Estados e Municípios, preservando, todavia, a prestação estatal de 

serviços sociais como educação e saúde, designou-se “publicização”, a qual representou uma 

espécie  de  parceria  entre  Estado e  sociedade,  direcionada a  seu financiamento e  controle 

(MAFRA FILHO, 2005, p. 5).

A partir  da introdução desse conceito de “publicização” na atuação 

estatal voltada para a reforma, é possível remeter a discussão para outros conceitos desse 

mesmo contexto, o de governança e o de governabilidade. A conceituação de ambos os termos 

segue abaixo:

“Governança tem que ver com a transição programada de um tipo de administração 

pública burocrática,  rígida e ineficiente,  voltada para si própria e para o controle 

interno, para uma administração pública gerencial, flexível e eficiente, voltada para 

o atendimento da cidadania.

Governabilidade é possibilidade de ser governado, ou seja, qualidade de governável.

A governabilidade estaria legitimada pelas vias democráticas de formação dos atuais  

governos, insculpidas nas nossas normas constitucionais” (MAFRA FILHO, 2005, 

p. 5).

O  plexo  de  problemas  a  serem  combatidos  pela  reforma 

administrativa, dessa forma, deve exigir governabilidade e governança. O primeiro é, pois, 

identificado com a  situação de legitimidade (em um sentido próximo à  credibilidade)  do 

governo para realizar as medidas que conduzam às mudanças almejadas. À governabilidade 

deve arvorar-se a  governança,  compreendida como a capacidade técnica,  administrativa e 

financeira de levar a cabo as medidas reformistas (KELLES, 2007, p. 179).

Pode-se dizer que tanto governança como governabilidade consistem 

em elementos indispensáveis à formação de meios dos quais depende o sucesso da reforma 

administrativa. A governabilidade subsidiando o caráter democrático da condução reformista, 

enquanto a governança propicia o arcabouço material, quer relativo a condições econômico-

financeiras para custear a reforma, quer relativo à estruturação administrativa e legislativa 

adequada para empreender a reforma.
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Nesses termos, a reforma do Estado, em um sentido mais amplo, o 

mesmo que se pode inferir  dos três  conceitos explanados acima,  ostentava por desiderato 

último  o  objetivo  de  propiciar  condições  de  reconstrução  da  Administração  Pública, 

imprimindo-lhe  modernidade  e  racionalidade.  Isso  em função  de  apresentar-se  o  modelo 

administrativo  burocrático  defasado  e  arcaico,  perante  o  desenvolvimento  tecnológico  e 

demandas sociais atuais, as quais reclamavam um modelo administrativo provido de novos 

objetivos e métodos. 

A necessidade  de  arejamento  do  funcionamento  da  Administração 

Pública era visível na necessidade de maior agilidade e menor custo.  Enfim, os objetivos 

deveriam  ser  mais  claros,  o  pessoal  deveria  ser  recrutado  por  concursos  públicos  e  ser 

permanentemente treinado, sistemas de motivação material e psicossocial deveriam existir, 

além de  maior  autonomia aos  executores,  cujo bom desempenho seria  cobrado (MAFRA 

FILHO, 2005, p. 7).

Para levar a reforma a efeito, alguns objetivos deveriam ser realizados, 

segundo  MAFRA FILHO (2005,  p.  7).  O  primeiro  passo  seria  substituir  (ou  superar)  a 

administração burocrática, na qual remanesciam as mazelas do clientelismo, patrimonialismo 

e  nepotismo,  vícios  esses  que  deveriam  ser  extirpados  de  uma  vez  por  todas,  já  que 

constituem  flagrante  contradição  com  os  princípios  da  República,  igualdade  de  todos  e 

proibição  de  favorecimento  pessoal  em  âmbito  do  Estado.  Uma  segunda  meta  seria  a 

modernização do Estado, atendendo à nova postura demandada frente à dinâmica econômica 

globalizada,  por  meio  da sobreposição de um cenário  mais  atual  e  contrário  aos  padrões 

rígidos de controle e hierarquia. Outro alvo das operações reformistas seria a implementação 

da Administração Pública gerencial, enveredando a atuação administrativa por novos perfis – 

controle de resultados, descentralização e acessibilidade aos cidadãos, que não mais seriam 

vistos  como  simples  usuários  de  serviços  aos  olhos  do  Estado,  mas  sim  como  clientes 

privilegiados dos serviços estatais 

Dentre outros propósitos que guiavam a intencionalidade reformista, 

segundo MAFRA FILHO (2005,  p.  7),  estão  a  otimização da  qualidade  e  efetividade  do 

serviço  público,  a  profissionalização  do  servidor  público,  inclusive  com a  disposição  ao 

mesmo de  retribuições  mais  justas  para  suas  funções,  espargir  a  nota  de  impessoalidade 

necessária a toda atuação eficiente da Administração Pública9, a criação de mecanismos que 

9 Aliás, relevante pontuar que fundamental  na noção de processo é o princípio da impessoalidade, pois os 
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proporcionassem a  inserção  dos  cidadãos  como  vetores  de  atuação  participativa  na  ação 

pública (definindo, implementando e avaliando os processos de tomada de decisões). Nesse 

sentido, a nova Administração Pública que resultaria da reforma permitiria maior participação 

dos agentes privados e ou das organizações da sociedade civil.

A asserção final do parágrafo anterior acerca da participação popular é 

justificada  inclusive  por  ter  sido  adotada  como  estratégia  de  implementação  da  reforma 

gerencial o controle total de qualidade (Total Quality Control), que incluía para a obtenção e 

mensuração dos resultados o controle exercido pelo cidadão, conforme descreve Luiz Carlos 

Bresser Pereira (1999, p. 8).

 O cidadão, da perspectiva gerencial, além de ser um foco de poder de 

exercício democrático, também deve ser encarado como um cliente, para o qual devem verter 

serviços  estatais  de  qualidade.  Tal  ordem de  ideias  reforça  o  teor  empresarial-público  da 

reforma.

5 Eficiência e eficácia

Saliente-se  que  a  reforma  administrativa  tinha  em  vista  um  dos 

modelos de Estado do qual Bresser Pereira, o ministro responsável pela reforma e  um dos 

autores brasileiros que mais debruçou-se sobre a problemática da reforma administrativa e do 

modelo  gerencial,  era  fervoroso  admirador,  o  modelo  social-liberal,  segundo  Christian 

Mendez Alcantara (2009, p. 22). O aparente dualismo desse modelo pode conviver de forma 

coerente,  uma  vez  conciliados  os  valores  que  se  tem  em  vista.  De  um  lado,  há  o 

comprometimento com os mercados e a concorrência. De outro lado, também privilegiam-se 

os direitos sociais.  Prioriza-se a eficiência dos serviços sociais  e científicos,  sendo este  o 

modelo estatal que mais se afina à Administração Pública gerencial (ALCANTARA, 2009, p. 

22), contudo, não se pode associar entre eles uma relação de necessidade mútua.

Ora,  a  reforma administrativa   gerencial  perseguia  a  eficiência  e  a 

eficácia na Administração Pública. Ambos os conceitos serão aqui definidos primeiramente 

conforme abordagem de ALCANTARA (2009, p. 96-97). Pode-se entender a eficiência como 

interesses defendidos pelo administrador transcendem a ele; nessa perspectiva, o agente público atua como 
mero instrumento da Administração, que o comanda e faz com que dele se expresse o interesse público a ser 
realizado (SUNDFELD, 2006, p. 2).
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a melhor utilização dos recursos para a consecução de um fim.

Para  MODESTO  (2007,  p.  9-10),  na  definição  de  princípio  da 

eficiência visualizam-se duas dimensões: a primeira é associada à economicidade, isto é, a 

seleção de meios para seu uso racional e otimizado; a segunda refere-se à eficiência como 

obtenção  de  resultados  satisfatórios  ou  excelentes.  O  mesmo  autor  também  refere-se  à 

insuficiência da atuação estrita e meramente legal do administrador, agindo de forma neutra e 

sem  perspicácia.  É  preciso  que o  agente  administrativo  atue  de  forma  a  render  mais, 

produzindo  melhores  resultados  para  a  Administração,  isto  é,  exige-se  dele  uma atuação 

idônea.

Eficácia,  por  sua  vez,  pode,  de  maneira  geral,  ser  entendida  como 

fazer as escolhas certas, seja relativamente aos objetivos, seja quanto aos meios para se atingir 

uma meta. A eficácia, assim, relaciona-se com a qualidade global do agir administrativo.

Há uma distinção fundamental relativa à eficiência privada e pública, 

essa última mais próxima de um sentido democrático, não individualista, conforme expressa-

se no seguinte trecho:

“É  importante  ressaltar  que  o  conceito  de  eficiência  pode  apresentar  contornos 

diferenciados em organizações privadas e públicas. Nestas o que deve prevalecer é o 

interesse  ou  a  necessidade  dos  cidadãos;  naquelas,  predominam  o  interesse 

financeiro e de seus proprietários e a maximização do lucro.” (ALCANTARA, 2009, 

p. 97).

Segundo Paulo Modesto (2007, p. 2), a eficiência do Estado deve ser 

entendida  em  termos  da  conversão  dos  recursos  extraídos  da  sociedade  em  benefícios 

relevantes  em  escala  social,  o  que  consiste  em  uma  exigência  não  somente  política  ou 

econômica, mas também eminentemente jurídica. MODESTO (2007, p. 4) também salienta 

que o princípio da eficiência não foi introduzido apenas com a Emenda Constitucional nº 19 

de 1998, a qual acrescentou expressamente esse princípio no caput do art. 37 da Constituição 

Federal;  em  diversos  outros  artigos  da  Constituição  Federal  há  o  mandamento  de  uma 

Administração Pública eficiente (como os arts. 39, § 7º; 74, I e §1º; 144, §7º, entre outros).

Outrossim, assinale-se que a eficiência é nota característica de toda 

atuação de viés público, na medida em que é marcada pela racionalidade e instrumentalidade 
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a fim de atender aos interesses da coletividade. Nesse sentido, corrobora MODESTO (2007, 

p. 6):

“Mas o princípio da eficiência, além disso, pode ser percebido também como uma 

exigência inerente a toda atividade pública. Se entendermos a atividade de gestão 

pública como atividade necessariamente racional e instrumental, voltada a servir ao 

público,  na  justa  proporção  das  necessidades  coletivas,  temos  de  admitir  como 

inadmissível  juridicamente  o  comportamento  administrativo  negligente,  contra-

produtivo, ineficiente. Não se trata de uma extravagância retórica.”

Vale mencionar a concepção de eficiência apresentada por SCHIER 

(2002, p. 150-151), segundo a qual a noção da produção de determinados fins a partir de 

correspondentes causas, em uma racionalidade linear-aristotélica não mais pode ser aplicada, 

diante  da  complexidade  do  mundo  fático,  ainda  mais  pensando  na  eficiência  da  atuação 

humana,  devendo-se  considerar  incontáveis  fatores  a  produzir  inúmeros  resultados.  Dessa 

forma, não se pode assegurar que determinada causa implicará necessariamente em uma única 

consequência. A eficiência é determinada a posteriori, ou seja, algo ou alguém somente pode-

se  predicar eficiente se atingiu determinado resultado a que se propôs, independentemente 

dos meios, das causas para tanto.

É em razão disso que o modelo burocrático está  fadado a ter  uma 

concepção errônea dos fatos e da forma de atuação administrativa, uma vez que se prende à 

primazia dos meios e não dos resultados. Não é a partir de um meio que se pode dizer que tal 

atuação do administrador é ou não eficiente, e sim, a partir dos resultados obtidos. Pode-se 

dizer que o resultado é a medida da eficiência. E o modelo gerencial não perde de vista essa 

evidência, priorizando os resultados.

No entanto, parece razoável ponderar os critérios para a aferição de 

um bom resultado. Tempo de duração do processo para se atingir o resultado? Qualidade do 

resultado, ou grau de satisfação do administrado? Menores custos ou menor mobilização de 

recursos para a consecução do resultado? Cada um desses critérios deve ser sopesado à luz de 

cada situação peculiar.

Cabe ainda ressaltar que, assim como todos os princípios, o princípio 

da eficiência não é absoluto, demandando ponderação no caso concreto para determinar em 

que  medida  prevalecerá  sobre  outros  princípios  em  jogo  – esse  é  seu  caráter  de 
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instrumentalidade (MODESTO, 2007, p. 8). Dessa forma, caberá à autoridade administrativa 

determinar em que medida a eficiência encontra respaldo na participação popular, quando e 

quanto deve contribuir para o sopesamento de valores na tomada de decisão.

Está  claro  a  forte  incidência  da  supremacia  do  interesse  público  a 

determinar o teor do princípio da eficiência. E se, por esse princípio, o realce é dado aos 

resultados, é possível concluir que a participação popular justamente irá corroborar com a 

eficiência administrativa, no sentido de influir a decisão do administrador público, isto é, as 

opiniões  e  sugestões  manifestadas  por  meio  de  mecanismos  de  participação  popular  no 

processo  administrativo  serão  consideradas  para  a  construção  de  uma  decisão  que  deve 

considerar o interesse público. Assim, o desfecho de um processo administrativo eficiente é 

potencializado pela participação popular, na qual expressam-se as opiniões dos interessados, e 

permitem à Administração Pública ouvir e dialogar com os administrados, sempre em busca 

do  melhor  desfecho  do  processo,  da  melhor  decisão,  enfim,  dos  melhores  resultados.  A 

Administração Pública eficiente é, portanto, democrática.

Outrossim,  a  eficiência  reclama  a  participação,  em  razão  de 

informações  que  o  particular  pode  deter  e  pela  sua  influência  na  instrução  do  processo 

contribuir  para  que  a  decisão  administrativa  e  seus  pressupostos  de  fato  não  sejam 

equivocados (NETTO, 2009, p. 121).

Outra conclusão não pode ser dita a respeito do princípio da eficácia. 

Ora, a captação das demandas sociais e das sugestões sobre determinada matéria em questão 

no  processo  administrativo  são,  sem  dúvida,  uma  fonte  de  determinação  de  objetivos 

administrativos e de metas. Além de constituir um indicador da melhor decisão no processo 

administrativo,  isto  é,  a  decisão  que  leve  em  consideração  a  opinião  dos  participantes, 

representando  a  sociedade  em  diálogo  com  a  Administração  Pública  e  fazendo  valer  o 

primado democrático que está presente no âmbito público. Citando Richard Boyle, Christian 

Mendez Alcantara obtempera:

“(…)  para  avaliar  eficácia  é  necessário  definir  claramente  os  objetivos  da 

organização. No setor público, para este autor [Boyle], devem participar políticos, o 

corpo técnico-burocrático e a população”. (ALCANTARA, 2009, p. 100).

Dessa forma,  constata-se que a  participação popular  é  um fator  de 
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eficácia e eficiência no processo administrativo, conduzindo a decisões mais acertadas com 

recursos  que,  por  si,  são  inerentes  ao  âmbito  público,  isto  é,  recursos  democráticos  – 

mecanismos que viabilizem a participação popular no processo administrativo. O desfecho do 

processo será mais próximo da população, que terá seus argumentos considerados, facilitando 

mesmo  a  aceitação  e  implantação  do  que  foi  decidido.  Enfim,  os  resultados  serão  mais 

legítimos  em  forma  e  conteúdo,  logo,  de  melhor  qualidade.  O  processo  administrativo 

democrático é mais eficiente e eficaz.

Relativamente  à  conjugação  entre  eficácia,  eficiência,  participação 

popular e os objetos da reforma administrativa, resta tal associação comprovada pelo §3º do 

art. 37 da Constituição Federal, que menciona expressamente a participação do  usuário  na 

Administração Pública, tendo como finalidade o controle de qualidade dos serviços prestados 

pela Administração (ou por meio de concessionários e permissionários), o que a torna mais 

eficiente e eficaz (PEREZ, 2009, p. 78).

Cabe  ainda  destacar  que,  apesar  de  ser  possível  estabelecer  essa 

associação positiva entre eficiência e participação popular, há a face negativa para tal relação, 

segundo a qual a participação popular acarreta morosidade ao processo administrativo, com 

prejuízo à celeridade e eficiência administrativas. Dessa forma, a relação entre participação 

popular  e  eficiência  é  complexa,  não podendo ser  considerada  em termos maniqueistas  e 

sendo também complexo obter  um equilíbrio que otimizasse tanto a  participação popular 

como a eficiência10.

6 A participação popular em processos administrativos decisórios

No influxo de medidas gerenciais e a propugnação pela modernização 

administrativa, tomou proporções de forte reconhecimento por parte de administrativistas a 

tese de que as políticas públicas e leis devem ser o produto de decisões democráticas, decisões 

formuladas  em  processos,  nos  quais  se  dá  a  deliberação  política.  Então,  surgiram  dois 

institutos processuais, a audiência pública e a consulta pública (SUNDFELD, 2006, p. 6).

Dessa forma, a vida pública passa a integrar a esfera de atuação do 

10 A perspectiva crítica dos efeitos negativos da participação popular em relação à eficiência inserem-se no 
capítulo VII, item 1.1.1 deste relatório, e as formas de se obter o equilíbrio entre ambos, solucionando ou 
reduzindo eventuais malefícios oriundos da participação popular encontram-se no capítulo VII, item 1.2 e 
subitens deste relatório.
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cidadão, por meio de sua postura participativa, implicando de sua parte ação e o discurso, os 

quais constituem modos de manifestação de que se valem os seres humanos, uns aos outros, 

não como meros objetos físicos, mas como homens, conforme ensina DE OLIVEIRA (2009, 

p. 3). Para o autor, a esfera pública é mantida pelo poder, sendo que a supressão do poder 

resulta em destruição da esfera pública. O poder, por sua vez, é gerado pela interação entre os 

homens, pela convivência em sociedade (DE OLIVEIRA, 2009, p. 3). 

Portanto, cada um dos cidadãos somente detém poder se interagir com 

outros homens. Essa reunião de ações individuais, que compõe uma organização, confere o 

poder a cada um, poder esse que somente pode ser exercido em público. Se o poder é público, 

a participação popular condiciona o exercício do poder. Cidadãos isolados do espaço público 

de deliberação são desprovidos de influência decisória. Os indivíduos em sociedade não estão 

submetidos ao poder, em uma relação verticalizada, porém exercem o poder, determinam os 

rumos que tomarão a partir do poder. Toda forma autêntica de poder dependerá de legitimação 

democrática, como pode-se depreender do seguinte trecho:

“Desde a sua concepção clássica, a democracia evoca a idéia de horizontalidade de 

poder, da lógica da igualdade. A democracia requer que as pessoas sejam tratadas 

como iguais na medida em que elas são participantes autônomas no processo de 

autogoverno. Esta forma de igualdade está na base da democracia porque deriva de 

sua  própria  definição.  Democracia  requer  igualdade  de  ação  democrática.”  (DE 

OLIVEIRA, 2009, p. 4)

Ademais, não se pode olvidar da ordem constitucional instaurada em 

1988, permeada por diretrizes voltadas ao fortalecimento do Estado Democrático de Direito 

no  Brasil,  a  partir  da  alçada  dos  princípios  da  transparência  e  da  participação popular  à 

categoria  de  valores  democráticos  de  suma  importância.  Através  dessa  nova  perspectiva 

constitucional, os cidadãos deparam-se com o caminho livre para que exerçam seus direitos 

de cidadania (MILESKI, 2006, p. 8). A nova postura cidadã de então inclui meios para que 

ocorra a participação popular, a qual, por sua vez, desdobra-se em um verdadeiro controle 

social, conforme já comentado alhures11.

Essa  participação  popular,  resposta  por  excelência  à  vocação 

democrática nos meios decisórios, demanda uma atitude de responsabilidade por parte dos 

11 Vide p. 60 e seguintes deste relatório.
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administradores  públicos  perante  a  população.  O  poder  de  influência  em  decisões 

administrativas, além de depender de uma postura pró-ativa do cidadão consciente e exigente 

da melhoria de seu meio social, não dispensa uma organização institucional, o que, dito de 

outra forma, significa que o interesse social a ser externalizado de maneira individual pelos 

cidadãos participantes apenas reveste-se de influência decisória se realizar-se a partir de um 

canal elementar, uma instituição. Logo, a comunicação entre Administração Pública, a ouvir 

os  cidadãos,  e  administrados,  ao  emitirem  suas  manifestações,  ocorre  em  um  meio 

institucional, que é indispensável. 

Depreende-se  que  ao  processo  administrativo  e  aos  mecanismos 

participativos inseridos no processo cabe viabilizar esse intercâmbio dialógico democrático. 

Em outras palavras, o controle dos cidadãos em relação à Administração Pública não opera-se 

por  um instituto  próprio  dos  cidadãos,  segregado do próprio objeto  de  controle,  e  sim o 

processo objeto sobre o qual recairão manifestações dos cidadãos é que proporciona o meio 

para que se dê o controle. Daí é possível concluir que a participação popular, vendo-se atada 

àquilo que propõe influir, pode ser minorada em termos de efetiva determinação, prestígio e 

preponderância nas instâncias administrativas decisórias. O que se pode dizer a respeito da 

autonomia e poder de fazer-se valer quando se tem em vista um instituto que é instaurado em 

função e  internamente  àquilo  que  pretende criticar?  Esse  instituto  não tem força  própria, 

sendo  secundário  na  determinação  das  decisões.  Deveria  ganhar  existência  distinta  e 

individual para impor-se às decisões em instâncias administrativas. Uma instituição própria 

dos  cidadãos  que  exercesse  a  influência  sobre  a  Administração.  É  nessa  extensão  de 

relevância que os mecanismos de participação popular devem ser compreendidos.

O resultado das discussões promovidas por meio dos instrumentos de 

participação faz as vezes de balizas para a decisão administrativa, entretanto, coloca-se em 

cheque  a  questão  da  vinculação da  opinião  participativa.  O que  restar  manifestado  pelos 

participantes em audiências e consultas públicas vinculará necessariamente a Administração 

Pública  a  acolher  o  que  foi  proposto?  Ou  a  vinculação  somente  ocorrerá  se  estiver 

formalmente explicitada? Tais questionamentos também inquietaram Evian Elias (2007, p. 4).

A questão pode ser exposta em termos de maior ou menor liberdade 

conferida  ao  administrador,  que  lhe  permite  optar,  dentro  da  moldura  de  normas,  entre 

alternativas  de  soluções  normativas  possíveis  diante  de  um  caso  concreto,  tendo  por 

ferramentas a hermenêutica, pareceres e informações, além dos critérios de conveniência e 
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oportunidade,  para  otimizar  a  obtenção  dos  fins  legais.  Esse  repertório  do  administrador 

qualifica-se mais como um dever discricionário e não poder discricionário, uma vez que essa 

mesma  discricionariedade  seria  delimitada  por  contornos  de  legalidade,  razoabilidade, 

proporcionalidade e motivação (ELIAS, 2007, p. 5).

Por  enquanto,  o  que  se  constata  da  participação  popular  por 

mecanismos administrativos é uma espécie de subsidiariedade, em caráter de dependência a 

meios de controle oficiais, isto é, que contam com organização institucional própria e que não 

dependem para existir da instauração de um processo administrativo prévio, situação essa que 

pode ser resumida nos termos do trecho abaixo:

“O controle social não se sobrepõe nem exclui os demais controles, especialmente o 

oficial, porque necessita deste último para ter eficácia. O exercício do controle social 

é independente e universal, mas não produz resultados unicamente pela sua ação, ele 

depende do controle oficial para fazer valer as suas constatações. Assim, o controle 

social deve ser considerado um aliado do controle oficial, devendo ter uma atuação 

conjugada com o controle oficial” (MILESKI, 2006, p. 9).

A despeito de certa insatisfação no grau de determinação democrática 

das decisões administrativas, que vão ponderar sobre a manifestação dos cidadãos apoiando-

se em forte discricionariedade para definir a intensidade maior ou menor de influência das 

opiniões advindas da participação popular – constatação essa que se verifica em casos de não 

serem vinculantes as manifestações dos participantes – a Lei de Processo Administrativo (Lei 

nº 9.784 de 1999 ) segue a tendência de efetivar valores democráticos por meio da inserção de 

audiências e consultas públicas, além da previsão genérica de outras formas de participação 

popular, em seus artigos 31, 32 e 33, respectivamente.

A  Reforma  Administrativa  engendrada  na  gestão  presidencial  de 

Fernando Henrique Cardoso, e levada a efeito com base no Ministério da Administração e da 

Reforma do Estado (MARE) e no Plano Diretor da Reforma do Estado, assim como toda 

reforma,  foi  realizada  visando  eficácia,  eficiência,  e  melhoria  do  desempenho  do  setor 

público. Esse ideário erigido em torno da Reforma e seus reflexos práticos constitui o que 

pode se designar por “retórica da reforma”, termo esse já abordado nesta pesquisa12. Essa 

retórica não considera em seu discurso as distorções na tomada de decisões institucionais 

12 Vide item 3.3 do capítulo I, p. 30 e seguintes, desta pesquisa.
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ocasionadas pelo grupo dominante de poder e o consequente desequilíbrio de poder, tendo em 

vista  que,  não  obstante  a  multiplicidade  de  atores  em interação  no processo  decisório,  a 

situação de uma instituição estará fadada a refletir os interesses do grupo preponderante. Os 

cidadãos imiscuídos no enovelado de forças políticas não estarão imunes a esse jogo de poder.

Importante frisar que sempre se tem em vista o preceito de que há 

modalidades distintas de democracia, diferenciadas segundo a participação social em cada: 

democracia  direta,  representativa  (participação  indireta),  democracia  participação 

(participação semidireta). Os meios institucionais de participação popular afinam-se mais a 

mecanismos que se aproximem da democracia direta,  entretanto, sem que seja superada a 

democracia representativa.

Para expor a questão do envolvimento do cidadão no jogo de poder, 

pressuponha-se o contexto de uma sociedade pluriclasse, com variados grupos de interesse em 

convivência simultânea, o que verifica-se na realidade contemporânea. Também considere-se 

que esses variados grupos que se situam na contemporaneidade democrática buscam afirmar 

seus interesses. Ainda é importante ter em vista que tal afirmação de interesses somente se 

viabiliza  por  meio  do poder  político.  É intuitivo também que interesses  diferentes  gerem 

conflitos entre os grupos, que então buscarão impor seus interesses aos outros grupos.

Diante  do  contexto  exposto  no  parágrafo  anterior,  para  um 

entendimento amplo, devem ainda ser enumeradas algumas premissas, que podem exprimir-se 

nestes termos: se o detentor do poder tende a abusá-lo, e se vai manusear esse poder de forma 

a atender aos interesses do grupo dominante em determinada sociedade, é inevitável, como 

desdobramento  ao  também inevitável  conflito  de  interesses,  um ato  de  poder  que  esteja 

sobremaneira  influenciado pelo  grupo não-dominante,  em função da  própria  disputa  pelo 

poder. Não se pode olvidar também de que o poder mencionado é um poder democrático e 

que o poder estatal é aquele que viabiliza espaços institucionais de solução de conflitos.

Assim, o deslinde da disputa resultará de um diálogo,  da interação 

entre  os  vetores  de  poder  em  meio  institucional,  projetando,  em  certa  medida,  uma 

conciliação entre os diversos grupos no plano político, em instituições com poder de decisão. 

Por outras palavras, o bulício de interesses conflitantes em disputa pelo domínio converge 

para meios institucionais, onde, por fim, será convertido em uma decisão, em uma linha de 

ação uniforme que será aplicada a todos os grupos. É por meio de mecanismos institucionais 

de decisão que os grupos podem fazer valer seus interesses, e dessa soma de influências dos 
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grupos resultará a conciliação do poder.

Para  tanto,  é  preciso  dar  voz  aos  grupos  de  interesses.  Deve  ser 

assegurada  a  ampla  participação  de  todos  nos  veículos  decisórios.  Nesse  sentido,  os 

mecanismos de  participação popular  apresentam-se  indispensáveis  para  que  o balanço do 

poder não debande para o repudiado desequilíbrio de forças políticas.

Ademais, a fim de ajustar as eventuais deformações do poder sobre a 

sociedade, despontam os mecanismos de controle da Administração Pública, que apresentam-

se  como  formas  de  garantir  finalidades  do  Estado,  e  também  a  realização  dos  direitos 

subjetivos dos cidadãos. A ideia de controle13 da Administração Pública está presente mesmo 

na essência do Estado de Direito com a tripartição de poderes (ou funções estatais) e com o 

sistema de freios e contrapesos, o qual impõe controle e vigilância mútuos para a harmonia, 

autonomia e coerência entre as funções do Estado. O administrador público é gestor da coisa 

pública e sua atuação deve pautar-se pelo eficiente uso desses recursos (dever republicano de 

prestar contas) (GUERRA, 2008, p. 1).

Acerca do controle da Administração Pública, especial realce deve ser 

admitido para a atuação da sociedade civil, em consonância com o que disserta GUERRA 

(2008, p. 3):

“O  controle  da  gestão  pública  possui  responsabilidade  compartilhada  entre  as 

autoridades (instituições) e os atores sociais (cidadãos). O controle social decorre da 

ação da sociedade civil organizada. Nesse sentido, trata-se do povo se autogerindo, 

controlando as instituições por ele criadas. De fato, resulta da ampliação da esfera 

pública  e  do  enfraquecimento  dos  limites  entre  Estado  e  sociedade,  surgindo, 

portanto, da convicção acerca da necessidade de o Estado tornar-se a continuidade 

da sociedade, bem como da idéia de que o espaço público não esteja submetido 

unicamente ao controle estatal.”

Segundo GUERRA (2008, p. 2), o controle social da Administração 

Pública, externalizando-se por formas de participação popular, além de representar um direito 

subjetivo,  antes,  caracteriza-se  por  um  dever  e  poder  político  do  cidadão.  Todavia,  a 

democracia  enquanto  modelo  recente  não  floresceu  com  a  noção  inerente  de  cultura 

13 A Constituição Federal de 1988 apresentou um sistema integrado de controle, segundo pode-se aduzir de seus 
artigos 70, 71, 74, I a IV e §§ 1º e 2º, e 75.

79



participativa,  contando  com indivíduos  atuantes  e  conscientes  de  seus  direitos  e  deveres 

relativos à cidadania. A ordem democrática inaugurada após a ditadura brasileira, durante a 

qual imperava uma tradição política centralizadora e patrimonialista nas relações entre Estado 

e  cidadãos,  não  proporcionou,  espontaneamente,  a  difusão  dessa  cultura.  Daí  a  lacuna 

participativa popular ser compensada por elementos previstos na Constituição de 1988 para 

que se estruturasse a dinâmica da ordem democrática. Em função disso, o controle das ações 

da  Administração  Pública,  hoje  constitucionalizada,  foi  uma  das  pedras  de  toque  da 

sistemática  pretendida.  Dessa  forma,  a  gestão  pública  submete-se  a  novas  formas  de 

participação popular voltadas a seu controle (GUERRA, 2008, p. 2-3).

O movimento de emergência e valorização da participação popular, 

preenchendo  espaços  de  poder  com caracteres  de  democracia,  representa  o  fenômeno  da 

“socialização  do  Estado”,  isto  é,  a  população  exercendo  poder  político  e  influindo  nas 

decisões do Estado. Esse poder político em mãos da população pode ser exercido em vários 

níveis, mencionados e caracterizados por GUERRA  (2008, p. 3-4).

O  primeiro  nível  de  participação  administrativa  refere-se  à 

participação informativa, ligada intrinsecamente ao princípio da publicidade. O segundo se dá 

no âmbito da execução das decisões já tomadas.  Essa participação pode ir  desde simples 

informação quanto aos processos,  passando pela  colaboração e  indo até  as delegações  de 

execução.  O  terceiro  nível  ocorre  por  meio  de  consultas  a  indivíduos  ou  entidades 

interessadas  em determinado  assunto  antes  da  tomada  de  decisão,  como  nos  modelos  já 

existentes de consultas,  debates públicos, coleta de opiniões,  participação institucional em 

colegiados mistos e na adoção de assessorias especiais de administrados em temas a serem 

decididos. 

Por fim, o quarto e último nível de participação administrativa é a 

própria decisão estatal. Tendo um maior significado para o administrado, é somente instituída 

por  lei,  dando-lhe  uma  parcela  de  poder  decisório  do  Estado,  e,  ao  mesmo  tempo, 

responsabilidade  na  decisão  administrativa.  Há,  nesse  passo,  diferentes  gradações  de 

envolvimento  dos  cidadãos,  desde  a  provocação  da  Administração  (para  levá-la  a  abrir 

discussão e tomar uma decisão), até a co-decisão por voto e veto em audiências públicas e 

conselhos  deliberativos.  O  planejamento  governamental  participativo  e  a  orçamentação 

participativa são exemplos práticos desse nível de participação. 

Conforme  atribua-se  aos  mecanismos  de  participação  popular  na 
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Administração Pública por ora em exame (previstos nos arts. 31, 32 e 33 da Lei nº 9.784 de 

1999) o caráter vinculativo ou não-vinculativo, pode-se classificá-los nas categorias do quarto 

(se o resultado da participação popular for caracterizado de vinculação) ou do terceiro nível 

(caso considere-se as manifestações dos participantes como não-vinculantes).

Quer em um dos níveis democráticos, quer em outro, em sociedades 

complexas como a brasileira, circunstâncias socioeconômicas precárias, abarcando a pobreza 

extrema, enfermidades, a falta de habitação e alimentação, o analfabetismo, a inexistência de 

informação  e  educação,  enfim,  as  mazelas  em  geral  decorrentes  do  subdesenvolvimento 

podem interferir  de forma a aniquilar  ou restringir  o  exercício  do direito  de  participação 

política, não concretizando a democracia sequer em quaisquer níveis.

Outrossim,  existem  outros  fatores  restritivos  da  esfera  pública  de 

participação, desta vez, de nota juspolítica. Dentre outros, citam-se os seguintes:

“(…) a motivação do indivíduo (conotação subjetiva);
 
a ausência de previsão no 

direito positivo de instrumentos de participação (conotação objetiva); obstáculos à 

eficiência administrativa,  já que a adoção de procedimentos administrativos pode 

tornar  mais  lentos  e  caros  os  processos  decisórios  da  Administração  Pública 

(conotação material);
 
o seqüestro da Administração Pública por interesses setoriais, 

em detrimento das demais categorias de interesses existentes na sociedade, inclusive 

do  próprio  interesse  público  (Overintrusion e  underprotection);  e  o  efeito 

conservador da participação política (conotação temporal), uma vez que os cidadãos 

do presente podem dificultar os projetos de transformação para o futuro, na medida 

em que os de hoje não serão beneficiados pelas obras e projetos concebidos para 

produzir  efeitos  no  longo  prazo,  opondo  resistência  em  arcar  com  os  encargos 

decorrentes”. (OLIVEIRA, 2009, p. 7)

Nesse sentido, porquanto encontra-se generalizada a falta de interesse, 

condições e conhecimento da sociedade em acompanhar a atuação da Administração Pública, 

urge  que  se  implantem  políticas  públicas  educacionais  com  fins  de  conscientização  do 

cidadão, de forma a divulgar a formação de uma cultura participativa14, vigilante e crítica, 

desde a educação básica, e nos ensinos fundamental e médio, até o ensino superior. É preciso 

formar cidadãos, não em sua acepção banalizada, mas idealizando-se aquele que vai policiar a 

atitude  do  Estado,  buscando  as  melhores  decisões  para  o  bem  comum  em  espaços 

14 Acerca da cultura participativa, vide item 2.5 do capítulo VII deste relatório.
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deliberativos públicos, propagando e reforçando o poder reivindicativo da sociedade civil.
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IV O PRIMEIRO MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR: A 

CONSULTA PÚBLICA

1 Justificativa geral para a inserção de mecanismos de participação popular

Em  linhas  gerais,  conforme  exposições  anteriores,  o  processo 

administrativo  tem  sido  usado,  em  muitas  situações,  como  instrumento  de  autoritarismo 

estatal  pelos  próprios  órgãos  da  Administração,  porquanto  estes  conduzem e  presidem o 

processo  administrativo,  valendo-se  para  tal  abuso  de  poder  da  hipossuficiência  dos 

administrados. As formas de participação popular no processo, então, servem para revesti-lo 

de caráter democrático, exercidas pelos membros da coletividade baseados em seu direito de 

cidadania (CARVALHO FILHO, 2009, p. 197).

Como  reflexo  da  Reforma  Administrativa,  define-se  a  vocação 

participativa no processo administrativo, em um contexto no qual governar significa atender 

às  demandas  da  sociedade,  garantindo  a  satisfação  de  direitos  e  liberdades  positivas  aos 

cidadãos.  A Administração  atua  então  como interface  entre  Estado e  sociedade,  a  via  de 

diálogo.  Assim,  diante  dessa  missão  administrativa,  “governar  será,  a  partir  de  agora, 

configurar e manter um adequado espaço de co-direção e equilíbrio entre as partes implicadas 

em cada política” (OLIVEIRA, 2005, p.168).

Nesse  sentido,  os  elementos  de  uma  dinâmica  democrática  são 

manietados  através  da  relação  decisória  negociada,  ou  da  gestão  participada,  na  qual 

identificam-se  o  interesse  público  e  a  orientação  deliberativa  por  meio  de  instrumentos 

dialógicos  entre  Administração  e  administrado.  O  crescente  prestígio  conferido,  como 

anteriormente discutido15, à participação dos cidadãos na Administração Pública desdobra-se 

na denominada “nova cidadania”, cuja noção elementar consiste “em fazer com que o povo se 

torne  parte  principal  do  processo  de  seu  desenvolvimento  e  promoção:  é  a  idéia  de 

participação”, inclusive na administração da coisa pública (OLIVEIRA, 2005, p. 170).

15 Vide item 5 do capítulo II deste relatório, p. 52 e seguintes.
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No cenário de democratização administrativa, ressalta-se a figura do 

cidadão propriamente participante,  ou seja, o cidadão que se insere na esfera decisória da 

Administração  Pública.  A democratização,  pois,  é  promovida  por  meio  da  participação 

popular na Administração Pública.

No direito administrativo, o processo, além de representar um meio de 

concretização dos comandos abstratos da lei, também é um condutor de utilidade pública em 

função de decisões fundadas nos anseios sociais em dado momento. A canalização da vontade 

coletiva  é  verbalizada  em vias  institucionais  administrativas  de  tomada  de  decisão.  Esse 

processo  decisório  somente  cumprirá  sua  destinação  administrativa  em  que  se  funda  se 

propiciar meios de ouvir os administrados. Daí a atual propensão democrática do processo 

administrativo, o que é reforçado com a leitura deste breve excerto:

“A grande idéia do processo é fazer com que haja participação, com que os que têm 

interesses direta ou indiretamente atingidos, dialoguem, aberta e integralmente. Mas 

é fundamental que também a autoridade que decide seja obrigada não só a ouvir, 

mas a dialogar. Dar oportunidade para manifestação real e igualitária exige esforço, 

tempo, e técnica. Mas isto seria absolutamente inócuo, se aquele que ouve pudesse 

decidir, em seguida, sem dialogar. Então, o que há de fundamental no processo é 

obrigar quem decide a dialogar com as partes. Não para saber se elas estão de acordo 

com a decisão. É um diálogo com os argumentos.” (SUNDFELD, 2006, p. 5).

Na  participação  popular  no  processo  administrativo  dois  direitos, 

dentre outros que se aplicam, merecem o devido realce, segundo PEREZ (2009, p. 166-167). 

O primeiro  é  o  direito  de informação,  ou  seja,  direito  de receber  informações  de  órgãos 

públicos, inscrito no art. 5º, XXXIII e XXXIV da Constituição Federal, sendo relacionado ao 

princípio  da  publicidade  consagrado  no  art.  37  da  Carta  Constitucional.  O  direito  de 

informação é referido como sinônimo de transparência administrativa  – a  qual  designa-se 

também pela expressão government in the sunshine, mencionada por PEREZ (2009, p. 167) – 

,  o que permite afirmar que a Administração Pública,  que se diga democrática,  não deve 

esconder  qualquer  informação  do  administrado,  e  o  segredo  na  Administração  Pública 

somente é admitido excepcionalmente. O direito de informação tem um duplo teor, individual 

e  coletivo:  direito  de  obter  dos  órgãos  públicos  as  informações  que  lhe  digam  respeito 

particularmente e direito de os administrados, em sua totalidade, conhecerem atos, programas, 
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obras, serviços, e campanhas dos órgãos públicos, além do acesso a registros administrativos 

e informações sobre atos de governo, conforme art. 37, §§ 1º e 3º, II, da Constituição Federal. 

A dimensão coletiva do direito de informação é a mais relevante em termos de participação 

popular, ou seja, receber informações que sejam de interesse da coletividade (PEREZ, 2009, 

p. 167). 

O direito de petição, consagrado no art. 5º, XXXIV, da Constituição 

Federal, deve também prestar-se à busca dos interesses gerais da coletividade, assegurando ao 

administrado o direito de peticionar contra ilegalidades e abusos, para garantir a liberdade 

individual, o que, no processo administrativo, corresponde à atuação do interessado quando 

apresenta sugestões, críticas, protestos, etc, em favor do interesse coletivo (PEREZ, 2009, p. 

167).

São visualizadas algumas vantagens na aplicação de mecanismos de 

participação popular em relação às práticas unilaterais (ou mesmo autoritárias): evidência da 

intenção das autoridades produzirem a melhor decisão; o consenso obtido com a participação 

popular  apresenta-se  como  um  argumento  de  reforço  da  decisão  que  for  tomada;  a 

preocupação em promover a transparência dos processos administrativos é colocada no centro 

das atenções; renovação do diálogo permanente entre as autoridades eleitas e os eleitores; 

todas  as  vantagens  anteriormente  citadas  conduzem  a  esta:  respeito  e  popularidade  são 

angariados pelos governantes; educação da população para o aperfeiçoamento da democracia 

–  conteúdo  pedagógico  da  participação  popular,  difundindo  a  técnica  social  de  acesso  e 

exercício do poder (MOREIRA NETO, 2001, p. 211).

Importante realçar que a participação política imprime ao âmbito do 

poder estatal  características de responsividade e responsabilidade política,  elementos esses 

integrados  e  complementares,  segundo MOREIRA NETO (2001,  p.  212),  cujo  efeito  em 

conjunto  é  a  conciliação  entre  vontade  democrática  e  racionalidade  da  ação  política. 

Responsividade,  no sentido  aduzido pelo  autor,  entendida  também como  legitimidade,  no 

sentido de se obter uma resposta, uma consideração do governo/Administração à influência 

dos governados/administrados, o que só é proporcionado através da participação popular no 

processo  administrativo,  que  também,  muitas  vezes,  incumbe-se  de  averiguar  a 

responsabilidade política através da transparência e racionalidade dos atos das autoridades .

Na esteira  do elogio à  participação,  no contexto  legislativo federal 
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brasileiro, desponta o advento de dois mecanismos de participação popular na Lei de Processo 

Administrativo  Federal  (Lei  nº  9.784,  de  29.01.1999),  a  consulta  pública  e  a  audiência 

pública.

2 A consulta pública

2.1 Conceito

Quanto  à  consulta  pública,  o  mecanismo  de  participação  popular 

prevista  no  artigo  31  da  Lei  de  Processo  Administrativo  Federal,  apresentam-se  a  seguir 

algumas definições.

Para José dos Santos Carvalho Filho, 

“Consulta pública é o meio de participação pública através do qual a Administração 

permite a manifestação de terceiros no processo administrativo, sejam eles pessoas 

físicas  ou  jurídicas,  quando  nele  estiver  em  discussão  matéria  de  interesse 

geral.”(CARVALHO FILHO, 2009, p. 197) [grifos do autor]

Cristiana Fortini, Maria Fernanda Pires de Carvalho Pereira e Tatiana 

Martins da Costa Camarão traçam a seguinte definição para o instituto:

“A consulta pública consiste em procedimento de divulgação prévia de minutas de 

atos  normativos  (de  interesse  geral),  visando  que,  no  prazo  determinado  pela 

Administração  (no  caso  analisado,  no  mínimo  de  dez  dias),  todos  os  eventuais 

interessados ofereçam críticas, sugestões de aperfeiçoamento ou peçam informações 

e resolvam dúvidas a  seu respeito.  A Administração tem o dever de documentar 

todas as consultas e respondê-las publicamente, antes de tomar a sua decisão final, 

de modo a instruir e fundamentar o processo decisório.” (CAMARÃO; FORTINI; 

PEREIRA, 2008, p. 138-139).

O  mecanismo  participativo  em  tela  refere-se  à  possibilidade  de 

terceiros opinarem à Administração Pública a respeito de determinado assunto de interesse 
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geral.  Por  meio  da  consulta  pública,  objetiva-se  afastar  eventual  autoritarismo  por  parte 

daqueles  que  exercem  o  poder,  que  nada  mais  devem  fazer  do  que  gerir  interesses  da 

coletividade,  sendo  instrumento  democrático.  Consultar  seria  sinônimo  de  pedir  opinião, 

ouvir, compulsar.

A consulta pública apresenta-se como um canal comunicativo entre 

sociedade e Administração, uma vez que permite a pessoas físicas e jurídicas participarem do 

processo  administrativo,  trazendo  sugestões,  críticas  e  comentários  sobre  o  objeto  do 

processo, uma forma de democratização processual. A consulta pública é um ato de instrução, 

dotado  de  rito  próprio,  que  intenta  colaborar  para  a  elaboração  de  uma  boa  decisão 

administrativa, legal e legítima. Assim, o Estado Democrático de Direito encontra mais uma 

via para fazer-se valer no tocante à participatividade inerente a seu próprio conceito.

Além da regra do art. 31 da Lei nº 9.784 de 1999, a consulta pública 

também figura em vários momentos na legislação, como, por exemplo, art. 19, III, da Lei nº 

9.472 de  1997 (Lei  Geral  da  Telecomunicações)  e  art.  43,  II,  da Lei  nº  10.257 de  2001 

(Estatuto da Cidade). A consulta pública também protagoniza importante papel nos Conselhos 

especializados, que voltam-se para a interlocução entre Administração Pública e sociedade 

civil. Como exemplo normativos nesse sentido, prevendo consultas em Conselhos, citem-se: 

art. 10, §1º da Lei 9.790/1999 e arts. 43 a 45 do Estatuto da Cidade. Não se pode olvidar, 

entretanto,  que  a  aplicação  de  consultas  públicas  não  se  esgotam  em  Conselhos 

(FRANGETTO, 2009, p. 157-158).

2.2 Características

Descrevendo esse mecanismo de maneira pormenorizada, saliente-se 

como  características  a  facultatividade16,  a  necessidade  de  motivação,  o  pressuposto  de 

ausência de prejuízo para a parte interessada e o da presença de interesse geral.

2.2.1 Facultatividade?

Facultatividade é característica relativa,  uma vez que,   embora seja 

16 Essa qualidade na consulta ou na audiência pública, a facultatividade, como será discutido adiante, é 
questionável.
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observada  uma  margem  de  flexibilidade  de  opinião  do  administrador  para  deliberar,  é 

admitido que leis específicas possam conferir caráter de obrigatoriedade à consulta pública. 

Haveria  faculdade  de  o  administrador,  uma  vez  constatado  o  interesse  geral  do  assunto, 

instalar a consulta pública. Em alguns casos, pode ser conveniente admitir a participação da 

coletividade, entretanto impor-se tal obrigatoriedade ao administrador seria atitude extremada. 

A assertiva  justifica-se  tendo  em vista  que  a  consulta  pública  pode  acarretar  prejuízo  ao 

interessado direto no processo, e que a não realização da consulta pública não importa em 

impossibilidade do direito de petição, uma vez que esse não seria nulificado quando ainda 

cabe postular aos órgãos públicos (art. 5º, XXXIV, CF) (CARVALHO FILHO, 2009, p. 199).

Pode-se inferir da LPA que o ato de abertura da consulta pública é um 

ato discricionário,  desde que estejam presentes os  requisitos  para sua realização.  Deve-se 

ponderar se a matéria do processo é de interesse geral, quais as vantagens e desvantagens 

trazidas  pela  consulta  pública  –  uma  análise  da  razoabilidade  –,  e  se  há  uma  decisão 

administrativa pendente, inclusive em sede recursal (já que a consulta só pode ser realizada 

nesse  momento  referido,  nos  termos do art.  31  da LPA).  Entretanto,  nada  impede que o 

Legislador determine consultas públicas obrigatórias (MARRARA, NOHARA, 2009, p.242).

Por outro lado, afigura-se a seguinte questão: uma vez constatado a 

existência de interesse geral,  ainda sim caberia  ao administrador  a facultatividade em dar 

abertura à consulta  pública? Sabendo que o interesse geral está  sobremaneira afinado aos 

direitos individuais, que somados, compõem o direito coletivo, ou seja, que há a proliferação 

de  interesses  relativos  a  não  apenas  um  indivíduo,  mas  uma  multidão,  poderia  o 

administrador,  simplesmente  por  não  julgar  conveniente,  abrir  mão  desse  mecanismo  de 

participação  popular?  Há  um  perigo  latente  nessa  discricionariedade  do  administrador, 

principalmente se ele não dispuser de todos os elementos de instrução para emitir sua decisão.

No entanto,  acerca da facultatividade/discricionariedade na abertura 

de  consulta  pública,  uma vez  verificado  o  interesse  geral,  assim versa  Flavia  Witkowski 

Frangetto:

“Se, contudo, o administrador mantiver sua opinião de que a consulta pública não 

convém, não sendo esta obrigatória por força de alguma lei específica que a exija, 

ainda  que  a  matéria  do  processo  envolva  interesse  geral,  estará  ele  agindo 

legitimamente ao facultar não abrir período de consulta pública. Isso é certo, porque 
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o administrador, ao decidir, decide autonomamente ao resultado da consulta pública, 

servindo essa  apenas para instruí-lo  em sua decisão.  Se entende desnecessária  a 

consulta  pública  é  porque  já  possui  os  elementos  para  decidir  sem  precisar  de 

opiniões alheias à sua de administrador e àquelas emitidas pela parte interessada” 

(FRANGETTO, 2009, p. 155).

Do trecho acima citado, depreende-se que a única hipótese em que, 

constatada  a  existência  de  interesse  geral,  o  administrador  pode  exercer  livremente  sua 

faculdade de instaurar ou não a consulta pública é a circunstância em que todos os elementos 

de convicção suficientes à decisão foram reunidos, independentemente de consulta pública. 

Naturalmente, o que um ou outro administrador público considerará como suficiente para a 

tomada de decisão variará, tornando-se difícil, na prática, o controle da discricionariedade no 

tocante à abertura da consulta pública. Apesar disso, de maneira geral, embora essa seja uma 

conclusão dolorosa,  é  forçoso admitir  que a  discricionariedade na decisão de abertura da 

consulta pública prevalece, via de regra. A consulta pública surge, portanto, como mais um 

mecanismo instrutório colocado à disposição da Administração Pública. Não por outra razão, 

está  inserida  exatamente  no  trecho  da  LPA  que  trata  da  instrução  dos  processos 

administrativos.

Ainda  que  a  democracia  no  processo  administrativo, como  já 

exposto17,  permita  uma ampliação do polo  das  partes,  autorizando àqueles  que  não estão 

diretamente  afetados  pela  relação  de  direito  material  controvertida  objeto  do  processo  a 

participarem  do  processo,  a  possibilidade  da  ampliação  do  conceito  de  parte  processual 

anteriormente referida condiciona-se à abertura de um instrumento de participação popular, no 

caso, a consulta pública, o que, por sua vez, está submetido à discricionariedade da autoridade 

que conduz o processo administrativo.

2.2.2 Ausência de prejuízo à parte interessada

A  ausência  de  prejuízo  para  a  parte  interessada  insere-se  como 

requisito que deve ser interpretado de forma restrita, e de maneira combinada em relação à 

celeridade do processo, harmonizada que deve estar, assim como de ordinário em qualquer 

processo, com finalidades de interesse geral. É extremamente difícil, porém, definir o que seja 

17 Vide capítulo II, item 4, p. 51 deste estudo.
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prejuízo aos interessados. Antes de qualquer coisa, é preciso recordar que o interessado a ser 

prejudicado é aquele que tem um interesse ou direito debatido no processo. Assim, em um 

processo de licenciamento ambiental, interessado direto é aquele que solicita a licença ou que 

tem  algum  direito  ou  interesse  diretamente  afetado  pela  atividade  licenciada.  Esse 

esclarecimento, porém, não basta. É preciso compreender o que seja “prejuízo”. De modo 

geral, o prejuízo ao interessado pode ser entendido como dilação do prazo para desfecho do 

processo (nos casos em que, por exemplo, seja urgente a solução do processo)18. 

O prejuízo ao participante direto também é matéria de apreciação no 

processo – a autoridade pode decidir instalar a consulta pública, então, o interessado direto 

poderá alegar que a consulta pública lhe causará prejuízo, devendo fundamentar sua alegação. 

Se  o  interessado  direto  não  manifestar-se  contrariamente  ou,  se  o  fez,  for  considerada 

insatisfatória sua demonstração de que haveria prejuízo, é instaurada a consulta pública. Uma 

boa solução para evitar que a consulta seja aberta e depois o interessado direto contra ela se 

volte poderia consistir em sempre consultar o interessado direto antes da abertura da consulta 

para que este demonstre sua posição a respeito, o qual será tomado pela autoridade como 

subsídio para reflexão sobre a necessidade da abertura da consulta. 

2.2.3 Motivação

Motivação é outro elemento da consulta pública, “pois o despacho que 

justifica sua realização deve ser acompanhado da explicitação do fundamento de interesse 

geral” (NOHARA, 2011, p. 91). Deve-se atentar para a motivação da abertura de consulta 

pública, isto é, o administrador deve apontar as razões que fundamentam sua decisão. Não 

sendo cumprido esse requisito, haverá ilegalidade formal no ato. Se a motivação mostrar-se 

insuficiente,  a  decisão  de  realizar  consulta  pública  poderá  ser  anulada  pela  autoridade 

competente,  a depender,  nesse caso,  da iniciativa do interessado em interpor  recurso para 

tanto (e em razão disso a lei emprega em seu texto a expressão “despacho motivado”).

A  motivação,  dessa  forma,  relativa  à  instrução  que  envolve  a 

participação pública, deve explicitar o caráter geral do interesse como elemento justificador 

precípuo para que ocorra a abertura de consulta pública. 

O ato de abertura da consulta deve ser motivado, nos termos do art. 

18 A problemática do prejuízo à celeridade e eficiência processual ocasionado pela participação popular insere-
se no capítulo VII, item 1.1.1 deste relatório.
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50, I,  da LPA, expondo os pressupostos jurídicos e fáticos que indiciem o interesse geral 

quanto  ao  objeto  do processo,  que  então  deverá  afetar  direitos  e  interesses  juridicamente 

tutelados da sociedade ou de grande parte dela. Essa motivação é imprescindível, visto que a 

consulta  popular  pode  tornar  o  processo  mais  lento,  o  que  prejudica  os  interessados 

deflagradores (os interessados previstos no art. 9º, I, III e IV, da LPA), restringindo o direito à 

celeridade do processo administrativo. A motivação também encontra mais uma justificativa 

quando se consideram os custos em que a instauração da consulta pública implica, com a 

exigência de recursos físicos e humanos para sua realização (MARRARA, NOHARA, 2009, 

p. 232).

2.2.4 Divulgação

Segundo o art. 31, §1º, a divulgação que formaliza a consulta pública 

deve ser realizada via meios oficiais a cargo da Administração. Somente com a publicidade 

assegurada os terceiros interessados poderão intervir no processo, pois é dessa forma que se 

permite  a  pessoas  físicas  ou  jurídicas  examinar  os  autos  do  processo,  dando  início  à 

participação. A importância  do exame prévio dos autos refere-se à  maior garantia  de que 

sejam feitas manifestações pertinentes e propositadas.

Para que os terceiros se manifestem na consulta pública, é preciso que 

eles conheçam a existência do processo. “Saber do processo exige tomada de ciência de sua 

existência,  e  como  terceiro  não  é  considerado  interessado no  processo,  tomam  esse 

conhecimento pelos meios oficiais” [grifos da autora] (FRANGETTO, 2009, p. 159). 

Na divulgação, a Administração fixará o prazo para as manifestações 

de terceiros, as chamadas “alegações escritas”, sendo que todas elas deverão ser conhecidas 

pelo  órgão administrativo,  o  que  equivale  a  dizer  que  elas  serão  admitidas  no  processo, 

independentemente  se  depois  serão  julgadas  procedentes  ou  não.  A exigência  formal  da 

manifestação ser escrita justifica-se pelo fato de que assim elas possam ser formalizadas e 

suas peças juntadas ao processo.

Havendo relevância da matéria,  a Administração poderá valer-se de 

meios não-oficiais19 para divulgar a realização de consulta pública. Deve-se, acima de tudo, 
19 Entende-se como meios oficiais “a publicação em órgãos oficiais, o envio de informações diretas a entidades 

representativas,o uso de emissora oficial de sons ou imagem, a mensagem pela Internet etc”; como meios 
não-oficiais, citem-se “a notícia ou informação transmitida aos órgãos particulares de divulgação (rádio, 
televisão, etc.)”(CARVALHO FILHO, 2009, p. 202)
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atingir precipuamente o conhecimento da realização da consulta pública à coletividade, para 

que assim se averigue as manifestações gerais sobre o assunto de interesse geral.

2.2.5 Publicidade

Segundo o art. 31, §1º, da LPA, os autos estarão acessíveis a quaisquer 

pessoas que queiram examiná-los,  seja  pessoa física,  ou jurídica.  O exame dos autos não 

necessariamente será seguido de uma contribuição do administrado no processo, através do 

envio  de  críticas  e  sugestões.  Ou seja,  é  permitido  ao  administrado  ter  acesso  aos  autos 

mesmo  que  depois  não  retorne  ao  processo  uma  colaboração  futura;  um participante  do 

processo pode examinar os autos, sem contribuir posteriormente.

Para  formular  críticas,  sugestões  e  comentários  oportunos  e 

adequados, é permitido a pessoas físicas e jurídicas compulsar os autos, excepcionando os 

dados e as informações confidenciais contidos no processo administrativo. O acesso aos autos 

permite  o  exercício  do  direito  de  participação  na  consulta  pública.  É  de  alta  relevância 

também que se dê ampla divulgação, mesmo por meios digitais, de documentos essenciais 

contidos nos autos  (MARRARA, NOHARA, 2009, p. 235).

“Porém nada impede que a pessoa física ou jurídica apenas consulte 

os autos, são sendo correto que a Administração subordine a análise dos autos à exigência de 

oferecimento das alegações escritas” (NOHARA, 2011, p. 92). A única justificativa plausível 

para que a Administração impeça o acesso aos autos, dá-se na hipótese de informações neles 

contidas resguardarem direitos constitucionais (como o direito à intimidade).

Com relação a este mecanismo de participação popular, destaque-se a 

importância crescente dos meios tecnológicos de comunicação (como a Internet), que permite 

franquear o amplo acesso dos administrados às consultas públicas, e todas as informações e 

ocorrências  a  ela  referentes,  além de imprimir  maior  agilidade  e  economia processual  ao 

processo decisório. Nesse sentido, a Agência Nacional de Telecomunicações, além de se valer 

do Diário Oficial para publicar consultas públicas, também divulga as consultas públicas pela 

Internet, através da qual também os administrados podem enviar suas contribuições, podendo 

acessar todas as minutas em consulta, contribuições, críticas e sugestões enviadas por outros 

interessados  (PEREZ,  2009,  p.  177-178).  Nesse  sentido,  o  uso  da  rede  mundial  de 

computadores  é  mais  um meio  de  difundir  e  ampliar  o  acesso  ao  público  à  participação 
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popular.

2.2.6 Momento e prazo de duração

É relevante pontuar que a consulta pública é procedimento incidental, 

visto que é realizada no curso do processo administrativo já instaurado, iniciando-se esse com 

o interesse  do  participante,  e  que  a  consulta  pública  é  deflagrada  com o interesse  geral. 

Destaque-se que apenas será admitida a realização do incidente processual da consulta pública 

anteriormente à decisão do processo. 

Quanto à fixação do prazo, não fazendo a lei, cabe ao administrador, à 

luz do caso concreto, o definir (CARVALHO FILHO, 2009, p. 201). Não deve ser muito 

breve (exíguo) a ponto de inviabilizar a manifestação tempestiva do participante, nem muito 

extenso a ponto de retardar desmedidamente o processo, prejudicando o interessado direto, 

sendo por isso o prazo condição de validade para a decisão de abrir a consulta pública. Não 

sendo estabelecido o prazo, o interessado tem o direito de requerer sua fixação, ou então de 

interpor recurso administrativo.

2.2.7 Interesse geral

O pressuposto da consulta pública é o interesse geral, predicativo esse 

a  ser  identificado  no  caso  concreto.  “Interesse  geral”  apresenta-se  como  termo  sem  um 

conteúdo exato  de  significado,  sendo por  isso o que  a  doutrina  considera como conceito 

jurídico indeterminado. Não é definido precisamente. Por ser um conceito subjetivo, é preciso 

recorrer a alguns indicadores que conformem seu sentido, de acordo com a realidade jurídica 

e fática em que se dá sua aplicação (FRANGETTO, 2009, p. 153). 

Assim caberá  àquele  que aplica  a  norma uma valoração dirigida  à 

melhor conceituação do termo frente à situação concreta que admite consulta pública. Isso 

está longe de insinuar que o administrador deva assumir uma conduta arbitrária na definição 

do sentido de interesse geral, pois são nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade 

que o Administrador encontra os limites da determinação do significado, o que impede abusos 

e  ilegalidades  que  seriam  cometidos  com  guarida  na  indeterminação  do  conceito 

(CARVALHO FILHO,2009, p. 198).
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Assunto de interesse geral define-se como aquele que repercute em 

âmbito  coletivo,  ou  seja,  quando  a  matéria  que  se  discute  no  processo  não  diz  respeito 

exclusivamente  ao  interesse  do  participante  direto,  mas  também envolve  em seu  raio  de 

influência segmentos sociais. Assim, no interesse geral deve-se verificar uma relação quanto à 

extensão e aos efeitos, ou seja, se e quando os últimos se estenderem a um grupo social, então 

será  possível  falar  de  interesse  geral.  Nota-se  que  interesses  transindividuais,  coletivos  e 

difusos  apresentam  tal  configuração  jurídica,  que,  por  assim  qualificar-se,  já  podem  ser 

considerados matéria de interesse geral (CARVALHO FILHO, 2009, p. 199).

Outrossim,  pode-se  identificar  o  interesse  geral,  em  função  da 

relevância de certos temas para a sociedade em geral, considerando-o como, possivelmente, 

uma das três seguintes conjunturas abarcadas pelo objeto do processo, segundo MARARRA e 

NOHARA (2009, p. 230-231):

• atos normativos da Administração;

• efeitos que uma vez deflagrados se estendem aos direitos de parte expressiva da 

sociedade;

• construção de grandes infraestruturas, como aeroportos, hidrovias, ferrovias, etc.

A definição do  interesse geral  é de suma importância para que seja 

devidamente protegido no processo administrativo, de modo a se pronunciar uma decisão que 

proteja os direitos correlatos ao interesse geral, fazendo com que o processo administrativo 

tenha sua extensão finalística ampliada (FRANGETTO, 2009, p. 154). 

2.3 Competência

O órgão competente para determinar a abertura de consulta pública 

pode ser tanto o órgão que conduz a instrução do processo administrativo,  como o órgão 

competente para o julgamento do processo, estando a abertura condicionada à verificação da 

existência  de  assunto  de  interesse  geral;  então,  observada  essa  condição,  podem os  dois 

órgãos  solicitar  a  abertura  da  consulta  pública  –  obviamente  a  partir  de  um  juízo  de 

razoabilidade, atentando inclusive para a celeridade do processo (MARRARA, NOHARA, 

2009, p. 231).
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2.4 Considerações gerais

A  abertura  de  consulta  pública  determina  maior  morosidade  ao 

término do processo. O particular não poderá opor a realização dos interesses privados em 

prejuízo dos interesses públicos contra a realização de consulta. A asserção é determinada pela 

supremacia do interesse público, que confere legitimidade à ação administrativa; assim a regra 

do  art.  31  da  LPA deve  ser  interpretada  conjuntamente  aos  princípios  constitucionais  da 

Administração Pública (NOHARA, 2011, p. 92).

A instauração da consulta pública deve sempre ter em vista o direito a 

um processo célere, racional e efetivo, que possa concretizar o interesse público e o interesse 

daqueles  que  serão  diretamente  afetados  pela  decisão,  o  que  configura  um parâmetro  de 

abertura  da  consulta  pública.  Portanto,  a  consulta  não  pode  furtar-se  aos  objetivos 

fundamentais  e  princípios  da  Administração,  sua realização deve  trazer  benefícios  para  a 

atividade de instrução, conduzindo à tomada de uma boa decisão administrativa, e não tornar 

o processo mais lento, confuso e custoso (MARRARA, NOHARA, 2009, p .234).

Ora, se a consulta pública, por proporcionar a participação popular, é 

um instrumento de manifestação de terceiros,  sobre os mesmos não pode recair  qualquer 

prejuízo  que  decorra  do  oferecimento  dessa  oportunidade  para  se  manifestar.  O direito  à 

manifestação popular  sobre interesse que lhe  diz  respeito  é  assegurada  de forma geral,  e 

posteriormente ao exercício desse direito é assegurado outro direito, qual seja, o de conhecer a 

decisão devidamente motivada. O que não é garantido é o direito dos interessados em ter suas 

reivindicações acatadas se elas não corresponderem às prioridades da Administração Pública 

em prol da realização do interesse público (FRANGETTO, 2009, p. 156).

Como a realização da consulta pública pressupõe o entendimento da 

Administração de que o assunto discutido no processo abrange um âmbito maior do que os 

próprios elementos diretamente presentes no processo, e que por isso reclama a manifestação 

pública acerca do objeto processual em questão, a informação da abertura da consulta pública 

deverá chegar ao público, requerendo ampla divulgação. Portanto, a publicidade é um caráter 

fundamental  para  que  a  consulta  pública  alcance  seus  objetivos,  somente  assim 

possibilitando-se captar o interesse de diversos segmentos da sociedade civil (CARVALHO 
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FILHO, 2009, p. 201).

A autoridade administrativa,  via de regra, não poderá desconsiderar 

nenhuma manifestação, excepcionalmente poderá quando o manifestante demonstrar abuso de 

direito ou quando descumprir os requisitos formais. 

2.5 Sujeitos da consulta pública e suas manifestações

Quanto aos sujeitos da consulta pública, há duas classes: interessados 

e intervenientes (participantes). 

“O participante na consulta pública é um representante dos interesses da sociedade 

ou mesmo de seu interesse particular ou do grupo com o qual se identifica e em 

função  do  qual  faz  sugestões  ou  críticas  para  influenciar  a  decisão  final  da 

Administração.” (NOHARA, 2011, p. 93)

Os interessados (previstos no artigo 9º da LPA) seriam as “partes” do 

processo administrativo, as pessoas físicas ou jurídicas que, visando à proteção de direitos e 

interesses individuais, coletivos ou difusos, dão causa à abertura do processo administrativo.

O participante da consulta pública não tem o mesmo  status,  isto é, 

equivalência em direitos e obrigações, que os interessados mencionados no art. 9º da LPA. 

Todavia, um interessado pode ser um participante, desde que, obviamente, aja de boa-fé. As 

diferenças entre participante e interessado referem-se principalmente às possibilidades mais 

amplas de atuação que tem o interessado em relação ao participante, como em relação aos 

direitos probatórios, ao direito de arguir o impedimento e a suspeição das autoridades,  ao 

direito  de  recorrer,  ao  direito  de  solicitar  a  revisão  da  sanção  administrativa  que  lhe  foi 

imposta, entre outros. Os direitos do participante podem ser resumidos nos seguintes: o direito 

de  exame  dos  autos  (excluindo  os  documentos  confidenciais),  o  direito  de  apresentar 

sugestões, críticas e comentários quanto ao objeto do processo, o direito de ter considerados 

seus comentários, críticas e sugestões, e o direito de obter uma resposta fundamentada da 

Administração acerca de sua manifestação (MARRARA, NOHARA, 2009, p.236-237).
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Ao participante é garantido o contraditório (embora menos amplo do 

aquele que se sustenta quanto aos interessados no processo), isto é, a Administração deve lhe 

retribuir  resposta motivada e que considere os argumentos contidos em sua manifestação, 

sendo possível ao Poder Público oferecer uma resposta comum às alegações iguais, hipótese 

abaixo minuciada.

Os terceiros que intervierem no processo não serão considerados por 

isso como partes interessadas. O interessado é assim definido na hipótese em que tem sua 

esfera jurídica diretamente afetada pelo objeto discutido no processo. Não será interessado se 

tiver um interesse indireto, “típico do interesse do assistente no processo judicial”, mas sim 

interveniente (CARVALHO FILHO, 2009, p. 202).

Tanto o interveniente como o interessado tem o direito subjetivo de 

que a Administração aprecie fundamentadamente as alegações que fizer no processo. Caso 

não ocorra essa apreciação, haverá conduta omissiva por parte da Administração, contra a 

qual cabe ação judicial,  ou até mesmo, atendidos os pressupostos,  mandado de segurança 

(CARVALHO FILHO, 2009, p. 203).

No caso de haver mais de um interveniente manifestando a mesma 

alegação, ou seja, argumentando igualmente, a resposta e a consideração da Administração 

deverá ser igual para todos. E segundo CARVALHO FILHO (2009, p. 204), a redação legal 

apresenta  um  equívoco  ao  empregar  a  redação  que  a  resposta  “poderá”  ser  comum  às 

alegações, quando não deve haver margem de escolha para o administrador além da obrigação 

de manter a coerência com uma única resposta para todas as alegações iguais, sendo uma 

atividade vinculada do administrador  (o emprego na redação legal  de “deverá” será mais 

adequado) .

Ora,  para  manifestações  iguais,  impõem-se  respostas  iguais,  como 

mostras de que o administrador e sua decisão foram fiéis aos princípios da igualdade e da 

imparcialidade.  Administrados  em  iguais  condições,  que  manifestam  iguais  opiniões, 

merecem tratamento igual; caso contrário, tratar-se-ia de uma decisão injusta e ilegal.

As  contribuições  recebidas  dos  participantes  na  consulta  pública, 

embora sejam de fundamental importância para concretizar a democratização do processo ao 

não  serem ignoradas,  não  produzem efeitos  vinculantes,  i.e.,  a  autoridade  administrativa 

deverá avaliar e ter em conta as manifestações, mas não estará obrigado a segui-las.
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V O SEGUNDO MECANISMO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR:  A 

AUDIÊNCIA PÚBLICA

1 Conceito e características

Prevista no art.  32, da LPA, a audiência pública é outro arranjo do 

processo  que  permite  a  democratização  na  fase  instrutória,  trazendo  novos  subsídios  ao 

processo e  o esclarecimento  de  fatos,  o  que  permite  ao processo administrativo culminar 

numa decisão mais acertada e  legítima.  É aberta  a  todos,  com participação irrestrita,  não 

limitando-se aos interessados. Caracteriza-se pela oralidade e pela menor duração do curso 

das manifestações (orais) em relação à consulta pública (MARRARA; NOHARA, 2009, p. 

238-239).

Seguindo  a  ordem metodológica  da  discussão  do  capítulo  anterior, 

apresentam-se algumas definições de audiência pública a seguir.

No entendimento de José dos Santos Carvalho Filho,

“Audiência pública é a forma de participação popular pela qual determinada questão 

relevante, objeto de processo administrativo, é sujeita a debate público e pessoal por 

pessoas  físicas  ou  representante  de  entidades  da  sociedade civil.”  (CARVALHO 

FILHO, 2009, p. 203)

Para Lúcia Valle Figueiredo, audiência pública,

“É a  defesa  do  interesse  público,  da  coletividade.  A audiência  pública,  que  nos 

propomos  a  tratar,  é  autêntico  direito  difuso.  Não  se  trata  de  direito  individual, 

porém de direito público subjetivo de defesa da comunidade, somente reflexamente 

poderá ser direito individual.” (FIGUEIREDO, 2003, p. 383).
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Segundo Marcos Augusto Perez,

“A audiência pública é o instituto de participação popular na Administração Pública, 

de  caráter  não  vinculante,  consultivo  ou  meramente  opinativo,  inserido  na  fase 

instrutória do processo decisório, consistente na realização de uma sessão pública 

aberta a todos os interessados e voltada ao esclarecimento e à discussão de todos os 

aspectos  e  problemas  envolvidos  em  uma  determinada  decisão  administrativa” 

(PEREZ, 2009, p. 168).

Irene Patrícia Nohara, por sua vez, de pronto já predica o instituto de 

“mecanismo avançado de  interlocução da sociedade nos  assuntos  de relevância  coletiva”, 

mencionando a consagração desse mecanismo de participação popular no direito francês  e no 

direito dos Estados Unidos (public hearing) (NOHARA, 2011, p. 93).

Em apertada síntese, sem prejuízo de peculiaridades a serem abaixo 

abordadas, pode-se dizer que a audiência pública é um instrumento instrutório de que se vale 

aquele que conduz o processo administrativo para dialogar com a população, permitindo sua 

participação, de forma a se obter uma decisão mais legítima e democrática.

O fundamento da audiência pública é o mesmo da consulta pública, 

qual seja, “o interesse público de ver debatido tema cuja relevância ultrapassa as raias do 

processo administrativo e  alcança a  própria  coletividade” (CARVALHO FILHO, 2009,  p. 

203-204).  A audiência  pública  é  também  um mecanismo  democrático,  permitindo  que  a 

opinião do público passe a figurar no processo.

Com  a  realização  da  audiência  pública  espera-se  que,  dispondo  a 

Administração  do  maior  número  de  opinamentos,  quer  de  apoio,  quer  de  objeção,  seja 

produzido um conflito de natureza dialética, o que propiciaria à Administração um panorama 

geral  do  problema  diante  dos  vários  enfoques  que  a  questão  debatida  possa  consignar 

(CARVALHO FILHO, 2009, p. 204).

A audiência  pública  deve  ser  acessível  a  todos  os  interessados  e 

desempenhar  a  promoção  prévia  de  divulgação  da  sessão  e  da  pauta  de  discussão  da 

audiência, para que assim os interessados possam formar suas intervenções com antecedência, 
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meditando  suas  críticas,  dúvidas  e  concordâncias  a  serem  manifestadas  quanto  ao 

pronunciamento  da  Administração  Pública  (CAMARÃO;  FORTINI;  PEREIRA,  2008,  p. 

140). Dessa forma, os participantes devem ter conhecimento prévio do debate da audiência 

(em razão de ser disponibilizado ao participante tempo de intervenção, direito à réplica, entre 

outros).

Há previsão da realização de audiência pública em diversos diplomas 

legislativos federais, tais como: art. 39, combinado com art. 23, I, c, da Lei nº 8.666/1993 

(fase preparatória do procedimento licitatório para contratações de grande valor20; art. 12 da 

Lei nº 8.689/1993; art. 19 da Lei nº 9.478/1997 (processo decisório da Agência Nacional de 

Petróleo);  art.  4º,  §3º,  da  Lei  9.427/1996  (processos  decisórios  da  Agência  Nacional  de 

Energia Elétrica); art. 53 da Resolução nº 1, do Conselho da ANATEL (processos decisórios 

da Agência Nacional de Telecomunicações);  art.  2º da Resolução nº 009/87, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (audiências usadas na própria atividade de preservação do meio 

ambiente);  art.  2º,  XIII,  e  art.  40,  §4º,  I,  da  Lei  nº  10.257/2001 (definição  das  políticas 

urbanas). Também há previsão de audiências públicas em legislação estadual e municipal, por 

exemplo: art. 192, §2º, da Constituição do Estado de São Paulo, e arts. 9º, III; 159, §2º, e 217 

da Lei Orgânica do Município de São Paulo (PEREZ, 2009, p. 168-169).

2 Procedimento

O procedimento da audiência pública basicamente ocorre na seguinte 

sequência. Uma autoridade pública, que foi formalmente designada, presidirá a audiência e 

será auxiliada por, ao menos, um secretário. Essa autoridade exercerá os poderes de instalar, 

suspender  e  encerrar  a  sessão,  além de  dar  a  palavra.  Deve dar  seguimento  à  audiência 

conforme as regras previamente divulgadas e resumir os debates, cabendo então ao secretário 

lavrá-los em um termo. É possível também optar-se pelo registro dos debates por meio de 

gravações ou outro meio tecnológico seguro e confiável (PEREZ, 2009, p. 172).

Referida autoridade que conduzirá a audiência deve desempenhar seu 

papel de maneira formal e leal, uma vez que não lhe cumpre a função de defender a posição 

20 A disciplina legal referida aplica-se também para contratos de concessão e permissão do serviço público (art. 
14, Lei nº 8.987/1995).
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adotada  pela  Administração,  mas  sim  a  técnicos  incumbidos  de  realizar  essa  defesa.  Os 

técnicos da Administração que contribuíram internamente na deliberação prévia do objeto 

discutido em audiência pública também devem estar presentes à audiência (PEREZ, 2009, p. 

172). A participação da audiência deverá ser gratuita, por força do princípio da gratuidade, o 

que significa que não haverá a cobrança de custas pela participação. O que pode ser cobrado é 

o custo de cópias de documentos grandes, quando solicitados pelos participantes (PEREZ, 

2009,  p.  174).  Os  documentos  apresentados  na  audiência  pelos  participantes  deverão  ser 

juntados ao processo (CAMARÃO; FORTINI; PEREIRA, 2008, p. 141), documentos como 

perícias ou laudos técnicos. Testemunhas de fato relevantes para o melhor esclarecimento do 

contexto  fático  e  para  melhor  instruírem a  autoridade  administrativa  podem também ser 

ouvidas na audiência pública. De forma ampla, são admitidas todas as provas compatíveis 

com o procedimento (PEREZ, 2009, p. 174).

A oralidade é um elemento distintivo da audiência pública e, por isso, 

a  autoridade  não  necessariamente  obriga-se  a  aceitar  manifestações  escritas,  sendo  essas 

aceitas quando o particular não tem capacidade de expressar-se oralmente, o que mitiga, em 

nome do princípio da isonomia, a oralidade.

Destaca-se, portanto, por ser um meio mais interativo (pela oralidade 

nas manifestações) e  dinâmico (com a duração das manifestações em, via de regra, algumas 

horas) de diálogo entre Administração e sociedade, implicando em menores retardamentos do 

processo, com a celeridade menos prejudicada, em cotejo com os efeitos da consulta pública 

(MARRARA; NOHARA, 2009, p. 239). Acerca da importância da oralidade, disserta Agustín 

Gordillo (2009, p. IX-46-47):

“En la práctica las administraciones y la justicia misma prefieren la presentación de 

escritos,  com su consiguiente  dilación y demás perjuicios,  pero ese prejuicio  no 

debiera impedirles negar que la oralidad debe aparecer al menos como un importante 

complemento; sobre todo debe tenderse a través de ella a evitarle al particular la  

presentación de escritos innecesarios, resolviendo directamente ante sus solicitudes 

o reclamos verbales cuando no aparece como indispensable la constancia escrita.”

3 Questão relevante
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A audiência pública também tem sua realização condicionada a uma 

caracterização do objeto processual, entendida ora como de verificação mais fácil, ora como 

um  requisito  mais  exigente.  Essa  caracterização  dúbia  permite  aduzir  a  dificuldade  de 

determinação  precisa  do  conceito  da  questão  relevante,  bem  como  do  interesse  geral, 

conforme referido no capítulo antecedente (item 2.2.7). Posto que ambas as expressões são 

marcadas pela indeterminação, a seguir far-se-á uma análise comparativa entre as duas, o que 

ao mesmo tempo representa uma tentativa de definição.

Na  opinião  de  MARRARA e  NOHARA (2009,  p.  240)  a  questão 

relevante  apresenta-se com menos requisitos  para  figurar  em uma questão  da matéria  do 

processo do que o interesse geral das consultas públicas. Dessa forma, a audiência pública 

destina-se,  preferencialmente,  às  questões  materiais  do  processo  que  abarcam  interesses 

restritos e direitos individuais (e não questões que afetem parcela significativa da sociedade), 

visto que a abertura da consulta pública para essas questões seria desnecessária, acarretando 

custos e atrasos não essenciais  ao bom andamento do processo (MARRARA; NOHARA, 

2009, p. 240).

Se, de um lado, pode-se entender o pressuposto para a realização da 

audiência  pública  (questão  relevante)  como de  fácil  constatação,  conforme o  exposto  no 

parágrafo anterior, no entanto, pode-se entender que no requisito da questão relevante está 

subentendido o interesse geral. (FRANGETTO, 2009, p. 160). Assim, é possível interpretar 

que a realização de audiências públicas está condicionada a pressupostos mais exigentes, pois 

além de a matéria no processo ser de interesse geral (o que também é pressuposto para a 

realização  de  consulta  pública)  também é  necessário  que  essa  matéria  seja  uma  questão 

relevante.

Com efeito, instalação da audiência pública condiciona-se à relevância 

da matéria discutida no processo. “A ideia de 'relevância' aqui deve relacionar-se com a de 

interesse  coletivo  de  reconhecida  importância.  Não  basta  que  haja  interesse  geral;  é 

importante que a decisão do processo possa realmente influir na esfera de interesse de outras 

pessoas na coletividade” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 205). Esse interesse relevante está 

além do processo administrativo e do interesse direto da parte. Nesse sentido, corrobora o 

seguinte trecho:
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“A audiência  pública  deve  envolver  questão  relevante  que,  via  de  regra,  tem 

potencial de se refletir sobre diversos interesses, pois o povo se sente motivado a 

participar quando a questão debatida responde a importantes anseios.” (NOHARA, 

2011, p. 94)

Basta  que  a  questão  seja  relevante,  não  necessitando  envolver 

interesse difuso ou coletivo para que seja instaurada a audiência pública, ou seja, é bastante 

que  o  interesse  em  tela,  não  obstante  esteja  circunscrito  em  efeitos  aos  envolvidos  no 

processo, tenha impacto econômico ou mera potencialidade de repercussão sobre discussões 

análogas (NOHARA, 2008, p. 94).

É forçoso entender que, sem maiores indicadores legais, que permitam 

orientar o sentido do que se entende por “questão relevante”, a relevância seja aferida pelo 

próprio juízo da autoridade administrativa que conduz o processo. Trata-se de um critério 

ainda menos objetivo do que o “interesse geral” (FRANGETTO, 2009, p. 161).

4 Sujeitos: acesso e manifestações

A realização da audiência pública deve franquear o acesso de todos os 

interessados, sob pena de representar um contrassenso ao próprio caráter público da audiência 

e à garantia de isonomia dos administrados, aos quais, uma vez interessados no deslinde do 

processo administrativo, assegura-se o direito a influir nos processos decisórios. O acesso dos 

interessados é inclusive uma forma de imprimir eficiência à participação popular, entendida 

em  termos  do  grau  de  proveito  que  a  Administração  Pública  tira  das  contribuições  dos 

administrados (PEREZ, 2009, p. 171).

É possível supor uma hipótese oposta à escassez de participantes na 

audiência  pública,  uma  situação  na  qual  haja  um  número  elevado  de  interessados  que 

compareceram à  audiência  pública.  Há tantos  participantes  que  a  discussão  na  audiência 

pública, o seu escopo maior, resta inviabilizada. Nesse caso, a solução está na necessidade de 

credenciamento  dos  participantes,  e  até  mesmo  na  realização  de  mais  de  uma  audiência 

pública,  para  que,  dessa  forma,  proporcione-se  a  participação  de  todos  os  interessados 
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(PEREZ, 2009, p. 171).

Previamente  à  realização  de  audiência  pública,  além da  adoção de 

formas  que  possibilitem  o  acesso  dos  interessados  (ampla  publicidade  da  realização  da 

audiência, o local e horário de realização, o assunto a ser discutido, etc.), também deve-se 

subministrar  as  participantes  ampla  informação  acerca  do  objeto  em  pauta  na  audiência 

pública e das regras de debate (tempo de intervenção, direito à réplica, por exemplo). Essa 

medida  viabiliza  a  elaboração pelos  participantes  com antecedência  de suas  intervenções, 

refletindo sobre o tema a ser discutido, suscitando dúvidas, críticas ou outras impressões em 

relação àquele assunto, o que somente pode ser feito a contento com antecedência à discussão. 

A respeito das regras de debate, elas não devem ser rígidas e burocráticas em excesso, caso 

contrário,  haverá  oposição  à  oralidade  e  ao  informalismo  que  marcam  o  procedimento. 

(PEREZ, 2009, p. 171).

Os  participantes  da  audiência  pública,  assim  como  os  da  consulta 

pública, também não têm o mesmo status dos interessados do art. 9º da LPA. Seus direitos são 

basicamente  quatro:  direito  ao  exame  dos  autos;  direito  à  manifestação  oral;  direito  à 

consideração da manifestação; direito à resposta fundamentada quanto à sua manifestação. 

Sublinhe-se que as manifestações da audiência pública não têm caráter vinculante, mas sim 

opinativo (MARRARA; NOHARA, 2009, p. 242).

A  administração  deverá  ponderar  em  sua  decisão  todas  as 

manifestações orais, entretanto essas manifestações não são vinculantes, podendo a decisão 

divergir das manifestações. Quando isso ocorrer a Administração deverá apontar as razões 

pelas  quais  decidiu  diversamente  do  que  predominou  como  interesse  da  sociedade  civil; 

somente assim procedendo haverá legitimidade na decisão (CARVALHO FILHO, 2009, p. 

206).

5 Abertura da audiência pública: momento e órgão competente

A audiência  pública deve ser realizada antes  da tomada da decisão 

final do processo, para que nessa decisão tenham contribuído as manifestações dos interesses 

sociais, e assim possa ser mais próxima ao interesse público.
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Quanto ao órgão competente para a abertura da audiência pública, em 

paridade com a consulta pública, tanto a autoridade responsável pela instrução do processo 

administrativo,  como a autoridade competente para o julgamento do caso podem valer-se 

desse ato instrutório. A audiência pública pode ser instaurada tanto na fase instrutória como 

em sede recursal, se assim fizer-se necessário para obter uma decisão administrativa mais 

acertada. (MARRARA; NOHARA, 2009, p. 241)

Para  a  abertura  da  audiência  pública,  é  imprescindível  que  se 

ponderem os benefícios e os prejuízos que tal ato imprime ao processo, analisando os efeitos 

para a celeridade do processo, se existe a questão relevante, e se a realização da audiência 

pública é indispensável para a decisão do processo administrativo. A abertura da audiência 

pública consiste , pois, como se depreende a partir de uma interpretação literal da LPA, em 

um ato discricionário. Não obstante a regra geral da discricionariedade,  nada impede que haja 

previsão  legal  da  obrigatoriedade  da  realização  da  audiência  pública,  como  no  caso  do 

processo licitatório (MARRARA; NOHARA, 2009, p. 241-242). A previsão legal de abertura 

de consulta pública em determinado procedimento equivale a caracterizá-la como uma etapa 

do procedimento, e justamente por isso tal previsão incute o sentido de obrigatoriedade para a 

realização de consulta pública.

6 Distinção entre audiência e consulta pública

Audiência e consulta pública distinguem-se basicamente em termos de 

operacionalização, uma vez que enquanto na consulta pública ocorre a elaboração de peças 

formais com a apresentação das alegações escritas, em audiência pública a manifestação dos 

participantes  é  oral  (somente  então  reduzida  a  termo)  e  ocorre  em  sessão  pública 

(CAMARÃO; FORTINI; PEREIRA, 2008, p. 139-140).

De outro lado, um possível fator de distinção entre os dois institutos 

seria o objeto para o qual se voltam, sendo a consulta pública voltada a assuntos de interesse 

geral, enquanto a audiência pública, para questões relevantes. Mas o conteúdo da expressão 

“assunto de interesse geral” é impreciso, sendo um conceito jurídico indeterminado. Outra 

dificuldade é indicada pelo fato de a expressão “questão relevante” também ser imprecisa, 

uma vez que a lei não pontua quais são essas matérias (CAMARÃO; FORTINI; PEREIRA, 
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2008, p. 141-142).

Como diferenças entre consulta pública e audiência pública podem ser 

apontados os seguintes tópicos: forma da manifestação participativa e quanto à abrangência 

da manifestação (CARVALHO FILHO, 2009, p. 204).

Com relação à primeira diferença, na consulta pública a manifestação 

é realizada através de peças formais, escritas, que serão juntadas no processo administrativo. 

Na audiência pública a manifestação materializa-se oralmente (princípio da oralidade), através 

de debates orais a serem realizados em sessão destinada para tanto, determinando um relativo 

informalismo para a audiência pública.

Há  uma  relação  entre  informalismo,  oralidade  e  participação  na 

audiência  pública,  segundo GORDILLO (2009,  p.  XI-12).  Se a  oralidade imprime algum 

caráter  em certa  medida  informal  à audiência,  em comparação  com as  peças  escritas  de 

apresentação  formalizada  e  regrada  da  consulta  pública,  deve-se  ter  em  vista  que  a 

participação nas audiências não importa em desordem, cada um falando o que quer e como 

quer. À autoridade administrativa que conduz o procedimento compete manter e restaurar a 

ordem, seguindo também as regras e princípios referentes ao instituto da audiência pública.

Comparativamente, pode-se afirmar que na audiência pública figuram 

mais intensos a cidadania e os direitos políticos na formação da vontade administrativa. A 

audiência pública proporciona um quid a mais de participação em relação à consulta pública, 

porque lhe é inerente a finalidade de promover um “debate sobre matéria do processo”, o que 

transmite a noção de uma interatividade e diálogo mais intensos entre Administração Pública 

e administrados. “Debate significa transmissão de informações na qual os polos da relação 

processual administrativa,  a administração, os interessados e os participantes da audiência 

pública discutam sobre a questão do processo” (FRANGETTO, 2009, p. 161). Essa discussão 

permite  que  se  atribua  à  extensão da participação a  qualidade,  não  apenas  de  uma mera 

exposição de opiniões, mas sim de uma conversa, um diálogo para que se conclua algo a 

respeito da questão, o que pressupõe a concordância entre interesses opostos (FRANGETTO, 

2009, p. 161).

Em  razão  disso,  é  necessária  a  equivalência  de  conhecimentos  a 

respeito  da  matéria  do  processo  para  que  uma  discussão  equilibrada  seja  possível 

(FRANGETTO, 2009, p. 161).
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Outra diferença diz respeito à determinação de sessão específica. Na 

audiência pública isso é imprescindível, devendo fixar-se data e local. Já na consulta pública, 

por sua própria natureza, não há necessidade de realizar-se sessão alguma.

As  diferenças  e  semelhanças  entre  consulta  pública  e  audiência 

pública podem ser visualizadas no quadro comparativo abaixo:

Quadro comparativo

Consulta Pública Audiência Pública

Previsão na LPA Art. 31 Art. 32

Sujeitos Interessados  e  intervenientes 
(participantes)

Interessados  e  intervenientes 
(participantes)

Direitos dos interessados Direitos  probatórios,  direito 

de arguir  o impedimento e a 

suspeição das autoridades, de 

recorrer, de solicitar a revisão 

da sanção administrativa que 

lhe foi imposta, entre outros

Direitos probatórios, direito de 

arguir  o  impedimento  e  a 

suspeição  das  autoridades,  de 

recorrer, de solicitar a revisão 

da  sanção  administrativa  que 

lhe foi imposta, entre outros

Direitos  dos  interessados  e 
intervenientes 

Direito  de  exame  dos  autos 

(excluindo  os  documentos 

confidenciais),  apresentar 

sugestões,  críticas  e 

comentários quanto ao objeto 

do  processo,  de  ter 

considerados  seus 

comentários,  críticas  e 

sugestões,  e  direito  de  obter 

uma  resposta  fundamentada 

da  Administração  acerca  de 

sua manifestação.

Direito  de  exame  dos  autos 

(excluindo  os  documentos 

confidenciais),  apresentar 

sugestões,  críticas  e 

comentários  quanto  ao  objeto 

do  processo,  de  ter 

considerados  seus 

comentários,  críticas  e 

sugestões,  e  direito  de  obter 

uma resposta fundamentada da 

Administração  acerca  de  sua 

manifestação.

Pressuposto Interesse geral Questão relevante

Forma de manifestação Escrita Oral
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Abertura Discricionária Discricionária

Órgão competente Órgão que conduz a instrução 

do  processo  administrativo, 

bem  como  o  órgão 

competente para o julgamento 

do processo

Órgão que conduz a instrução 

do  processo  administrativo, 

bem como o órgão competente 

para o julgamento do processo

Momento Fase instrutória e recursal Fase instrutória e recursal

Prazo de duração Determinação casuística Determinação casuística

7 Facultatividade ou obrigatoriedade

A audiência pública também pode ser marcada pela facultatividade21 

em sua realização, salvo quando há exigência legal expressa, sendo instaurada à mercê do 

juízo  de  conveniência  e  oportunidade  da  autoridade  ou  órgão  competente,  “embora  seja 

sempre  recomendável  em  face  do  espírito  democrático  da  Constituição”  (CAMARÃO; 

FORTINI; PEREIRA, 2008, p. 142).

O caráter discricionário da audiência pública, fundada na interpretação 

“a juízo da autoridade”,  implica que, em caso de presença da relevância da questão, aquele 

que  conduz  o  processo  administrativo  poderá  (o  emprego  do  verbo  poder indica  o  teor 

discricionário  da  decisão  de  abertura  da  audiência  pública)  determinar  a  realização  de 

audiência pública (LIMA, 2005, p. 53). Ou seja, a abertura da audiência pública, ainda que se 

verifique  a  existência  de  questão  relevante,  poderá  ou  não  ser  realizada,  ao  alvitre  da 

autoridade administrativa. Trata-se de uma verdadeira faculdade atribuída ao último.

Entretanto,  se  a  realização  de  audiência  pública  para  determinado 

contexto  estiver  prevista  em  determinada  lei  e  não  for  realizada,  previamente  à  decisão 

administrativa,  todo o processo administrativo  torna-se inválido  ou,  ao  menos,  a  falta  de 

audiência pública vicia os atos que a sucederiam, em razão da omissão da Administração 

Pública. “A realização de audiência pública é formalidade essencial, pois se relaciona à devida 

21 Característica essa, reitere-se, de teor questionável.
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instrução da decisão administrativa” (PEREZ, 2009, p. 169).

Por  fim,  “deve-se  demonstrar  o  meio  utilizado  para  a  conclusão 

obtida” (PEREZ, 2009, p. 169), ou seja, a indicação do procedimento que foi adotado deve 

acompanhar a apresentação dos resultados dos meios de participação popular.

8 Princípios

Segundo PEREZ (2009, p. 173), podem ser citados 3 dos princípios 

básicos aos quais sujeita-se a autoridade administrativa que conduz a audiência pública, a qual 

representa  a  própria  Administração Pública:  openness,  fairness  and impartiality  (abertura, 

lealdade e imparcialidade). Pelo primeiro princípio, a autoridade não pode adotar uma postura 

inflexível,  ou  seja,  não  deve  tomar  a  defesa  da  posição  divulgada  previamente  pela 

Administração – são os técnicos presentes à audiência que terão essa atitude. A autoridade 

deve  ouvir  a  opinião  popular  e  fornecer  aos  interessados  as  informações  solicitadas, 

esclarecendo dúvidas. Com relação ao princípio da lealdade, a autoridade deve observar as 

regras  previamente  elaboradas  para  o  debate.  E  quanto  à  imparcialidade,  a  autoridade 

administrativa  deve  aproximar-se  da  conduta  de  um  magistrado  no  processo  judicial, 

possibilitando aos debatedores isonomia e iguais oportunidades (PEREZ, 2009, p. 173).

Como  decorrência  do  princípio  da  oficialidade,  à  autoridade 

administrativa que conduz a audiência pública cabe também interrogar os presentes acerca de 

fatos de seu conhecimento, para assim melhor instruir sua decisão (PEREZ, 2009, p. 173).

Outros  princípios  que  se  aplicam  às  audiências  públicas  são  os 

princípios da economia processual e da instrumentalidade do processo, os quais impõem o 

caminho por que se opte seja sempre o mais célere e menos custoso para a Administração 

Pública  e  para  os  participantes,  de  forma  a  cumprir  com todas  as  finalidades  da  própria 

conduta  da  autoridade,  que  são:  “1)  produzir  atos  legítimos,  de  acordo  com  o  interesse 

público; 2) possibilitar aos administrados influírem com seus argumentos, antes da decisão 

administrativa; 3) diminuir os riscos de erro nas decisões administrativas, tornando-as mais 

eficientes” (PEREZ, 2009, p. 174).

Ademais, cabe ressaltar que além dos regramentos gerais previstos na 
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Lei nº 9.784/1999, como a possibilidade da realização da audiência pública em qualquer caso 

de  relevância  e  interesse  geral,  a  regra  da  publicação dos  resultados,  etc,  pode-se  inferir 

algumas  regras  imprescindíveis  à  concretização da participação popular  na  Administração 

Pública, a partir da analogia e dos princípios constitucionais e processuais. São regras que 

viabilizam o pleno exercício de direitos ao administrado, quais seja, requerer esclarecimentos, 

fazer críticas ou sugerir e contribuir em certa decisão administrativa. Um dos princípios do 

qual emanam algumas regras que otimizem a participação popular na Administração Pública é 

o  princípio  constitucional  do  devido  processo  legal  (art.  5º,  LIV e  LV da  Constituição 

Federal), já que a audiência pública, assim como todos os institutos de participação popular na 

Administração Pública, é uma fase do processo administrativo decisório (PEREZ, 2009, p. 

170-171).

Por fim,  cite-se o seguinte  trecho de Diogo de Figueiredo Moreira 

Neto que expõe, em brilhante síntese, o espírito que anima o instituto da audiência pública:

“A audiência pública situa-se,  assim, como um instrumento de vanguarda para o 

aperfeiçoamento  da  legitimidade,  contribuindo  para  que  a  democracia  não  seja 

apenas uma técnica formal de escolha periódica de quem queremos que nos governe, 

mas,  muito  mais  do  que  isso,  uma  escolha  permanente  de  como  queremos  ser 

governados” (MOREIRA NETO, 2001, p. 205).

Infere-se do art. 33 que a audiência e a consulta pública não são os 

únicos meios de participação popular na fase de instrução do processo administrativo, mas 

sim alguns  dos  exemplos  existentes,  pois  esse dispositivo  faz  menção a  outros  meios  de 

participação  popular  no  processo  administrativo.  Associações  e  organizações  legalmente 

reconhecidas poderão também estabelecer meios de participação dos particulares.
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VI OUTROS MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DA LPA

1 Características gerais

A regra do art. 33 da LPA rende ensejo à ampliação do espectro das 

oportunidades  de  participação  popular  na  Administração  Pública  por  meio  de  outros 

mecanismos  que  não  os  previstos  na  lei  (audiência  e  consulta  pública).  Esse  caráter 

ampliativo do dispositivo em questão deriva do mote democrático que inspira a participação 

dos administrados – a tomada de decisões mais próximas ao interesse público.

Os  “outros  mecanismos”  são  de  caráter  residual,  isto  é,  além  da 

audiência e da consulta pública,  para que se afaste qualquer indício de autoritarismo e se 

permita o exercício da cidadania e a democracia no processo, o administrador pode optar por 

outros mecanismos de participação popular (CARVALHO FILHO, 2009, p. 206)

Esses “outros meios de participação de administrados” estão à mercê 

do  juízo  de  razoabilidade  da  autoridade  administrativa  que  conduz o  processo,  visto  que 

caracterizam-se  pela  facultatividade  na  sua  utilização  pelo  agente  público  (MARRARA; 

NOHARA, 2009, p. 246). No entanto, essa faculdade somente poderá ser exercida, uma vez 

constatado  um  requisito  mínimo,  a  saber:  a  relevância  da  matéria  objeto  do  processo 

administrativo para a sociedade.

2 Matéria relevante: pressuposto

Por matéria relevante deve-se entender as questões que estendam seus 

efeitos  para  além  dos  interesses  discutidos  no  processo,  atingindo  toda  a  sociedade.  A 

realização dos “outros mecanismos” está condicionada à relevância da matéria em razão do 

prejuízo  à  celeridade,  eficiência  e  efetividade  processual  que  a  participação  popular  em 

alguma medida acarreta ao processo (CARVALHO FILHO, 2009, p. 206).
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Dessa  forma,  havendo  matéria  relevante  em  questão,  a  autoridade 

poderá ou não valer-se da faculdade de instaurar no processo algum canal de comunicação 

com os administrados, desde que sua opção também seja razoável (MARRARA; NOHARA, 

2009, p. 246). Ou seja, a constatação da necessidade de mitigar a celeridade do processo para 

privilegiar  a  participação popular  somente opera-se a  partir  de um juízo de razoabilidade 

daquele  que  detém o  exercício  da  faculdade  de  instaurar  um mecanismo de  participação 

popular no processo administrativo.

3 Razoabilidade para instalação

Nesse sentido, a razoabilidade da decisão administrativa discricionária 

que estabelece um mecanismo de participação popular não previsto em lei perfaz-se quando 

atender  aos  critérios  de  adequação,  necessidade  e  proporcionalidade  (MARRARA; 

NOHARA, 2009, p. 247). 

A adequação  na  referida  decisão  refere-se  ao  cumprimento  do  fim 

proporcionado  pelo  meio  escolhido,  isto  é,  a  decisão  adequada,  segundo  MARRARA e 

NOHARA (2009, p. 247), verifica-se quando a realização da participação popular presta-se a 

um dos dois fins a que se destina, quais sejam: a democratização do processo administrativo, 

ou o aperfeiçoamento e fornecimento de melhores subsídios para a decisão administrativa. Se 

pelo menos uma dessas finalidades não for obtida com a realização do outro mecanismo de 

participação popular, então a medida que determinou sua instauração não foi adequada, não 

cumpriu o critério da adequação. 

A medida de realizar a participação popular por outros mecanismos 

também deve caracterizar-se como necessária. O critério necessidade refere-se ao meio menos 

oneroso e mais simples para o processo administrativo no intuito de se atingir o fim que busca 

a Administração com tal  medida.  Trata-se da regra da menor onerosidade aplicada a essa 

particular etapa da fase instrutória (MARRARA; NOHARA, 2009, p. 247).

O último dos critérios para que a razoabilidade da decisão de realizar 

outros mecanismos de participação popular seja aferida é a proporcionalidade. Uma decisão 

proporcional faz com que as vantagens advindas da decisão superem desvantagens carretadas 

ao processo. E sob esse mote o art. 33 da LPA condiciona a realização desses mecanismos de 
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participação popular apenas à existência de matéria relevante (o que varia caso a caso) e se a 

vantagem de discutir a matéria com a sociedade, democratizando e/ou instruindo o processo, 

superar  a  desvantagem  de  interromper  a  fase  instrutória,  comprometendo  a  celeridade, 

eficácia e eficiência no processo (MARRARA; NOHARA, 2009, p. 247).

Assim, ao apresentar-se como adequada, necessária e proporcional, a 

decisão que determina a realização de outros mecanismos de participação popular denotará a 

sua razoabilidade, e, destarte, poderá ocorrer sem qualquer afronta à legalidade.

4 Opção pelos “outros mecanismos” a despeito de falta de previsão legal e seu caráter 

residual

A utilização dos “outros mecanismos” não depende de previsão legal, 

como é possível depreender do próprio art.  33 da LPA (MARRARA; NOHARA, 2009, p. 

246).  A faculdade  da  autoridade  administrativa  poderá  ser  exercida  se  houver  matéria 

relevante e razoabilidade para o uso de outros meios de participação popular ainda que não 

houver previsão legal para determinado caso. Isto é, se a lei não prescrever a realização de 

audiências e consultas públicas em certo processo, pode a autoridade, se entender razoável, 

determinar a realização de outros meios de participação popular, exercendo a faculdade que 

lhe compete por força do art. 33 da LPA. É a própria autoridade administrativa quem escolhe 

o mecanismo a ser utilizado. Por vezes, tal escolha estará cristalizada em ato normativo da 

entidade pública.

Daí afirmar-se que a regra do art. 33 é residual, tendo em vista que 

somente  pode  ser  utilizada  quando  para  determinado  processo  não  foi  previsto 

especificamente a realização de audiência e consulta pública (MARRARA; NOHARA, 2009, 

p. 246). Se houver tal previsão, não compete à autoridade administrativa valer-se da faculdade 

que lhe atribui o artigo em comento.  Em outras palavras, a autoridade somente pode usar 

“outros meios de participação de administrados” se em determinado processo administrativo 

não incidem normas referentes à aplicação de audiência ou consulta pública, ou ainda, se a 

consulta  ou a  audiência  pública  não puder  ser  adequadamente utilizada para  determinado 

processo.
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5 Participação direta ou indireta

A participação pelos outros mecanismos pode ser direta ou indireta. 

Na participação direta, as pessoas físicas e jurídicas que atuam no processo o fazem na defesa 

de interesse próprio. A participação indireta é uma hipótese de substituição processual em 

defesa de interesses coletivos e difusos, quando atuam entidades representativas de direitos e 

interesses (sindicatos, associações, partidos políticos, entre outros). Da mesma forma que tais 

entidades  podem  atuar  no  processo  por  meio  de  participação  indireta,  também  lhes  é 

permitido atuarem na defesa de interesses próprios, quando então haverá participação direta 

(MARRARA; NOHARA, 2009, p. 246).

A entidade que atuará na participação indireta precisa ser legalmente 

reconhecida, porém esse reconhecimento não deve ser atribuído em termos de interpretação 

restritiva. Ou seja, não é necessário que a entidade (seja ela associação ou organização) esteja 

prevista em lei, ou então que apresente-se institucionalizada (como ocorre com os sindicatos). 

“Basta  que a lei  as [as entidades] reconheça como legitimamente constituídas e com fins 

juridicamente  aceitáveis,  e,  ainda,  que  tenham caráter  representativo  de  algum segmento 

social  interessado  na  discussão  da  matéria  relevante  objeto  do  processo”  (CARVALHO 

FILHO, 2009, p. 207). As entidades poderão ser dos mais diversos tipos e natureza, de sorte 

que cumpram com a finalidade de defender os interesses daqueles que representam-se por 

meio delas. As entidades podem ser associações, fundações, sociedades civis, entre outras 

(CARVALHO FILHO, 2009, p. 207).

Saliente-se que a escolha pela participação direta ou indireta não é 

absolutamente discricionária. A autoridade administrativa deverá fazer a opção que melhor 

atenda às finalidades inscritas na lei. E a participação que melhor se adeque aos objetivos 

pretendidos pela lei será legítima (CARVALHO FILHO, 2009, p. 207).

A autoridade  administrativa  que  preside  o  processo  poderá,  a  seu 

critério,  limitar  a  participação  popular  desde  que  feita  em  termos  genéricos  e  não 

privilegiando a participação de uma ou outra  pessoa (física ou jurídica),  em prestígio ao 

princípio da isonomia. Cite-se como exemplo um processo administrativo envolvendo direitos 

difusos; nesse processo a autoridade poderá restringir a participação popular às entidades que 
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representam  esses  direitos,  e  não  permitir  a  participação  direta  dos  próprios  titulares 

(MARRARA; NOHARA, 2009, p. 246-247).
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VII CONSIDERAÇÕES  CRÍTICAS  ACERCA  DA  PARTICIPAÇÃO 

POPULAR NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

1 Efeitos da participação popular no processo administrativo em relação à eficiência, 

igualdade e persecução do interesse público

1.1 Aspectos negativos (vícios)

Apesar de a participação popular soar como benéfica ao processo, na 

medida  em  que  o  torna  mais  legítimo  e  equaciona  os  interesses  da  Administração  e 

administrados, também há de se apontar vícios acarretados em função da adoção no processo 

administrativo dos instrumentos de participação.

Dentre os vícios, podem-se enumerar, segundo José Manuel Sérvulo 

Correia: “(a) a multiplicação de formas de participação, o que acaba acarretando que só uma 

elite ativista participe; (b) a redução da eficiência em virtude do prolongamento do caminho 

da decisão, da multiplicação dos centros de decisão e da diluição da responsabilidade” (apud 

NETTO, 2009, p. 120)

Outros problemas foram apontados por João Baptista Machado, tais 

como a extensão maior  de tempo que a participação demanda no processo,  a redução da 

eficiência  em serviços,  complicações  e  delongas  para  a  tomada  de  decisão  no  processo, 

ocasiões mais propícias a gerar a irresponsabilidade nas ações de órgãos de gestão, além dos 

prejuízos acarretados à decisão por informações excessivas (apud NETTO, 2009, p. 120).

1.1.1 Danos à eficiência

Há um prejuízo, talvez o mais evidente, provocado pela participação 

popular ao processo administrativo: a redução da eficiência. Ambos são princípios de superior 

importância no direito administrativo e ambos encartam essa tensão, que pode se resumir nos 
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seguinte itens, segundo Luísa Cristina Pinto e Netto (2009, p. 124):

• A  racionalização  dos  meios  é  fragilizada,  pela  abertura 

procedimental  à  participação  popular,  do  que  derivam  procedimentos  longos  e  caros, 

complicados e desproporcionais ao objetivo almejado.  Isso em função de muitas medidas 

processuais que devem ser tomadas, tais como: aviso de início de procedimento, dever de 

informação e de audiência dos interessados, intervenção voluntária de terceiros e assistência.

• Processos  decisórios  mais  delongados  e  encarecidos  com  a 

propositura de atividades instrutórias não razoáveis.

• Excesso de formalismos.

• Aposição de obstáculos à tomada de decisão administrativa, que 

então se vê engessada.

1.1.2 Prejuízos à igualdade e impessoalidade

Outro conflito que se verifica relativamente à adoção de mecanismos 

de participação popular é protagonizado pela igualdade e impessoalidade. A tensão ocorre em 

razão de poderem ser carreados para o procedimento e de forma inadequada compor o acervo 

de ponderações das autoridades fatos e interesses que não são relevantes para a decisão. Isso 

porque,  segundo  NETTO  (2009,  p.  128-129)  os  elementos  de  informação  captados  na 

participação popular não são selecionados, mas sim são incorporados na instrução de maneira 

indiscriminada. A desproporção de influências na participação popular é bem retratado pelo 

seguinte trecho:

“Os  cidadãos,  grupos  e  organizações  privadas  legitimados  a  participar  de 

procedimentos  não  se  encontram em posição  de  paridade  fática;  há  particulares 

privilegiados pela detenção de meios econômicos, políticos e de informação. Se a 

participação não for equilibrada e paritária, pode levar a decisões que privilegiem 

injustificadamente  certos  interessados  –  com maior  poder  de  pressão  –,  ferindo 

assim a impessoalidade. Também é possível  vislumbrar quebra da igualdade,  em 

hipóteses em que a participação de particulares influentes leve a conformações mais 

favoráveis a seus interesses do que para outros particulares, em situações análogas” 

(NETTO, 2009, p. 130).
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No  trecho  acima  evidencia-se  que  aqueles  com  maior  poder  para 

impor  seus  interesses,  seja  ostentando vantagens  econômicas  ou  políticas,  efetivamente  o 

fazem.  Dessa  forma,  o  lobbying  configura  um  elemento  perigoso  para,  com  facilidade, 

desequilibrar  o  jogo  de  forças,  e  desvirtuar  o  instrumento  democrático  da  participação 

popular.

De  maneira  geral,  ao  mitigar  a  impessoalidade  e  a  igualdade,  a 

participação popular estaria deturpando a imparcialidade da autoridade administrativa, o que 

eivaria  sua  decisão  de  um grave  vício.  A autoridade  deve  perseguir  o  interesse  público, 

tratando  indivíduos  isolados  e  não-influentes  em paridade  com grupos  de  interesses  com 

poder de pressão. No entanto é conhecida a dificuldade de se imprimir o devido equilíbrio às 

partes em desníveis de posição social e política. Assim, suas manifestações terão, de antemão, 

pesos indevidamente diferenciados. A Administração, dessa forma, corre o risco de não basear 

sua decisão com base no bem comum, mas sim, em interesses privados, de indivíduos ou de 

grupos particulares e específicos, tornando-se uma verdadeira atividade privatizada (NETTO, 

2009, p. 131).

1.1.3 Riscos à persecução do interesse público

Outro dos riscos gerados pela participação no processo administrativo 

fulmina a persecução do interesse público. Esse risco específico é designado como “captura”, 

e  verifica-se  quando  interesses  setoriais  predominam sobre  o  interesse  público  (NETTO, 

2009, p. 133). A atividade administrativa pode ser influenciada por atores privados poderosos 

ou grupos de interesses mais organizados, com poder de pressão – lobbying. Dessa forma, a 

participação  popular  pode  constituir-se  numa  via  de  infiltração  de  interesses  privados 

incompatíveis com o interesse público, seja ele qual for, suplantando-o.

Segundo  NETTO  (2009,  p.  134),  esse  desvio  do  interesse  a  ser 

perseguido pela Administração pode decorrer, principalmente, da insuficiência de meios da 

Administração e da abertura inadequada ao consenso. No primeiro caso, a Administração, 

com variados setores de atuação e de elevada complexidade, não arca com toda a estruturação 

necessária para prover recursos materiais,  técnicos,  financeiros,  logísticos e humanos para 

produzir  serviços  e  bens,  além  de  dar  conta  de  seu  próprio  funcionamento.  E  disso  se 
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aproveitam os grupos de interesses organizados e preparados para tal situação, de forma que o 

diálogo a ser realizado tencione a favor do setor privado (NETTO, 2009, p. 134).

No  segundo  caso,  verificam-se  circunstâncias  nas  quais  a  matéria 

envolvida implique a presença estatal com autoridade, fazendo impor os objetivos do Estado, 

e, por tabela, o interesse público (NETTO, 2009, p. 134). A Administração não pode se tornar 

prisioneira de interesses privados sub-reptícios manifestados de forma simulada por meio da 

participação popular, não representando a vontade popular, mas antes trapaceando-a. Portanto, 

o Estado não deve atuar, em toda e qualquer circunstância, em paridade de forças para fazer 

valer sua vontade frente à vontade do particular, que pode estar agindo em interesse próprio e 

em prejuízo do interesse público. O Estado deve, sim, quando as circunstâncias o reclamem, 

impor  unilateralmente  os  comportamentos  para  garantir  a  preponderância  do  interesse 

público, não permitindo a “captura” do interesse público por grupos setoriais e particulares.

Ademais,  saliente-se  a  indispensabilidade  dos  mecanismos  de 

participação  popular,  não  obstante  alguns  problemas  que  deles  decorrem,  como  pode-se 

depreender deste trecho:

“Nem o procedimento, nem a participação procedimental são instrumentos aptos a 

assegurar,  por  si  sós  ou  mesmo  conjuntamente,  o  atingimento  de  decisões 

administrativas adequadas, de decisões materialmente justas. Quanto à participação, 

pelo contrário, salientaram-se, para além de suas vantagens, seus efeitos colaterais 

indesejados.  Ainda  assim,  procedimento  e  participação  são  instrumentos  úteis  e 

necessários  para  decisões  adequadas,  quer  por  suas  virtualidades  positivas,  quer 

como imposição dos ordenamentos jurídicos de Estados Sociais e Democráticos de 

Direito.” (NETTO, 2009, p. 137)

Do  exposto,  pode-se  concluir  que  apesar  de  a  participação 

proporcionar vantagens ao processo, democratizando-o e, mesmo em parte, beneficiando a 

eficiência e a eficácia, além de galgar a legitimação das decisões administrativas, também 

pode gerar prejuízos ao processo, os quais podem e devem ser contidos. Os mecanismos de 

minimização  dos  prejuízos  ao  processo  são  comumente  identificados  com  os  limites  ao 

conteúdo da decisão, expressos em regras e princípios constitucionais e infraconstitucionais 

de teor material. No entanto, a redução e prevenção dos prejuízos infligidos ao processo pela 

participação popular também são definidos em regras procedimentais, isto é, que conformam 
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a  maneira  como  a  decisão  é  tomada,  e  não  o  conteúdo  da  decisão  em  si  (ao  menos 

diretamente, já que determinando a forma de tomada de decisão, o conteúdo dessa também 

estará  sobremaneira  afetado).  Então,  a  solução  está  na  legislação  do  procedimento 

administrativo  e  da  atividade  administrativa,  destinada  a  sopesar  e  equilibrar  os  diversos 

interesses e bens em questão no processo administrativo (NETTO, 2009, p. 141).

1.2 Propostas de prevenção ou solução contra eventuais malefícios da participação  

popular

1.2.1 Publicidade e transparência

Uma das formas de subministrar ao procedimento meios de prevenção 

e  solução de disfuncionalidades  ocorre  por  meio  da publicidade,  que não é  entendida no 

sentido  restrito  de  direito  de  o  administrado  exigir  informações  acerca  dos  atos 

administrativos,  mas  também  como  transparência.  Isso  implica  no  fornecimento  de 

informações à coletividade independentemente da solicitação das pessoas. A Administração 

Pública  deve  dar  ciência  pública  de  seus  atos,  de  forma  clara  e  compreensível  pelos 

administrados, para que assim possam acompanhar efetivamente o desenrolar do processo 

administrativo, podendo identificar abusos e distorções participatórias. Dessa forma, não basta 

apenas a publicidade isolada, já que ao seu lado e conjuntamente, atribuindo-a um sentido 

lapidado  e  mais  exigente  em  relação  à  Administração,  deve  assomar-se  o  princípio  da 

transparência (NETTO, 2009, p. 142-143).

1.2.2 Fundamentação das decisões

Outra solução e prevenção de desvios no procedimento administrativo 

como forma de conter as virtualidades negativas da participação é assegurada por meio da 

obrigação de fundamentação das decisões, não só finais, mas também as proferidas ao longo 

do processo. Através da fundamentação de decisões e atos administrativos, expõe-se a razão 

das decisões que, então, tornadas públicas, são compreensíveis e controláveis, o que viabiliza 

eventuais reações impugnatórias. Mesmo as decisões discricionárias e as vinculadas devem 

ser  fundamentadas  em função da  regra  geral  de  exposição  dos  motivos  em decisões  que 

afetam a esfera particular. E inclusive pode-se transpor essa regra garantista para afirmar a 
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obrigatoriedade de fundamentação em qualquer decisão no processo, mesmo aquelas que não 

impliquem consequências à esfera do indivíduo, em favor da higidez do processo. (NETTO, 

2009, p.144-147).

1.2.3 Imparcialidade

A terceira forma de evitar as virtualidades negativas da participação 

popular no processo administrativo ocorre por meio da imparcialidade. A imparcialidade no 

procedimento relaciona-se com a busca, pela autoridade administrativa, do maior número de 

fatos e interesses relevantes em jogo, a fim de construir  um quadro ponderatório do qual 

resultará  a  decisão,  isto  é,  formar um contexto decisório completo.  Sobre a  relação entre 

participação e imparcialidade, expõe com pertinência e objetividade o seguinte trecho:

“Participação e imparcialidade relacionam-se num esquema de recíproca implicação 

e condicionamento. A participação é instrumento da imparcialidade na construção e 

compleição  do  quadro  decisório,  simultaneamente  pode  comprometer  a 

imparcialidade  pela  aquisição  e  inclusão  na  ponderação  de  fatos  e  interesses 

irrelevantes. A imparcialidade, por sua vez, reclama a participação ao mesmo tempo 

em que a  condiciona,  pois  funciona como critério  de equilíbrio entre a  abertura 

procedimental  para  a  participação  e  a  necessidade  de  seleção  do  material  a  ser 

ponderado.” (NETTO, 2009, p. 152-153)

Dessa forma, ao passo que a participação popular pode conduzir para 

o processo fatos e interesses irrelevantes, nocivos à formação da decisão e também permitir a 

maior determinação da decisão por interesses articulados em melhor organização e com poder 

de  pressão,  fazendo  valer  um  interesse  setorial  em  detrimento  do  interesse  público,  a 

participação  popular  dota  a  autoridade  administrativa  de  elementos  de  convicção, 

robustecendo o material sobre o qual recairá a ponderação da autoridade administrativa, o que 

o faz em benefício da imparcialidade.

1.2.4 Racionalidade

Outra  forma  de  conter  e  sanar  disfuncionalidades  oriundas  da 

participação popular no processo administrativo está na racionalidade procedimental. Embora 
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ressalve-se desde início que não existe uma justiça procedimental pura, apenas existindo no 

plano material, é por meio do processo que direitos e garantias individuais se manifestam. 

Assim,  o  processo  deve  estruturar-se  com  uma  configuração  mínima  tal  que  permita  a 

manifestação da justiça nas decisões (NETTO, 2009, p. 157). 

Além disso,  não se pode deixar  de realçar  a  não-universalidade da 

generalidade processual. Isto é, uma legislação processual que se pretenda geral não deve 

arrogar-se a previsão para todo e qualquer processo para determinado caso, isso porque cada 

processo terá suas peculiaridades próprias diante de cada situação concreta, cada interesse ou 

fatos  envolvidos  na  questão.  Por  isso,  essa  legislação  processual  geral,  além de  somente 

prever disposições minimamente básicas à desenvoltura de um processo hígido, deve conviver 

ao lado de legislações processuais especiais (NETTO, 2009, p.158).

Ademais,  também  a  previsão  legislativa  processual  não  deve  ser 

exauriente,  esgotando  todas  as  possibilidades  de  atuação  do  administrador.  Deve  ser 

concedida  à  autoridade  administrativa  certa  margem  de  discricionariedade,  de  forma  a 

flexibilizar  o  processo de acordo com as  peculiaridades  do caso concreto.  A propósito,  a 

discricionariedade é um importante instrumento para se assegurar um processo equitativo, 

quando se tem em vista  normas  de  textura  aberta  em tal  grau  que permita  adaptá-las  às 

circunstâncias do caso concreto, levando a decisões administrativas melhores (NETTO, 2009, 

p. 162-165). Sobre a relação entre a decisão do processo e a discricionariedade, acertada é a 

associação contida no seguinte trecho:

“A disciplina do procedimento deve conduzir a um desenho racional deste, ou seja, 

deve  integrar,  em  ponderação  proporcional,  as  exigências  de  participação, 

considerando o tipo de interesse individual envolvido, os benefícios das garantias 

procedimentais,  os  bens,  valores  e  princípios  envolvidos na  ação  administrativa, 

assim  como  os  custos  das  garantias  procedimentais  para  a  Administração.  Esta 

disciplina  deve,  ainda,  como  explicitado  franquear  espaço  de  ponderação  à 

Administração diante das situações concretas.” (NETTO, 2009, p. 166)

Dessa  forma,  permite-se  à  participação  popular,  gizada  a  um caso 

concreto,  que seja reconciliada com a eficiência, imparcialidade e igualdade, por meio da 

ponderação específica da autoridade administrativa, ou seja, por meio da discricionariedade 
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na  decisão  do  processo  administrativo  e  por  meio  de  um  processo  que  identifique  e 

compreenda as  peculiaridades  dos  fatos  e  interesses  envolvidos.  Deve-se ceder  espaço às 

decisões discricionárias da autoridade administrativas, com fulcro na obtenção de um deslinde 

eficiente, imparcial e igualitário no processo.

Pelo  princípio  do  inquisitório,  cabe  à  Administração  Pública  agir 

discricionariamente no desenrolar da instrução, de forma a escolher de forma mais completa 

possível  o  material  necessário para a  tomada de decisão;  dessa forma,  garantindo-se essa 

margem  de  discricionariedade,  a  Administração  Pública  está  autorizada  a  agir  além  da 

participação  procedimental  dos  administrados,  gerindo  o  conjunto  dos  elementos  de 

convicção, buscando material complementar se assim demandar a suficiência e completude do 

acervo instrutório para a decisão (NETTO, 2009, p. 167). 

Ainda  em  relação  à  racionalidade  do  procedimento,  pode-se 

mencionar como fator de realização da mesma disposições legislativas que levem a efeito o 

dever de decidir, como prazos para tanto, presunções de deferimento ou indeferimento caso 

haja omissão de decisão no prazo conferido, sanções no caso de descumprimento de prazos, 

entre outros, para que a participação procedimental não deturpe sua natureza, constituindo um 

empecilho para a decisão quando protela a concretização do dever de decidir (NETTO, 2009, 

p. 170-172).

Outro fator de racionalidade do procedimento é a indicação legal dos 

agentes públicos encarregados dos procedimentos, o que mitiga a diluição de responsabilidade 

dos  mesmos,  visto  que,  uma  vez  identificados  os  responsáveis  pela  condução  do 

procedimento,  a apuração de responsabilidades é facilitada,  evitando manobras abusivas e 

desvios na participação popular (NETTO, 2009, p. 172).

Outrossim, imprime racionalidade ao processo a imposição de deveres 

(seguidos de sanções em caso de descumprimento) e ônus aos administrados que participam 

no processo administrativo. A lei deve balizar o comportamento do particular. Ora, é razoável 

que, ao conceder o direito de participação aos particulares, a lei imponha correlatos deveres e 

ônus para que não seja desvirtuado o próprio direito concedido. Assim, a atuação do particular 

deve  pautar-se  pelas  prescrições  legais  em todo  o  curso  do  processo,  desde  a  iniciativa, 

passando pela instrução e audiência. A Lei nº 9.784/99 (a LPA) previu no art. 4º deveres para 

os  administrados,  mas  não  os  fez  acompanhar  de  sanções  em caso  de  descumprimento. 
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Apenas  no  art.  40  da  LPA  pode-se  identificar  um  ônus  imposto  ao  administrado 

(arquivamento do procedimento em caso de não-colaboração) (NETTO, 2009, p. 174-175). 

Deve-se  atribuir  deveres  seguidos  de  sanções  ao  participante  procedimental,  como  por 

exemplo, a boa fé, para evitar virtualidades negativas da participação popular.

2  Aspectos  negativos  externos  (não  decorrentes  a  priori da  participação  popular  na 

Administração Pública) e suas respectivas soluções

A presente análise agora volta-se à exposição de alguns obstáculos à 

democratização do processo e  ao exercício da participação popular  que não decorrem de 

vícios  internos  ao  próprio  mecanismo  de  participação  procedimental,  mas  são  elementos 

externos ao processo dos quais defluem impactos negativos.

2.1 Clientelismo

Um  dos  males  que  assolam  o  contexto  político  e  administrativo 

brasileiro  é  o  clientelismo  político,  compreendido  como  “a  utilização  dos  órgãos  da 

Administração Pública  com a finalidade  de prestar  serviços  para alguns privilegiados em 

detrimento da grande maioria da população, por meio de intermediários” (SIRAQUE, 2009, p. 

144). Esses “intermediários” são todas as autoridades e membros da Administração Pública 

direta  ou  indireta  ou  ainda  de  uma  entidade  que  influencie  a  Administração  Pública.  O 

clientelismo  refere-se  ao  favorecimento  de  um  particular  ou  um  grupo  específico,  não 

necessariamente atrelado à elite econômica.

O  beneficiado  com  o  clientelismo  encontra-se  comprometido  para 

com aquele que lhe proporcionou um benefício indevido, que não abrangeu a totalidade do 

interesse  público,  esvaziando  o  sentido  da  participação  popular,  já  que  a  decisão  é 

determinada em troca de favores, barganhas políticas e econômicas. 

As soluções contra o clientelismo, em que pese esse estar arraigado à 

cultura política brasileira, são basicamente: publicidade, transparência, definição de espaços 

democráticos  de  fácil  acesso  e  de  ampla  divulgação  para  que  a  população  exerça  a 
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participação popular, prestação de serviços de qualidade pela Administração, reciclagem e 

requalificação da estrutura física e pessoal nos quadros administrativos,  conscientização e 

organização da comunidade, realização de mecanismos de participação popular, instituição do 

ouvidor público, entre outros (SIRAQUE, 2009, p. 151-153).

2.2 Tráfico de influências

Outro dos vícios que enraíza-se na Administração Pública e nulifica a 

participação popular é o tráfico de influências, que 

(…) “assemelha-se  em muito ao  lobby  de empresas  ou de  pessoas  que  desejam 

determinada regulamentação ou desregulamentação contrária ao interesse público, 

ao bem comum ou desejam prestar serviços para a Administração Pública ou ser 

concessionárias de serviços públicos, por meio de licitações dirigidas.” (SIRAQUE, 

2009, p. 153) [grifos do autor]

A diferença  do  tráfico  de  influências  em  relação  ao  clientelismo 

refere-se  ao  tipo  de  beneficiado.  Enquanto  no  clientelismo  aqueles  que  se  beneficiam 

indevidamente recebem, geralmente, algo que deveriam receber de forma devida, no tráfico 

de influência, além do benefício ser indevido, os beneficiados geralmente são pessoas da elite 

econômica e política que se valem de seu poder para obter seus interesses em detrimento do 

interesse público (SIRAQUE, 2009, p. 154). Pode-se deduzir que as soluções para este mal 

são praticamente as mesmas do clientelismo.

2.3 Paternalismo

A Administração Pública também é perturbada pelo assistencialismo 

ou paternalismo que vê o indivíduo como mero destinatário de caridade e ajuda. É o famoso 

“dar o peixe” ao invés de “ensinar a pescar”. Assim, o paternalismo provê os seus assistidos 

de recursos materiais, mas apenas se presta pura e simplesmente a isso. Não proporciona a 

formação cultural e profissional necessária para que o assistido ganhe autonomia e rompa os 
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vínculos  com o  administrador  paternalista.  Esse  último  quer  garantir  que  se  mantenha  a 

dependência  em  benefício  próprio.  Para  as  pessoas  assistidas,  sem  consciência  ativista 

política, pouco importa o direito de participação popular, já que são relegados à exclusão em 

todos os aspectos (SIRAQUE, 2009, p. 162).

Para  remediar  o  paternalismo,  algumas  medidas  podem  ser 

enfatizadas: assistência pública com critérios de concessão bem definidos e encarada como 

um direito subjetivo e não como um favor decorrente da “bondade” dos políticos; políticas 

públicas de inclusão social integrada; garantir o acesso ao Judiciário por meio da instalação de 

Defensorias Públicas; cursos de formação profissional, entre outras (SIRAQUE, 2009, p. 164-

165).

Outra das enfermidades vivenciadas na Administração Publica são as 

dificuldades de acesso ao Judiciário, mas esse mal não interessa diretamente para o presente 

estudo acerca de sua influência na participação popular22. 

2.4 Dificuldades de acesso às informações públicas

O vício da dificuldade de acesso às informações públicas também diz 

respeito aos malefícios infligidos à participação popular, visto que essa apenas se desenvolve 

se se  conhecerem os  fatos  sobre  os  quais  haverá  manifestação.  Há uma má conduta  dos 

administradores que assumem uma postura de segredo em relação a seus atos, como se não 

devessem prestar satisfações aos cidadãos.  “A grande maioria das repartições públicas nem 

sequer tem protocolo para receber petições, requerimentos, representações ou reclamações 

dos cidadãos” (SIRAQUE, 2009, p.173). Aduz-se que o problema refere-se à estruturação da 

Administração  no  sentido  de  disponibilizar  canais  de  comunicação  e  solicitação  de 

informações.

2.5 Falta de cultura participativa

Por  fim,  e  não  menos  importante,  talvez  o  fator  mais  maléfico  ao 

22 Para maiores conhecimentos acerca do tema, vide Controle Social da Função Administrativa do Estado:  
Possibilidades e limites na Constituição de 1988. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 168-172.
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exercício da participação popular  é a falta de cultura participativa e  de fiscalização.  Esse 

déficit de formação democrática participativa não são apenas confabulações, trata-se de uma 

triste realidade retratada inclusive por uma pesquisa feita pelo IBOPE e divulgada no Jornal A 

Folha de São Paulo  (edição de 26 de novembro de 2003, p. A9), segundo a qual 56% dos 

brasileiros não se interessam por influenciar políticas públicas (SIRAQUE, 2009, p. 175). Os 

dados estatísticos são um triste retrato da apatia e conformismo político em voga, no qual a 

participação popular em moldes próximos ou plausíveis relativamente ao nível aceitável e 

desejável estão absurdamente distantes.

Tanto as causas como as soluções para esse problema são complexas. 

Muitos  estão  convictos  de  que  não  precisam  imiscuir-se  na  atuação  política,  sendo  a 

participação e fiscalização vista como um ato de vingança ou mesmo um papel social “do 

contra”. Os atos da Administração não são associados diretamente ao interesse geral, de todos 

os cidadãos e de cada um individualmente, pelo contrário, são vistos como algo que não lhes 

diz respeito, como uma coisa alheia, negócio do Estado, de interesse do Estado e não de seu 

próprio (SIRAQUE, 2009, p. 173-174). Os próprios indivíduos veem como devida a alienação 

dos processos decisórios a que estão submetidos, como pode-se inferir do trecho a seguir:

“A verdade é que, geralmente, as pessoas acham muito desagradável participar e têm 

medo dos interesses políticos e ideológicos envolvidos nas organizações públicas e 

privadas de interesse público, carecendo de espírito público, cívico e de cidadania 

ativa, não sabem dos seus direitos; muitas acreditam que a corrupção é inerente à 

atividade política.” (SIRAQUE, 2009, p. 174)

A cidadania brasileira,  em termos político-sociais, é um valor a ser 

conquistado na prática. Para isso, a solução complexa envolve a mudança da cultura política 

da  população,  além  de  envolver  os  representantes  políticos,  que  devem  mostrar-se  com 

“vontade  política”  para  partilhar  o  poder,  assegurando  a  transparência  de  seus  atos 

(SIRAQUE, 2009, p. 175).

3 Crítica às deficiências de ordem técnica para a participação popular
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Para  fins  de  crítica  da  participação  popular  no  processo 

administrativo,  interessante também é a posição de Egon Bockmann Moreira.  O autor,  ao 

abordar a problemática da democratização em processos decisórios de agências reguladoras, 

trata os mecanismos de participação popular como sintomas de um “déficit democrático” em 

tais entidades. 

O  problema  do  déficit  democrático23 nas  agências  reguladoras 

independentes é patente e é do conhecimento dos tomadores de decisões, tanto que adotaram 

“paliativos”  para  atenuar  o  déficit.  Essa  medida  paliativa  é  identificada  como  a 

processualização da elaboração normativa das agências, com a inserção de mecanismos de 

participação  popular  –  audiência  e  consulta  pública,  identificadas  por  Egon  Bockmann 

Moreira como os “paliativos” (2003, p. 1).

A participação popular tem o peso de sua repercussão reduzida pela 

deficiência técnica da manifestação dos participantes. Em razão de uma alienação de ordem 

técnica por  parte  da população,  os  políticos  não devem tomar suas  decisões  baseadas  na 

opinião popular, diante das complexas peculiaridades tecnológicas do mundo moderno. “A 

participação democrática não seria viável por motivos de ordem operacional (como fazê-lo) e 

culturais (por que o fazer)” (MOREIRA, 2003, p.  2). Os participantes da democracia são 

destituídos  de  capacidade  científica  que  conferiria  o  caráter  de  fato  democrático  à 

participação.  Assim,  leigos,  as manifestações  dos participantes no processo administrativo 

teriam apenas o reles valor de “palpites ideológicos” (MOREIRA, 2003, p. 2).

Diante  desse  problema de  conhecimento  técnico  (já  que  a  técnica, 

supostamente, indicaria as melhores soluções para os problemas), a solução apresenta-se de 

forma igualmente  técnica:  delegar  o  poder  decisório  a  um estrato  burocrático-hierárquico 

administrativo composto por peritos competentes, especialistas na matéria de decisão, a qual 

apenas teria por conteúdo “verdades neutras”, porquanto apoiadas em argumentos técnicos. 

Dessa forma, as decisões seriam mais controláveis e certeiramente valoráveis, visto que a 

metodologia empregada também seguiria a mesma lógica científica de sua substância.  No 

entanto, o controle dessas decisões afastar-se-ia do alcance intelectual da população, dos não 

23 Relacionado à problemática do déficit democrático é a do “mal-estar democrático”, que, segundo Christopher 
Lasch, derivaria dos seguintes fatores: “(…) o caráter artificial da política conduzida por elites alheias e 
isoladas da vida comum; a ausência de vínculo pessoal a longo prazo (quebra da ética de responsabilidade); o 
declínio das comunidades (fragmentação urbana, estandardização cultural e perda da identidade social); a 
celebração artificial das “diversidades” (implicando a conjugação de crenças impermeáveis à discussão 
racional com um infindável número de "minorias atuantes") etc (MOREIRA, 2003, p. 1).”
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especialistas. O debate público seria inócuo contra argumentos técnicos (MOREIRA, 2003, p. 

2).

Nesse sentido, a solução identificada com as decisões técnicas e tão 

somente técnicas geraria este problema: o controle substancial  a posteriori das decisões dos 

administradores técnicos, cujo conteúdo, por ser científico, afastaria a possibilidade de acesso 

cognitivo à matéria do argumento e do discurso público. Isto é, como controlar e manifestar-

se sobre algo a respeito do que não se pode entender? Assim, apesar da competência científica 

dos decisores e da atuação dos mesmos em um processo estritamente regrado, é questionável 

a eficácia legitimadora dos processos de decisão na esfera pública orientados por supedâneos 

exclusivamente técnicos (MOREIRA, 2003, p. 2).

Se o termo jurídico “processo” significa o modo de exercício do poder 

estatal,  o mesmo não é reduzido à mera condução aleatória de rito,  dirigido à tomada de 

decisões. O processo implica também a necessidade de participação popular na definição do 

interesse público, numa profunda imbricação entre processo e democracia. Ou seja, é pacífico 

que o cidadão tem o direito democrático de participar ativamente da formação das decisões 

administrativas do Estado, especialmente aquelas que incidirão sobre seus interesses (diretos 

ou indiretos) (MOREIRA, p. 6). 

Mas o alcance do significado de “processo” não pode resultar nem na 

derrogação  de  outros  meios  de  controle,  muito  menos  na  eventual  preclusão  de  uma 

sindicância  substancial  frente  ao  Poder  Judiciário.  Também  é  importante  destacar  que  a 

legitimação pelo procedimento, com a efetiva participação das pessoas privadas na elaboração 

dos provimentos administrativos que as afetarão se presta a justificar (ou mesmo a atribuir) a 

racionalidade e a justiça da decisão (MOREIRA, p. 6).

Num plano ideal, na medida em que o cidadão possa verdadeiramente 

influenciar  a  formação  da  decisão  administrativa,  isso  tende  a  gerar  uma decisão  quase-

consensual  (ou  verdadeiramente  consensual),  que  possui  maiores  chances  de  ser 

espontaneamente cumprida.  O dever  de obediência  tende a  se  transformar em espontânea 

aceitação,  em  concordância  devido  à  uniformidade  de  opiniões  (ou  ao  menos  devido  à 

participação e ao convencimento recíproco) (MOREIRA, p. 6).

Talvez,  o  problema  mais  controvertido  expressa-se  na  questão  da 

participação relativa  ao número e  à  qualidade  das  pessoas  que contribuem ativamente na 
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produção normativa consensual. Mais do que isso: por que tais pessoas participam? Ora, é 

nítido que a cooperação decorre do interesse que as pessoas têm na norma a ser promulgada. 

Participa quem pode arcar com os custos necessários para ter acesso à consulta ou audiência 

e, além disso, seja detentor de conhecimento técnico que o torne apto a produzir as sugestões 

pertinentes (sempre na defesa de seus interesses) (MOREIRA, p. 6). 

A participação  em  consultas  e  audiências  públicas  custa  tempo  e 

dinheiro  –  apenas  interesses  econômicos  e/ou  interesses  políticos  relativos  a  grupos 

específicos autorizam o investimento. A ampla maioria da população não sabe que existem as 

consultas públicas; se souber, não conhece do assunto tratado; se conhecer, não tem pleno 

acesso aos dados e alternativas; se tiver, não tem nenhuma garantia da medida em que as suas 

considerações serão levadas em conta (MOREIRA, 2003, p. 6-7). 

Em  síntese,  conforme  exposto,  é  preciso  estar  consciente  das 

limitações inerentes e das limitações extrínsecas à eficácia da participação popular para a 

democratização efetiva da decisão administrativa, seja em razão dos prejuízos derivados da 

própria participação infligidos à celeridade, impessoalidade e eficiência do processo, seja dos 

problemas  existentes  na  sociedade  brasileira,  como  a  falta  de  cultura  política  ativa  e 

conformismo em relação aos rumos dos serviços e do funcionamento da máquina estatal, seja 

ainda em relação ao problema em nível individual de falta de conhecimento técnico acerca da 

matéria em decisão. 

As soluções para os problemas existem e,  de acordo com conteúdo 

acima discutido, são complexas, envolvem etapas variadas, de curto, médio e longo prazo, 

com implantação simultânea e/ou sucessiva. Tudo a depender da vontade política daqueles em 

cujas mãos está o destino do desenvolvimento do Estado e, consequentemente, da sociedade 

brasileira,  do  que  se  depreende  e  se  repete  a  conclusão  relativa  à  íntima  relação  das 

engrenagens  do  poder  político  com  o  funcionamento  da  Administração  Pública  e  a 

repercussão da vontade social no perfil de ambos os primeiros.
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VIII  PARTICIPAÇÃO  POPULAR  NA 

VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ:  ANÁLISE  COMPARATIVA 

(CAPÍTULO COMPLEMENTAR)

1 Introdução

O  presente  capítulo  debruça-se  sobre  a  comparação  entre  os 

mecanismos  de  participação  popular  da  Lei  de  Processo  Administrativo  brasileira  (Lei 

9.784/99) e da  Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG),  a lei de procedimento administrativo 

alemã. A fim de empreender corretamente a atividade comparativa, deve-se proceder a uma 

breve  análise  das  disposições  na  lei  alemã  de  procedimento  administrativo  referentes  ao 

mecanismo  nela  previsto  de  participação  popular.  Os  dispositivos  mais  relevantes  da 

Verwaltungsverfahrensgesetz para tal objetivo são os § 13 e § 73.

O  diálogo  entre  as  experiências  jurídicas  relativas  à  participação 

popular  na  Administração  Pública  permite,  a  partir  do  enfrentamento  comparativo,  a 

ampliação do aprendizado a respeito da própria realidade jurídica brasileira. Disso decorrem 

ganhos em direção à consciência de um novo paradigma na relação entre o Estado e seus 

administrados.

A  Administração  Pública  na  Alemanha  conta  com  uma  profícua 

sistematização e  relevância no âmbito  estatal,  tendo em vista  a  adoção neste  país  de um 

sistema  jurisdicional  no  qual  a  Administração  conta  com  seus  próprios  tribunais,  que, 

portanto, exercem jurisdição. O direito administrativo na Alemanha, assim como em outros 

países europeus, foi alçado a uma elevada posição no ordenamento estatal. Na Alemanha, a 

jurisdição administrativa dispõe, pois, de amplos poderes, reservando-se a competência para 

julgamento de todas as matérias jurídicas de caráter público (SOMMERMANN, 2009, p. 13) 

Daí decorre a proeminência do direito administrativo nesse país e, por tabela, o vultoso lugar 
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que se conferiu ao regramento processual e procedimental administrativo24.

Justifica-se  o  enfoque  no  mecanismo  de  participação  popular  da 

Verwaltungsverfahrensgesetz, e não em outras leis especiais alemãs25, pelo fato de que, ao 

longo de toda a  pesquisa,  o diploma nacional  de enfoque foi a Lei 9.784/99, uma lei  de 

previsões gerais referentes ao processo administrativo. Dessa forma, a escolha pela  VwVfG, 

por ser lei de denominação geral (traduzida por “lei de procedimento administrativo”, sem 

indicativos  de  aplicação  especial,  sendo,  pois,  geral) seguiu  o  objetivo  comparativo  de 

analisar leis com objetos análogos de ordenamentos jurídicos diversos.

2 Análise dos dispositivos mais relevantes na VwVfG

2. 1 Participantes do processo administrativo (§ 13 VwVfG)

O § 13 da lei de procedimento administrativo alemã versa a respeito 

dos  participantes  do  procedimento.  Tal  disciplina  normativa  determinará  quem  serão  os 

participantes  no  procedimento  de  participação  popular.  Assim,  conforme  o  dispositivo, 

membros  das  comunidades  afetadas  pelo  projeto  de  planejamento  que  se  manifestarem a 

respeito  poderão  ser  considerados  participantes,  nos  termos  do  inciso  2  deste  parágrafo, 

segundo o qual aqueles que foram integrados ao procedimento pela autoridade administrativa, 

de ofício ou a requerimento, em razão da afetação em potencial de seus interesses tutelados 

juridicamente, também serão considerados partes. 

Segundo  MAURER  (2011,  p.  500),  As  partes  no  procedimento 

administrativo alemão podem ser distintas em dois grupos, de acordo com a VwVfG:

24 Segundo  afirma  Karl-Peter  Sommerman  (in  BLANKE;  SILVA;  SOMMERMANN,  2009,  p.  17-18),  o 
desenvolvimento de uma jurisdição administrativa poderosa na Alemanha deve-se a razões históricas, sendo 
de relevo o pós-guerra, período a partir do qual a justiça administrativa ampliou seus poderes, tornando-se  
competente para todas as questões jurídicas de caráter público, abrangendo, pois, toda uma vasta classe de 
litígios. Além disso, o autor cita outras influências importantes para a jurisdição administrativa alemã, como 
os influxos do forte constitucionalismo alemão que assegurava a efetiva tutela jurisdicional, e a Convenção 
Europeia de Direitos Humanos, que induziu a reformas na justiça administrativa.

25 É  válido  citar  alguns  outros  dispositivos  em  outras  leis  alemãs  relativos  à  participação  popular,  que,  
entretanto, conforme o explanado, não serão analisados neste estudo: § 10 1 ROG e § 4 I 1 BauGB. Tais 
dispositivos foram analisados na tese de doutorado de Thiago Marrara (MARRARA, 2009, p. 139-207).

132



a) Participantes por força da lei (§ 13 I Nr. 1-3 VwVfG): o requerente, 

o  requerido,  o  (potencial)  destinatário  de  um  ato  administrativo  e  a  (potencial)  parte 

contratante da autoridade.

b) Participantes por força de abrangência pela autoridade (§ 13 I Nr. 4 

VwVfG):  aqueles  que  podem  ter  seus  interesses  afetados  de  alguma  maneira  pelo 

procedimento.  A extensão  a  estes  terceiros  proporciona-lhes  a  posição  de  participante  do 

procedimento, com todos os direitos, obrigações e compromissos decorrentes de tal condição.

Para  identificar  aqueles  que  potencialmente  integrar-se-ão  ao 

procedimento na qualidade do segundo grupo mencionado, conforme dispõe o parágrafo 73, é 

necessário tomar providências para identificar quais comunidades serão afetadas pelo projeto 

a  fim de  que  nelas  seja  divulgado  edital  com informações  a  respeito  da  audiência  e  da 

possibilidade de manifestação dos indivíduos sobre o plano; daí a peculiaridade de que, para 

conferir a tais pessoas a condição de parte, deve haver a ação da autoridade administrativa 

nesse sentido,  com providências para identificá-las e notificá-las.  Tal disciplina normativa 

reforça  a  tese  de  que  os  membros  das  comunidades  que  se  manifestarem  deverão  ser 

considerados como partes no procedimento, pois, ao ser informado pelo edital de que seus 

interesses  poderão  ser  afetados,  se  o  indivíduo  se  manifestar  estará  ingressando  no 

procedimento, levantando suas objeções, e em razão disso será notificado da audiência, nos 

termos do §73 VI 2 Nr. 4 a VwVfG.

2.2 Procedimento de participação dos afetados (§ 73 VwVfG)

O  parágrafo  73  disciplina  especificamente  o  procedimento  da 

audiência  contido  dentro  do  procedimento  para  edição  de  planos  administrativos 

(Planfeststellungsverfahren)26. Principia estabelecendo, em seu inciso 1, a obrigatoriedade do 

titular do projeto em apresentar o plano, que deve conter dados suficientes à elucidação do 

26 Optou-se pela tradução de “Planfeststellungsverfahren” como “procedimento de edição do plano”, por esta 
expressão refletir mais adequadamente a realidade e a finalidade do instituto. Há também a alternativa da 
tradução mais literal,  “procedimento para averiguação de projeto”,  não adotada aqui, todavia preferida e 
empregada por Ricardo Perlingeiro Mendes da Silva,  Hermann-Josef Blanke, Karl-Peter Sommermann e 
Szymon Marek Mazur (in BLANKE; SILVA; SOMMERMANN, 2009, p. 100), quando da tradução do §48 
inc.  7  da  Verwaltungsgerichtsordnung  (VwGO),  em que  há  menção  à  expressão  dentre  as  hipóteses  de 
competência material do Superior Tribunal Administrativo.
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empreendimento a  ser  realizado,  incluindo ilustrações  e  explicações  referentes  ao projeto, 

além de indicações dos terrenos e construções afetados, para a realização da audiência. 

Saliente-se que, para DECKER e WOLFF (2012, p. 898), o titular do 

plano e a autoridade administrativa não se confundem. Tal identidade pode ser estabelecida 

por lei especial, mas não o é pela Verwaltungsverfahrensgesetz. Os autores também afirmam 

(2012, p. 898) que o requerente do procedimento não tem o direito de que seu projeto seja 

aprovado,  nem  de  que  seja  realizado  um  tipo  específico  de  procedimento  (porquanto  à 

autoridade administrativa compete decidir qual espécie de procedimento instaurar); entretanto 

tem o direito de que se proceda ao planejamento. Dessa forma, trata-se muito mais de um 

direito ao procedimento de edição do plano do que um direito a priori  de favorecimento ou 

desvantagem em relação a interesses individuais.

A respeito do plano, consoante asseveram DECKER e WOLFF (2012, 

p.  898),  por  ser  fundamental  para  a  futura  decisão  administrativa,  deve  conter  todos  os 

caracteres  instrutivos  essenciais  para  a  apreciação  de  seus  aspectos,  sejam eles  técnicos, 

ecológicos ou ainda de outra categoria. Afirmam também (DECKER; WOLFF, 2012, p. 898) 

que, se a documentação do plano estiver incompleta, a autoridade de edição do planejamento, 

e não a da audiência, decide se o requerimento deve ser recusado.

O inciso 2 do referido dispositivo impõe o prazo de um mês após o 

recebimento do plano para que as autoridades da audiência requeiram das autoridades com 

competência  relativa  ao  projeto  um  parecer  e  também  providências  para  identificar  as 

comunidades afetadas pelo plano. 

Na lição de DECKER e WOLFF (2012, p. 899), o estabelecimento do 

prazo de 1 (um) mês é apenas uma disposição regulamentar,  cuja violação nenhuma falta 

jurídica grave representa; todavia, se, contrariamente à disposição do §73 inc. 2 VwVfG, não 

for concedido a uma das autoridades afetadas o direito de emitir o parecer, incorre-se em erro 

processual.  Este erro é, segundo §45 inc. 1 Nr. 5 VwVfG, sanável.

Todavia,  conforme  a  discussão  encetada  pelos  autores  (DECKER; 

WOLFF, 2012, p. 899), se o prazo não for observado, opera-se a preclusão das autoridades, 

que  é  um efeito  obrigatório  e  que  não  está  a  critério  da  autoridade  da  audiência  ou  de 

verificação do plano.  Continuam problematizando o tema,  e  declaram que há dificuldade 
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quando se afirma que não ocorre a preclusão, desde que o parecer seja indispensável para a 

legalidade  da  decisão  do  planejamento.  Assim,  na  decisão  de  edição  do  plano  são  de 

relevância  os  interesses afetados e que potencialmente devem ser conhecidos por força da 

própria legalidade da decisão e, por isso, deve a autoridade administrativa considerá-los, ainda 

que apresentados fora do prazo.

Ainda segundo DECKER e WOLFF (2012, p. 899), os interesses que 

são expostos intempestivamente pelas autoridades participantes seriam, na generalidade de 

outras  regras,  ainda  tomados  em consideração.  Não  deveriam,  todavia,  após  o  efeito  de 

preclusão,  ser  alegados.  Os  autores,  em razão disso,  ressaltam a  particularidade  de  outra 

interpretação, segundo a qual não se operaria a preclusão para a alegação de interesses cuja 

não observância obrigatoriamente impactaria no resultado do juízo da decisão. Portanto, tais 

interesses apresentam influência para a desproporcionalidade da ponderação e, a despeito da 

preclusão, devem ser considerados.

A análise do plano pelas comunidades sujeita-se ao prazo de 1 (um) 

mês. A regra, estabelecida no inciso 3 do parágrafo 73, deve ser entendida no sentido de que o 

projeto estará disponível para acesso e conhecimento por 1 (um) mês. Tal prazo pode ser 

dispensado,  caso o círculo de  afetados for  conhecido e  aos  mesmos for  assinalado prazo 

razoável para analisar o projeto.

No entendimento de DECKER e WOLFF (2012, p. 900), a análise do 

plano deve ser organizada pelas comunidades de forma que as pessoas que queiram tomar 

vista para tanto obtenham a oportunidade de maneira adequada. Afirmam os autores que não é 

obrigatório que a tomada de vista seja possível durante todas  as horas de serviço do dia. 

Também entendem que o direito de vista compreende a autorização para que as partes façam 

cópias da documentação do plano.

O prazo para a emissão do parecer das autoridades referido no inciso 2 

deverá ser estabelecido pela autoridade da audiência e não poderá exceder o lapso de três 

meses, nos termos do inciso 3a. Também resta estabelecido que não serão admitidos pareceres 

intempestivos, exceto se o teor dos mesmos referirem-se a questões que já sejam ou deveriam 

ser  de  conhecimento  da  autoridade  responsável  pelo  plano,  ou  que  sejam relevantes  em 

termos legais para a decisão.
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As condições para a participação daqueles que se julgarem afetados 

pelo  plano são previstas  no  inciso  4.  Segundo consta,  qualquer  indivíduo é  legitimado a 

apresentar objeções contra o plano, se seus interesses são afetados pelo projeto. O prazo para 

tanto é de duas semanas após o término do período de análise.

Conforme ensinam DECKER e WOLFF (2012, p. 901), as  objeções 

devem ser arguidas em virtude de danos referentes a direitos próprios. Não é permitido que, a 

título de representante dos cidadãos da comunidade, façam-se objeções válidas. Assim, a cada 

indivíduo é permitido defender interesse em nome próprio e não em nome da comunidade.

A forma de manifestação também é estabelecida no inciso 4, e realiza-

se por escrito ou reduzido a termo (minuta) junto à autoridade da audiência ou à comunidade.  

Findo o prazo de objeção, são excluídas todas as objeções que não sejam baseadas em títulos 

de direito privado, o que deve ser informado no edital de análise ou no comunicado do prazo 

de objeção. Disso se depreende que as objeções relevantes para a participação na audiência 

somente são aquelas fundadas em direito privado. Não são quaisquer pretensões. A afetação 

alegada deve referir-se à esfera jurídica privada. E os pretensos afetados devem estar munidos 

do título de seu direito para influenciar o resultado do procedimento com a sua manifestação.

De acordo com a jurisprudência alemã, segundo afirmam DECKER e 

WOLFF  (2012,  p.  898),  os  terceiros  afetados  não  têm  qualquer  direito  à  realização  do 

procedimento  de  edição  do  plano.  Os  terceiros  somente  têm  direito  a  que  seus  direitos 

subjetivos sejam observados, considerados na decisão definitiva, o que é, entretanto, possível 

em outros procedimentos.

O inciso 5 do parágrafo 73 dispõe que a  informação a respeito  da 

análise do plano deve ser difundida em cada comunidade afetada de maneira antecipada. Tal 

previsão justifica-se na necessidade de levar a conhecimento da população a existência de tal 

procedimento,  cujo  objeto pode referir-se  a  interesses  e  direitos  dos  indivíduos.  O inciso 

também estabelece alguns pontos necessários que deverão constar no edital informador da 

análise do plano pela comunidade, quais sejam: o local e o período nos quais o plano estará 

disponível a consulta;   informação de que objeções podem ser levantadas no prazo e nos 

locais a serem definidos; de que ainda que ausente um dos participantes, a audiência ainda 

sim será levada adiante; de que aqueles que opuseram objeções podem ser notificados da data 
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da audiência através de edital público; de que a notificação da decisão sobre as objeções pode 

se dar não só por notificação, mas também por edital, se por este a primeira for substituída, na 

hipótese de haver mais de 50 notificações ou avisos a ser realizados; de que afetados não 

domiciliados  no local,  mas cuja  identidade  e  residência possam ser  conhecidos  em prazo 

razoável, devem ser notificados por iniciativa da autoridade da audiência.

O  conhecimento  das  objeções  e  dos  pareceres  pela  autoridade  da 

audiência efetuar-se-á findo o prazo de apresentação de objeções. Estarão presentes nesta fase, 

além da autoridade da audiência, o titular do projeto, os órgãos da Administração Pública, os 

afetados, bem como as pessoas que levantaram as objeções, nos termos do inciso 6. 

O  prazo  de  duas  semanas  para  apresentar  objeções  deve  ser 

obrigatoriamente observado, não podendo ser ampliado ou reduzido pela autoridade, na lição 

de DECKER e WOLFF (2012, p. 901). O prazo começa a correr após o prazo de 1 mês para  

análise.  Afirmam os  autores  que,  após  este  prazo,  somente  é  possível  a  organização  e  o 

detalhamento das objeções levantadas no prazo.

DECKER  e  WOLFF  (2012,  p.  901)  ensinam  que  a  objeção  deve 

conter o nome e o endereço daquele que a apresenta e apontar qual é o bem jurídico que é 

ameaçado pelo projeto; caso contrário, não apresentando a objeção tais elementos, não deve a 

autoridade admitir a objeção.

Após  o  decurso  do  prazo,  objeções  apresentadas  serão  excluídas. 

Opera-se  a  preclusão  material.  Para  DECKER  e  WOLFF  (2012,  p.  902),  justifica-se  a 

preclusão na ideia  de sanção pela  infração de uma obrigação de participação em área de 

indagação cooperativa. Segundo os autores, é controverso se a preclusão material apresenta 

um caráter aniquilador do direito ou se apenas tem um efeito suspensivo.

Via de regra, a autoridade prescindirá da indagação das circunstâncias 

dos  fatos  preclusos.  Apesar  de  formalmente  os  efeitos  da  preclusão  limitarem-se  ao 

procedimento administrativo, como afirmam DECKER e WOLFF (2012, p. 902), a exclusão 

das objeções intempestivas estende-se ao próprio direito material, com a consequência de que 

a posição jurídica antes  alegável deixa de existir.  O afetado não pode mais amparar  uma 

violação a seu direito na objeção, que ele poderia antes e tempestivamente ter alegado.
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Segundo DECKER e WOLFF (2012, p. 902), a preclusão não ocorre, 

contanto  haja  um  interesse  que  a  própria  autoridade  deveria  aduzir  de  ofício.  Citam  o 

argumento de que o princípio da indagação oficial não é limitado pelo efeito da preclusão, 

segundo o Tribunal Administrativo Federal. Ademais, afirmam que a exclusão das objeções 

vale apenas parcialmente para aquelas surgidas posteriormente. Conforme ensinam os autores, 

os afetados, que depois do prazo de objeções tiverem sua propriedade afetada, não podem ser 

prejudicados pelo descuido do proprietário anterior. Dessa forma, no ensinamento dos autores 

alemães, as objeções que surjam com base em nova fundamentação para algumas pessoas 

podem ser livremente aduzidas.

A  VwVfG estabelece  também  a  antecedência  mínima  anterior  ao 

agendamento da audiência de 1 (uma) semana, a fim de que seja conhecida localmente, ainda 

segundo  o  §73  inc.  6.  Deverão  ser  notificados  do  projeto  o  seu  titular  e  aqueles  que 

levantaram objeções. Caso as notificações totalizem mais de 50, poderão ser substituídas por 

edital  público,  que  deverá  ser  divulgado  em  meios  de  publicação  oficiais  do  órgão  da 

audiência e em jornais locais, os quais devem circular nas áreas provavelmente impactadas 

pelo projeto. Infere-se, a partir da norma, que o prazo de 1 (uma) semana terá termo inicial 

com o anúncio em divulgações oficiais. Ainda resta estabecido que à audiência pública serão 

aplicadas as normas sobre o procedimento oral do procedimento administrativo, estabelecido 

no §67, inc. 1, fase 3, n.1 e 4 e inc. 3 e no §68. O prazo para o término da audiência é de 3 

meses contados a partir do termo do prazo de objeções.

O inciso 7 dispõe que a data da audiência pode ser estabelecida de 

antemão no edital veiculado entre as comunidades afetadas, referido no inciso, e não só no 

edital com 1 (uma) semana de antecedência estabelecida no inciso anterior.

A hipótese de alteração de um plano quando do processamento das 

etapas para instauração da audiência é prevista pelo inciso 8, segundo o qual, se isso ocorrer, e 

em razão disso houver  afetação de interesses  de  terceiros  (seja  de  maneira  inovadora  ou 

apenas  modificativa)  e  da  competência  de  autoridade,  então  aos  mesmos  (autoridades  e 

terceiros) deve tal alteração no plano ser comunicada e deve se lhes franquear a oportunidade 

de mais uma vez apresentarem pareceres e objeções, no prazo de duas semanas.

Ainda estabelece o inciso 8 que, se a alteração do plano implicar no 
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impacto em outra  região  de  outra  comunidade,  o  plano com alterações  deve também ser 

analisado em tal comunidade, aplicando-se os incisos 2 a 6 por analogia.

O resultado do procedimento da audiência consiste, conforme o inciso 

9, em um parecer emitido pela autoridade da audiência, dentro de um mês  após a conclusão 

da discussão envolvendo o plano, no parecer das autoridades, nas objeções não enfrentadas da 

autoridade responsável  pelo planejamento –  um mês quando possível.  Daí inferir-se que 

eventuais dilações temporais não acarretam grandes consequências, não infringindo qualquer 

norma,  desde  que  não  impliquem no excesso  do  prazo  de  3  meses  para  a  conclusão do 

procedimento estabelecido no inciso 6.

Conforme  afirma  MARRARA  (2009,  p.  143-144),  a  audiência 

(Erörterungstermin) permite que sejam trazidos à discussão o planejamento específico com 

todas as demais atividades do planejamento, e nela deve-se buscar obter o consenso a respeito 

do modelo do plano.

Na lição de Thiago Marrara (2009, p. 144), a audiência prevista no § 

73 da VwVfG é o instrumento de harmonização27 por excelência no procedimento para edição 

do plano. 

Ainda  conforme seu  entendimento,  o  mecanismo da  audiência  e  o 

efeito  de  concentração  da  decisão  do  procedimento  para  edição  do  plano 

(Konzentrationswirkung) são  meios  de  coordenação  do  planejamento 

(Planungskoordinierung) e também assinala que o segundo – efeito de concentração, previsto 

no § 75 VwVfG – apresenta um caráter muito mais material do que processual, consistente na 

reunião na decisão do procedimento para edição do plano de outras decisões administrativas 

de atos posteriores que se seguem à aprovação do plano, como, por exemplo, autorizações, 

licenças, concessões, entre outras (MARRARA, 2009, p. 143-144). O § 75 VwVfG, contudo, 

não é objeto deste capítulo, pois o mesmo não disciplina a participação popular.

MARRARA (2009, p. 147) também cita como fundamento do § 73 

VwVfG o direito à um procedimento justo, e associa tal dispositivo ao estabelecido no § 28 

VwVfG, segundo o qual cada parte dispõe da oportunidade de se expressar quando, em razão 
27 Entendida pelo autor como um meio de se evitar conflitos entre as instâncias administrativas e os cidadãos,  

ou seja, um mecanismo de se obter a compatibilização de interesses; na terminologia empregada pelo autor: 
Abstimmung (MARRARA, 2009, p.139).
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de um ato administrativo, seus interesses são afetados.

Em suma, caracteriza-se o procedimento da audiência estabelecido no 

§ 73 da  VwVfG como um mecanismo de canalização da vontade popular para as instâncias 

decisórias administrativas relativas à edição de um projeto apresentado por seu titular e cuja 

efetivação  depende  de  um  ato  administrativo  que  potencialmente  afetará  interesses  dos 

cidadãos. Esta vontade, contudo, diz respeito mais à esfera de interesses individuais do que 

coletivos.

3 Análise comparativa da participação popular entre a Lei 9.784/99 e a VwVfG

Uma vez analisado a audiência da lei de procedimento administrativo 

alemã, passa-se à comparação desta com os mecanismos de participação popular da Lei de 

Processo Administrativo brasileira.

Observa-se,  prima facie,  uma série de diferenças. A primeira que se 

sobressai refere-se ao alcance objetivo do instrumento. Em outras palavras, o  procedimento 

de participação popular descrito na lei alemã não é geral, ou seja, não destina-se à aplicação 

para qualquer hipótese que não tenha para si previsão em lei especial, como ocorre com a lei  

brasileira.  Tais  previsões  na  Verwaltungsverfahrensgesetz  são dispostas  para  uma situação 

específica em si, qual seja, a do planejamento. 

Com efeito,  os  §§72 e  seguintes  da  VwVfG dispõem a  respeito  da 

edição do plano de uma infraestrutura. Conforme ensina MAURER (2011, p. 489), trata-se 

normalmente  de  grandes  projetos,  que  dizem respeito  ao  interesse  público,  mas  também 

podem referir-se a múltiplos interesses diferentes e até mesmo conflitantes de particulares ou 

interesses públicos que se confrontam e, por isso, demandam uma decisão equitativa, como a 

construção de estradas federais e de aeroportos. Ainda no entendimento de MAURER (2011, 

p. 489), em razão disso, o procedimento disciplinado pelo § 73  VwVfG é mais formal em 

comparação  aos  demais  procedimentos  administrativos,  nomeadamente  em  razão  da 

obrigatoriedade de se realizar o procedimento da audiência, com debate oral, no qual todos 

aqueles que apresentaram objeções ao projeto requerido serão ouvidos.
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Outrossim,  a  Verwaltungsverfahrensgesetz é  muito  mais  detalhista 

quanto  à  disciplina  de  seu  mecanismo  de  participação  popular,  o  que  se  pode  observar 

inclusive quanto à extensão da norma a este respeito, dispondo minuciosamente sobre prazos, 

conteúdo  dos  editais,  notificações,  etc.  A lei  brasileira  (Lei  9.784/99)  apresenta-se  mais 

concisa,  e  até  mesmo  lacunosa,  omitindo-se  a  respeito  de  prazos,  editais  e  peso  das 

manifestações populares (se vinculantes ou não), e valendo-se de termos gerais e abstratos 

como “matéria relevante” e “interesse geral”, que conferem ao administrador público uma 

desmesurada discricionariedade28.

Além disso, ao passo que a Lei 9.784/99 estabelece a distinção entre 

os mecanismos de participação popular, quais sejam, a audiência pública e a consulta pública, 

além de conter a previsão residual ampla de outros mecanismos de participação para casos a 

que se repute relevância, a lei de procedimento administrativo alemã não discrimina mais de 

um  instrumento  de  participação  popular.  Nesse  sentido,  a  designação  do  mecanismo  de 

participação  popular  empregada  pela  lei  alemã é  o  momento  da  Anhörung,  que  se  pode 

traduzir para o português como “audiência”. O instituto alemão de participação popular na 

Administração Pública, contudo, apesar da tradução para idêntico termo do vernáculo, não 

deve  se  fazer  corresponder  com as  mesmas  características  da  audiência  pública  da  LPA 

brasileira.  Com efeito,  a  audiência  pública da Lei  9.784/99 e  a  “audiência” da lei  alemã 

apresentam características diversas.

Saliente-se  a  diferença  a  respeito  da  forma  das  manifestações  dos 

interessados.  Em  um  primeiro  momento,  conforme  analisado,  as  manifestações  dos 

interessados,  segundo  a  lei  alemã,  realizam-se  por  escrito  ou  à  termo junto  ao  órgão  da 

audiência  ou  à  comunidade  afetada.  Já  para  o  momento  da  audiência  propriamente  dita, 

quando ela houver se instalado, há previsão no final do inciso 6 do §73 de que se aplicam as 

disposições do procedimento oral. Daí pode-se dizer que há uma espécie de imbricação entre 

as características da consulta e da audiência pública da LPA brasileira, respectivamente com a 

forma escrita e com a oralidade, na audiência da lei alemã. De fato, a audiência (Anhörung) 

abrange  tanto  manifestações  escritas  dos  interessados,  estas  anteriores  à  instalação  da 

audiência, quanto manifestações orais, estas realizadas quando da instalação da audiência.

No  tocante  às  manifestações  orais,  saliente-se  que  vige,  no 

28 Vide Capítulo IV, item 2.2.1 “Facultatividade?”.

141



ordenamento administrativo alemão,  o  direito  à  audiência  judicial  (art.  103 inc.  1  da Lei 

Fundamental  alemã),  reconhecido  pelo  Tribunal  Constitucional  alemão,  conforme  ensina 

Hermann-Josef Blanke (in BLANKE; SILVA; SOMMERMANN, 2009, p. 28). Segundo o 

autor,  o  direito  assegura  à  parte  a  oportunidade  de  expor  em  audiência  ao  tribunal 

administrativo  os  argumentos  a  que  repute  importância  para  si.  O  direito  à  audiência 

relaciona-se também ao princípio da oralidade, o qual, para Blanke (in  BLANKE; SILVA; 

SOMMERMANN, 2009,  p.  32),  determina  que  o  tribunal  administrativo  fundamente  sua 

decisão somente em fatos apontados durante as discussões orais, regra esta com previsão no 

Código de  Jurisdição  Administrativa  –   Verwaltungsgerichtsordnung  (§104 inc.  1  frase  1 

VwGO), o que, para efeitos de comunicação coerente do sistema normativo, deve-se entender 

que se aplica sobremaneira aos procedimentos de tomada de decisão administrativa, como o 

previsto para a edição do plano. 

Outra diferença merece destaque.  Aqueles  que podem participar  da 

audiência  alemã são partes  nos  termos do §13,  enquanto os  instrumentos  de  participação 

popular da lei  brasileira admitem tanto a participação das partes,  como de intervenientes. 

Estes últimos, por não terem um direito diretamente afetado pelo objeto do processo, podem 

manifestar-se de forma a defender  um interesse indireto ou ainda um interesse de toda a 

sociedade.  Vale lembrar  também que a LPA confere direitos diferentes a uma categoria e 

outra29.  Aqueles  que  participam  do  processo  administrativo  por  meio  dos  mecanismos 

previstos nos arts. 31, 32 e 33 da Lei 9.784/99, e que não são partes neste processo, o fazem 

na qualidade de intervenientes (§2º, art. 31, LPA).

A Lei de Processo Administrativo brasileira condiciona a instauração 

de consulta e de audiência pública à existência de, respectivamente, interesse geral ou questão 

relevante,  no  que  tange  ao objeto,  além da  condição negativa  referente  à  inexistência  de 

prejuízo  à  parte  interessada  (art.  31,  lei  9.784/99).  A  VwVfG,  por  sua  vez,  não  exige  tal 

qualificação relativamente ao objeto do procedimento administrativo para que se permita a 

manifestação de cidadãos, tampouco ausência de prejuízo à parte interessada. Basta apenas 

que  existam  comunidades  afetadas  e,  dentro  destas  comunidades,  haja  cidadãos  que 

apresentem objeções. 

Contudo, embora a lei alemã não imponha condições relativamente ao 

29 Vide capítulo V, item X, “Sujeitos da consulta pública e suas manifestações”. 
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objeto processual, exige que a objeção apresentada pelo indivíduo, para que seja considerada 

pela autoridade da audiência, seja fundada em título de direito privado. A Lei 9.784/99 não 

determina  qualquer  critério  para  que  as  manifestações  sejam consideradas,  concedendo o 

direito  a  uma  resposta  fundamentada  (art.  31,  §2º,  LPA),  embora  deva-se  supor  que  os 

argumentos levantados somente serão influentes se razoáveis, se se referirem, ainda que por 

via oblíqua, a direitos e interesses relevantes e gerais.

A partir da exposição anterior, sobressai mais uma diferença. Não há 

previsão  expressa  de  resposta  fundamentada  na  VwVfG.  Todavia,  conforme  ressaltado 

anteriormente, há uma espécie de mescla entre manifestações escritas e orais, pois se em um 

primeiro momento, o edital divulgado nas comunidades afetadas convoca aqueles que tenham 

seus direitos afetados a fazer uma objeção, que se materializa na forma escrita (ou reduzida a 

termo), o parágrafo 73, inciso 6, da lei alemã de procedimento administrativo, determina que 

se aplique à audiência as regras do procedimento oral.

Nesse sentido, segundo o inciso 2 do parágrafo 68 (que dispõe sobre 

procedimento oral) estabelece que “aquele que preside a audiência deve discutir os assuntos 

com as partes”. Este momento deve ser compreendido como a oportunidade que as partes têm 

de obter a resposta das autoridades a respeito de suas manifestações (objeções). Todavia, a lei 

alemã deixa claro que o procedimento pode prosseguir sem a presença de um daqueles que 

apresentou objeções, apesar de qualificarem-se como partes do procedimento.

Ao  passo  que  maioria  dos  prazos  da  lei  alemã  é  prevista 

expressamente, o prazo referido nos art. 31 da Lei 9.784/99 não é determinado ope legis, e 

sim compete à autoridade administrativa, pautando-se sempre na razoabilidade da decisão, 

definir os prazos para as manifestações do povo e análise dos autos.

Ademais, assinale-se que a  VwVfG prevê a emissão de pareceres por 

autoridades  versadas  no  objeto  processual  a  respeito  do  plano.  Tais  autoridades  deverão 

também tomar providências para definir quais as comunidades afetadas. Também deverão ser 

notificadas e participar da audiência a ser realizada, enquanto a lei brasileira nada dispõe a 

respeito30

30 Ora,  é  possível  aduzir  que  participação  das  autoridades  administrativas  na  mesma  oportunidade  de 
participação  popular  proporcionaria  benefícios  colaborativos  entre  estas  categorias  de  participantes, 
esboçando uma provável solução para o problema exposto por Egon Bockmann Moreira. Isso porque, restaria 
relativamente suprida a deficiência técnica-cognitiva da pmelindraropulação para opinar sobre assuntos de 
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Para DECKER e WOLFF (2012, p. 899), as autoridades afetadas que 

participam do procedimento emitindo seus pareceres incluem as autoridades de averiguação 

do  plano,  cujas  autorizações  e  demais  decisões,  em  razão  do  efeito  de  concentração  da 

conclusão da averiguação do plano, serão substituídas pela decisão final, e as autoridades cujo 

âmbito de atuação esteja relacionado ao plano.

Ainda  segundo  os  autores  (DECKER;  WOLFF,  2012,  p.  899),  as 

autoridades participantes podem tanto emitir o parecer como também não fazê-lo. Se emitem 

o parecer, não há destes qualquer efeito vinculante na forma, de maneira que a autoridade 

competente para a edição do plano devesse recusar o requerimento se o parecer recusá-lo ou 

admiti-lo se o parecer for positivo.

Por  fim,  outra  diferença  constatada  refere-se  à  facultatividade  de 

instauração do instrumento de participação popular, o qual é estabelecido pela Lei 9.784/99. 

Assim,  no  Brasil,  a  oportunidade  de  manifestação  dos  cidadãos  a  respeito  de  um objeto 

processual administrativo não é garantida, estando a critério do administrador. Por outro lado, 

não  é  verificado  na  VwVfG  espaço  para  a  discricionariedade  –  uma vez  identificadas  as 

comunidades  afetadas,  pode-se  aduzir  que  é  obrigatório  franquear  aos  administrados  a 

possibilidade de levantar objeções a respeito de seus interesses. Em momento algum a lei 

alemã emprega termos que deem a entender que a oportunidade de manifestação dos cidadãos 

depende de um juízo de conveniência e oportunidade dos administradores.

A par  das diferenças,  também há algumas semelhanças.  A primeira 

delas  digna  de  realce  é  ausência  de  determinação  da  vinculação  da  autoridade  às 

manifestações e objeções levantadas pela participação popular, ou seja, ambas as leis calam-se 

a respeito do peso da participação popular para o efetivo resultado do procedimento.

Também registre-se a  semelhança  referente à  divulgação em meios 

oficiais  a  respeito  da  oportunidade  de  participação  popular.  No que  tange  à  lei  alemã,  a 

publicação é feita por edital público à comunidade afetada (informando a possibilidade de 

opor objeções),  por veículos  de informação oficiais  do órgão da audiência  e  também por 

jornais  locais  (contendo a informação a respeito  da data  da audiência,  caso o número de 

complexidade técnica, afastando tal argumento deslegitimador da participação popular, desde que houvesse 
cooperação e abertura para o diálogo das autoridades para o esclarecimento da população. A respeito do 
domínio técnico como critério de valor de opinião dos participantes, vide Capítulo VII, item 3, “Crítica às  
deficiências de ordem técnica para a participação popular”.
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notificações exceda cinquenta), nos termos do inciso 6 do parágrafo 73.

Entretanto,  segundo WOLFF e  DECKER (2012,  p.  903),  quanto  à 

audiência oral,  destaque-se que não é prevista uma participação pública,  com acesso para 

todos, e sim apenas para as pessoas designadas pelo §73 Abs. 6. A audiência prevista na lei 

alemã de procedimento administrativo não é pública31, não obstante permita a participação de 

cidadãos na decisão administrativa.

Assim,  embora  em ambas  as  leis  a  via  processual  de  participação 

popular  represente  um  canal  de  diálogo  entre  Administração  Pública  e  administrados, 

satisfazendo os imperativos democráticos com a relação decisória equilibrada entre as partes 

envolvidas, há uma divergência fundamental. Acima de tudo, pode-se inferir que os institutos 

de participação popular na lei de procedimento administrativo alemã e brasileira, mais do que 

suas diferenças normativas, apresentam uma diferença de fundo. 

Afinal, são as objeções dos indivíduos, baseadas em títulos de direito 

privado que  podem ser  opostas  a  fim de  arrogarem-se  a  qualidade  de  consideráveis  pela 

autoridade administrativa na audiência prevista na VwVfG. Já na Lei 9.784/99, a relevância da 

questão e o interesse geral relativo ao objeto processual como condição para a instauração do 

procedimento de participação popular pressupõe que os direitos a serem defendidos por esses 

instrumentos são de alcance coletivo, público, que ultrapassam a esfera individual.

Por conseguinte, embora a  VwVfG possa ser considerada entusiástica 

sob a perspectiva da meticulosidade do regramento do mecanismo de participação popular e 

da  circunstanciosa  exposição  de  critérios  e  elementos  da  regra,  pode-se concluir  que  seu 

alcance  democrático,  contudo,  melindra  em  óbices  individualistas,  pois  somente  direitos 

subjetivos de título privado justificam a participação dos cidadãos.

Em  síntese,  enquanto  os  mecanismos  de  participação  popular 

brasileiros afiguram-se mais como meios para melhor instruir o processo, obtendo a decisão 

mais  justa,  acertada,  e  democrática  em prol  da  coletividade,  o  instrumento  da  lei  alemã 

caracteriza-se mais como um expediente para fazer valer o interesse do indivíduo contra os 

efeitos de uma atuação estatal, ressaltando o viés privatístico do interesse que se busca tutelar 

com a participação popular.

31 “Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich” (DECKER; WOLFF, 2012, p. 903).
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IX CONCLUSÕES

Conforme exposto nos capítulos precedentes, observou-se a guinada a 

passos  sôfregos  para  uma  Administração  Pública  mais  permeável  à  influência  dos 

administrados, o que resulta em um modelo administrativo mais democrático. Como aduz-se 

do  Capítulo  I,  a  Administração  Pública  tradicionalmente  marcada  pelo  autoritarismo  do 

Estado e pelo hermetismo em relação ao interesse dos Administrados não mais comportava as 

necessidades  da  sociedade  atual,  amparada  pelo  Estado  de  funções  multifacetadas  e 

complexas  frente  a  uma  sociedade  pluralista.  O  referido  modelo  administrativo  mais 

democratizado atende às demandas atuais de uma sociedade plural, no qual não predomina a 

noção antes venerada de interesse público universal. 

Nesse cenário, é preciso que a Administração não defina seus rumos 

baseada  exclusivamente  no  abstrato  e  unívoco  interesse  público,  mas  sim que  paute  sua 

atuação por  meio  da  indicação do interesse  pela  própria  população –  os  interessados  em 

determinado processo administrativo. Nesse sentido, foi redigido, em 1995, o Plano Diretor 

da Reforma do Estado por Luiz Carlos Bresser Pereira, inspirado no modelo correspondente 

às demandas atuais: o modelo gerencial.

A  importância  do  consensualismo  no  âmbito  público  estatal  foi 

abordada no Capítulo II, no qual também se discutiu a revisitada posição do cidadão perante o 

Estado, mais equilibrada e dialógica, em um verdadeiro esforço de colaboração mútua. Dessa 

forma, são fortalecidos o controle dos atos do Estado e a participação popular,  alçando a 

sociedade para o que lhe é reservado constitucionalmente: o exercício do poder.

No Capítulo III, foram minuciados os principais caracteres do modelo 

administrativo  gerencial,  que  imprimiu  um  novo  rumo  à  postura  estatal,  valorizando 

resultados  que  deveriam  contemplar  simultaneamente  as  necessidades  de  mercado  e 

concorrência e as necessidades sociais. Nesse sentido, permitiu-se a abertura democrática que 

renovou  a  relação  entre  Administração  e  administrados,  já  que  a  eficiência  gerencial 

reclamava a colaboração da sociedade na tomada de decisões. 
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Restou  também  exposto  que  a  reforma  do  Estado  levou  a  uma 

repaginação da própria legislação infraconstitucional (além da constitucional, com a  Emenda 

Constitucional  nº  19/98),  do  que  resultou  a  Lei  nº  9.784  de  1999,  a  Lei  de  Processo 

Administrativo Federal, que não negaria a inclinação democratizante da reforma do aparelho 

do Estado, prevendo os mecanismos de participação popular nos arts. 31 a 34.

Nos Capítulos IV, V e VI foram expostas as principais características 

dos mecanismos de participação popular – consulta pública, audiência pública e os outros 

mecanismos. Foram discutidos os pressupostos de realização, a divulgação, a motivação, entre 

outros.  Ressalte-se a  conclusão explicitada com relação à afirmação da discricionariedade 

para  sua  instalação,  salvo  quando  houver  disposição  em lei  que  indique  a  realização  do 

mecanismo de participação popular  como obrigatória,  quando então constituirá  verdadeira 

etapa do processo administrativo. Mesmo nesses casos, situa-se na esfera interpretativa da 

autoridade administrativa verificar se as condições determinadas pela lei, as quais impõem a 

obrigatória realização do mecanismo de participação popular, ocorrem na prática.

Foi  também  apresentado  o  lado  crítico  negativo  da  realização  da 

participação popular no processo administrativo, com destaque para os vícios de morosidade, 

prejuízo  à  imparcialidade,  à  igualdade,  à  eficiência,  atenuação  da  responsabilidade  dos 

administradores,  entre  outros.  Também  enumeraram-se  os  males  que  não  permitem  à 

participação popular produzir todos os seus benefícios ao processo administrativo e que a 

deturpam, tais como o clientelismo, o tráfico de influência, o paternalismo, a corrupção, a 

dificuldade por parte da população em obter informações relativas ao processo, a falta de 

cultura participativa, etc. Além disso, também demonstrou-se a problemática da carência de 

compreensão  técnica  da  população  sobre  determinadas  matérias  objetos  do  processo 

administrativo  e  o  impacto  dessa  carência  no  valor  de  legitimação  das  decisões  pela 

participação popular.

Foi  explorada  uma  análise  comparativa  entre  os  institutos  de 

participação popular da Lei de Processo Administrativo brasileira e a Lei de Procedimento 

Administrativo  alemã  no  capítulo  VIII,  do  que  se  inferiu  a  vocação  eminentemente 

democrática e coletiva dos mecanismos brasileiros em comparação com os alemães. 

Dessa forma, como compreensão geral e final desta pesquisa, conclui-

se que a participação popular não é uma espécie de panaceia democrática para a solução de 
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todos os vícios na tomada de decisões administrativas. A participação popular, isoladamente, 

não  tem força  alguma para  legitimar  as  decisões,  já  que muitos  dos  vícios  dela  também 

oriundos  podem  fazer-se  valer  no  processo  para  obter  vantagens  indevidas  que  não  se 

coadunam com o interesse geral, e antes distorcem a atuação administrativa em favor de um 

interesse setorial, esvaziando o sentido democrático dos institutos participativos.

Ainda que  se  celebre  a  valorização da processualização do Direito 

Administrativo,  com  as  decisões  supostamente  blindadas  de  influências  maléficas  ao 

desenvolvimento social e voltadas ao atendimento de um reduzido setor da população, por 

meio do iter decisório que se estabelece e permite o controle da Administração Pública, isso 

não basta. Não obstante esse contexto, as influências daqueles que dominam determinados 

setores infiltram-se no processo administrativo, não raro desviando as decisões a seu favor.

Se à participação popular não ladearem a transparência e a publicidade 

dos  atos  administrativos,  além  de  uma  cultura  política  crítica  e  ativa  dos  cidadãos,  o 

mecanismo  pretensamente  democrático  será  mais  um  ventríloquo  das  elites  políticas  e 

econômicas, um mero instrumento a ser manietado ao sabor dos interesses de uma minoria. A 

participação popular perderia sua razão de ser. 

No  entanto,  tal  assertiva  não  significa  que  os  mecanismos  de 

participação popular não têm valor e devam ser desestimulados, uma vez que há soluções que 

dissipem as virtualidades negativas deles resultantes. É necessário apenas deixar claro que não 

se pode ignorar  esses  malefícios  eventuais  da  participação popular,  venerando-a  como se 

consistisse  no  remédio  para  todos  os  males  do  processo  administrativo,  sem  que  nada 

houvesse a temer.

Dessa  forma,  pari  passu  à  exaltação  da  participação  população  e 

implementação de mecanismos que a viabilizem é preciso tomar o cuidado de empreenderem-

se medidas paralelas, assegurando a transparência e imparcialidade de atos administrativos, de 

forma a garantir que a democratização do processo administrativo realize-se sob bases desde 

já desprovidas de vícios, o que assegura que o resultado da participação popular aproveite 

efetivamente em benefício de todos.

É forçoso admitir que a abordagem que até aqui o presente trabalho 

trilhou  conduz  a  uma conclusão  diferente  daquela  pressentida  quando  tudo  começou,  no 

momento da apresentação do projeto desta pesquisa. Pode-se dizer que a visão de outrora era 

148



em certa  medida  um pouco  ingênua:  a  participação  popular  seria  a  solução,  esgotaria  e 

eliminaria os problemas na tomada de decisões administrativas. 

Pois  bem,  após  estudos  mais  extensos  e  reflexões  lapidadas,  a 

perspectiva vislumbrada anteriormente não condiz com a que agora resta concluída. O que 

não é ruim; pelo contrário, ao oferecer algo diferente daquilo que antes se apresentava como 

certo, não se desempenha apenas uma tarefa de aperfeiçoamento ou amadurecimento de uma 

intuição antiga, mas sim uma nova ordem de concepções é gerada e a novidade repercute 

sobre  outras  ideias  antes  sedimentadas  e  seguras.  Assim  como  expressou-se  Friedrich 

Nietzsche, em sua obra Além do bem e do mal, “numa teoria, não é realmente o menor de seus 

atrativos o fato de ela ser refutável”.
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ANEXO: DISPOSITIVOS DA VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ 

Cabe  transcrever  os  dispositivos  mais  relevantes  mencionados  da 

Verwaltungsverfahrensgesetz no capítulo complementar, cuja citação na íntegra convém a esta 

pesquisa. Seguem os textos originais em alemão dos §§ 13; 67;  68; 73 VwVfG. 

§ 13 Beteiligte

(1) Beteiligte sind

1. Antragsteller und Antragsgegner,

2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will oder gerichtet hat,

3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag schließen will oder 

geschlossen hat,

4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren hinzugezogen worden 

sind.

(2)  Die  Behörde  kann  von  Amts  wegen  oder  auf  Antrag  diejenigen,  deren  rechtliche 

Interessen  durch  den  Ausgang  des  Verfahrens  berührt  werden  können,  als  Beteiligte 

hinzuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens rechtsgestaltende Wirkung für einen Dritten, 

so ist  dieser  auf  Antrag als  Beteiligter  zu dem Verfahren hinzuzuziehen;  soweit  er  der 

Behörde bekannt ist, hat diese ihn von der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen.

(3)  Wer  anzuhören  ist,  ohne  dass  die  Voraussetzungen  des  Absatzes  1  vorliegen,  wird 

dadurch nicht Beteiligter.

§ 67 Erfordernis der mündlichen Verhandlung 

• Die Behörde entscheidet nach mündlicher Verhandlung. Hierzu sind die Beteiligten 

mit angemessener Frist schriftlich zu laden. Bei der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass 

bei Ausbleiben eines Beteiligten auch ohne ihn verhandelt und entschieden werden kann. 

Sind  mehr  als  50  Ladungen  vorzunehmen,  so  können  sie  durch  öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden. Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch bewirkt, 

dass  der  Verhandlungstermin  mindestens  zwei  Wochen  vorher  im  amtlichen 
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Veröffentlichungsblatt der Behörde und außerdem in örtlichen Tageszeitungen, die in dem 

Bereich verbreitet sind, in dem sich die Entscheidung voraussichtlich auswirken wird, mit 

dem Hinweis nach Satz 3 bekannt gemacht wird. Maßgebend für die Frist nach Satz 5 ist 

die Bekanntgabe im amtlichen Veröffentlichungsblatt.

(2) Die Behörde kann ohne mündliche Verhandlung entscheiden, wenn

1.  einem Antrag  im Einvernehmen mit  allen  Beteiligten  in  vollem Umfang entsprochen 

wird;

2.  kein  Beteiligter  innerhalb  einer  hierfür  gesetzten  Frist  Einwendungen  gegen  die 

vorgesehene Maßnahme erhoben hat; 

3.  die  Behörde  den  Beteiligten  mitgeteilt  hat,  dass  sie  beabsichtige,  ohne  mündliche 

Verhandlung zu entscheiden, und kein Beteiligter innerhalb einer hierfür gesetzten Frist 

Einwendungen dagegen erhoben hat; 

4.  alle Beteiligten auf sie verzichtet haben;

• wegen Gefahr im Verzug eine sofortige Entscheidung notwendig ist.

(3)  Die  Behörde  soll  das  Verfahren  so  fördern,  dass  es  möglichst  in  einem 

Verhandlungstermin erledigt werden kann.

§ 68 Verlauf der mündlichen Verhandlung 

• Die  mündliche  Verhandlung  ist  nicht  öffentlich.  An  ihr  können  Vertreter  der 

Aufsichtsbehörden und Personen,  die bei  der Behörde zur Ausbildung beschäftigt  sind, 

teilnehmen.  Anderen  Personen  kann  der  Verhandlungsleiter  die  Anwesenheit  gestatten, 

wenn kein Beteiligter widerspricht. 

• Der Verhandlungsleiter hat die Sache mit den Beteiligten zu erörtern. Er hat darauf 

hinzuwirken, dass unklare Anträge erläutert, sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende 

Angaben  ergänzt  sowie  alle  für  die  Feststellung  des  Sachverhalts  wesentlichen 

Erklärungen abgegeben werden. 

• Der  Verhandlungsleiter  ist  für  die  Ordnung  verantwortlich.  Er  kann Personen,  die 

seine Anordnungen nicht  befolgen,  entfernen lassen.  Die Verhandlung kann ohne diese 

Personen fortgesetzt werden. 

• Über die mündliche Verhandlung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift 

muss Angaben enthalten über 
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1. den Ort und den Tag der Verhandlung, 

2.  die  Namen  des  Verhandlungsleiters,  der  erschienenen  Beteiligten,  Zeugen  und 

Sachverständigen, 

3. den behandelten Verfahrensgegenstand und die gestellten Anträge, 

4. den wesentlichen Inhalt der Aussagen der Zeugen und Sachverständigen, 

5. das Ergebnis eines Augenscheines. 

Die  Niederschrift  ist  von  dem  Verhandlungsleiter  und,  soweit  ein  Schriftführer 

hinzugezogen  worden  ist,  auch  von  diesem  zu  unterzeichnen.  Der  Aufnahme  in  die 

Verhandlungsniederschrift  steht die Aufnahme in eine Schrift gleich, die ihr als Anlage 

beigefügt und als solche bezeichnet ist; auf die Anlage ist in der Verhandlungsniederschrift 

hinzuweisen. 

§ 73 Anhörungsverfahren

(1) Der Träger des Vorhabens hat den Plan der Anhörungsbehörde zur Durchführung des 

Anhörungsverfahrens  einzureichen.  Der  Plan  besteht  aus  den  Zeichnungen  und 

Erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass und die von dem Vorhaben betroffenen 

Grundstücke und Anlagen erkennen lassen.

(2)  Innerhalb  eines  Monats  nach  Zugang  des  vollständigen  Plans  fordert  die 

Anhörungsbehörde  die  Behörden,  deren  Aufgabenbereich  durch  das  Vorhaben  berührt 

wird, zur Stellungnahme auf und veranlasst, dass der Plan in den Gemeinden, in denen sich 

das Vorhaben auswirkt, ausgelegt wird.

(3) Die Gemeinden nach Absatz 2 haben den Plan innerhalb von drei Wochen nach Zugang 

für die Dauer eines Monats zur Einsicht auszulegen. Auf eine Auslegung kann verzichtet 

werden, wenn der Kreis der Betroffenen bekannt ist und ihnen innerhalb angemessener 

Frist Gelegenheit gegeben wird, den Plan einzusehen.

(3a)  Die  Behörden  nach  Absatz  2  haben  ihre  Stellungnahme  innerhalb  einer  von  der 

Anhörungsbehörde zu setzenden Frist abzugeben, die drei Monate nicht überschreiten darf. 

Nach  dem  Erörterungstermin  eingehende  Stellungnahmen  werden  nicht  mehr 

berücksichtigt, es sei denn, die vorgebrachten Belange sind der Planfeststellungsbehörde 

bereits bekannt oder hätten ihr bekannt sein müssen oder sind für die Rechtmäßigkeit der 

Entscheidung von Bedeutung.
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(4) Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis zwei Wochen nach 

Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anhörungsbehörde 

oder bei der Gemeinde Einwendungen gegen den Plan erheben. Im Falle des Absatzes 3 

Satz  2  bestimmt  die  Anhörungsbehörde  die  Einwendungsfrist.  Mit  Ablauf  der 

Einwendungsfrist  sind  alle  Einwendungen  ausgeschlossen,  die  nicht  auf  besonderen 

privatrechtlichen Titeln beruhen. Hierauf ist in der Bekanntmachung der Auslegung oder 

bei der Bekanntgabe der Einwendungsfrist hinzuweisen.

(5) Die Gemeinden, in denen der Plan auszulegen ist, haben die Auslegung vorher ortsüblich 

bekannt zu machen. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen,

1. wo und in welchem Zeitraum der Plan zur Einsicht ausgelegt ist;

2. dass etwaige Einwendungen bei den in der Bekanntmachung zu bezeichnenden Stellen 

innerhalb der Einwendungsfrist vorzubringen sind;

3. dass bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt 

werden kann;

4.  dass

a)   die  Personen,  die  Einwendungen  erhoben  haben,  von  dem Erörterungstermin  durch 

öffentliche Bekanntmachung benachrichtigt werden können,

b)  die  Zustellung  der  Entscheidung  über  die  Einwendungen  durch  öffentliche 

Bekanntmachung  ersetzt  werden  kann,  wenn  mehr  als  50  Benachrichtigungen  oder 

Zustellungen  vorzunehmen  sind.  Nicht  ortsansässige  Betroffene,  deren  Person  und 

Aufenthalt bekannt sind oder sich innerhalb angemessener Frist ermitteln lassen, sollen auf 

Veranlassung der Anhörungsbehörde von der Auslegung mit dem Hinweis  nach Satz  2 

benachrichtigt werden.

(6) Nach Ablauf der Einwendungsfrist hat die Anhörungsbehörde die rechtzeitig erhobenen 

Einwendungen gegen den Plan und die Stellungnahmen der Behörden zu dem Plan mit 

dem  Träger  des  Vorhabens,  den  Behörden,  den  Betroffenen  sowie  den  Personen,  die 

Einwendungen  erhoben  haben,  zu  erörtern.  Der  Erörterungstermin  ist  mindestens  eine 

Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen. Die Behörden, der Träger des Vorhabens und 

diejenigen,  die  Einwendungen  erhoben  haben,  sind  von  dem  Erörterungstermin  zu 

benachrichtigen.  Sind  außer  der  Benachrichtigung  der  Behörden  und  des  Trägers  des 

Vorhabens  mehr  als  50  Benachrichtigungen  vorzunehmen,  so  können  diese 

Benachrichtigungen  durch  öffentliche  Bekanntmachung  ersetzt  werden.  Die  öffentliche 
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Bekanntmachung  wird  dadurch  bewirkt,  dass  abweichend  von  Satz  2  der 

Erörterungstermin  im  amtlichen  Veröffentlichungsblatt  der  Anhörungsbehörde  und 

außerdem in örtlichen Tageszeitungen bekannt gemacht wird, die in dem Bereich verbreitet 

sind, in dem sich das Vorhaben voraussichtlich auswirken wird; maßgebend für die Frist 

nach Satz 2 ist die Bekanntgabe im amtlichen Veröffentlichungsblatt. Im Übrigen gelten 

für  die  Erörterung  die  Vorschriften  über  die  mündliche  Verhandlung  im  förmlichen 

Verwaltungsverfahren  (§  67  Abs.  1  Satz  3,  Abs.  2  Nr.  1  und  4  und  Abs.  3,  §  68) 

entsprechend.  Die  Erörterung  soll  innerhalb  von  drei  Monaten  nach  Ablauf  der 

Einwendungsfrist abgeschlossen werden.

(7)  Abweichend  von  den  Vorschriften  des  Absatzes  6  Satz  2  bis  5  kann  der 

Erörterungstermin bereits in der Bekanntmachung nach Absatz 5 Satz 2 bestimmt werden.

(8) Soll  ein ausgelegter Plan geändert  werden und werden dadurch der Aufgabenbereich 

einer Behörde oder Belange Dritter erstmalig oder stärker als bisher berührt, so ist diesen 

die Änderung mitzuteilen und ihnen Gelegenheit zu Stellungnahmen und Einwendungen 

innerhalb  von zwei  Wochen  zu  geben.  Wirkt  sich  die  Änderung auf  das  Gebiet  einer 

anderen  Gemeinde  aus,  so  ist  der  geänderte  Plan  in  dieser  Gemeinde  auszulegen;  die 

Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend.

(9) Die Anhörungsbehörde gibt zum Ergebnis des Anhörungsverfahrens eine Stellungnahme 

ab und leitet diese möglichst innerhalb eines Monats nach Abschluss der Erörterung mit 

dem Plan, den Stellungnahmen der Behörden und den nicht erledigten Einwendungen der 

Planfeststellungsbehörde zu.
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APÊNDICE:  TRADUÇÃO  DE  DISPOSITIVOS  DA 

VERWALTUNGSVERFAHRENSGESETZ

A seguir  apresenta-se  a  tradução  independente  dos  dispositivos  da 

Verwaltungsverfahrensgesetz arrolados no Anexo.

§ 13 Participantes

• Participantes são:

1. Requerente e requerido,

2. Aqueles que a autoridade administrativa deseja julgar ou julgou,

3. Aqueles com os quais a Administração Pública deseja celebrar ou celebrou um contrato de 

direito público,

4. Aqueles que, de acordo com o inciso 2, foram chamados ao processo pela autoridade 

administrativa.

•  A Autoridade pode designar uma pessoa como participante, de ofício ou a pedido 

daqueles  cujos   interesses  amparados  pela  lei  possam  ser  afetados  pelo  resultado  do 

processo. Se o resultado do processo gerar efeitos para um terceiro, o mesmo é chamado ao 

processo, a pedido, como participante; na medida em que o terceiro for conhecido perante a 

autoridade administrativa, a mesma deve notificá-lo do início do processo.

•  Aqueles que são ouvidos, sem que se verifiquem as condições do inciso 1, não são, 

dessa forma, participantes.

§ 67 Exigência de audiência oral

(1) A autoridade decide após a audiência  oral.  Para tanto,  as partes são convocadas por 

escrito com um prazo razoável. Na convocação deve se informar que com a ausência de 

uma parte, mesmo sem ela, pode-se decidir e ouvir. Se são mais de 50 convocações para se 

fazer, então elas poderão ser substituídas por edital público. O edital público efetiva-se de 

forma que a data da audiência seja divulgada ao menos duas semanas antes em meio de 

publicação oficial da entidade e também em jornais locais, que são difundidos na área, na 

qual a decisão pode impactar, feito conhecido com a informação da frase 3. Determinante 

para o prazo da frase 5 é a divulgação no meio de publicação oficial.

(2) A autoridade pode decidir sem a audiência oral, quando:

• Se um pedido for correspondido em todas as circunstâncias com todos os participantes 
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de acordo;

• Nenhum participante levantou objeções dentro de um prazo para tanto estabelecido 

contra a medida prevista;

• A autoridade administrativa comunica aos participantes que ela propõe decidir sem a 

audiência oral, e nenhum participante levantou objeções contra isso  dentro de um prazo 

para tanto estabelecido;

• Todos os participantes renunciaram à audiência;

• Em razão do perigo na demora, uma decisão imediata seja necessária.

(3)  A autoridade  deve  conduzir  o  processo  de  forma  que  o  máximo  possível  em uma 

audiência possa ser enfrentado/discutido.

§ 68 Procedimento da audiência oral

• A  audiência  oral  não  é  pública.  Nela  podem  participar  os  representantes  das 

autoridades de supervisão e  as  pessoas empregadas para instrução pela  Autoridade.  O 

condutor da audiência pode permitir a presença de outras pessoas, se nenhum participante 

se opor.

• Aquele que preside a audiência  deve discutir  os assuntos com as partes.  Ele  deve 

esforçar-se para esclarecer os pedido obscuros,  pedidos pertinentes formulados, organizar 

informações insuficientes, assim como tudo para a fixação dos fatos de esclarecimentos 

essenciais.

• Aquele  que  preside  a  audiência  é  responsável  pela  ordem.  Ele  pode  remover  as 

pessoas que não seguem suas ordens. A audiência pode prosseguir sem essas pessoas.

• A respeito da audiência oral uma minuta deve ser elaborada. A minuta deve conter:

1. O lugar e o dia da audiência,

2. O nome dos condutores da audiência, as partes que compareceram, testemunhas e peritos.

3. O objeto do processo e os pedidos apresentados,

4. O conteúdo essencial do depoimento das testemunhas e dos peritos,

5. O resultado das evidências.

A minuta deve ser assinada por aquele que preside a audiência e, enquanto um secretário 

delongar-se nesta tarefa, também este deve assiná-la. No registro da minuta da audiência 

situa-se o registro em uma mesma escrita, a qual é anexada e como tal descrita; na escrita 

da minuta da audiência deve indicar-se o anexo.
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§ 73 Procedimento da audiência

(1)  O  titular  do  projeto  deve  apresentar  o  plano  da  audiência  para  a  realização  do 

procedimento de audiência.  O plano consiste  nas  ilustrações  e  explicações  relativas  ao 

projeto,  sua  causa  e

indicação dos terrenos e construções afetados pelo projeto.

Dentro de um mês após o recebimento  do plano completo,  as  autoridades  da audiência 

requerirão das autoridades, cujo campo de suas funções é referente ao projeto,  a dar um 

parecer e tomar providências para apontar as comunidades afetadas pelo plano.

 As comunidades referidas no inciso 2 podem analisar o plano dentro de 3 semanas após o 

acesso ao mesmo, pelo prazo de 1 (um) mês para conhecimento. Tal expediente pode ser 

prescindido  se  o  círculo  de  pessoas  afetadas  for  conhecido,  e  a  elas  for  concedida  a 

oportunidade de consultar o plano dentro de um prazo razoável.

(3a) As autoridades referidas no inciso 2 podem enviar seu parecer a uma das autoridades da 

audiência dentro do prazo estabelecido, o qual não deve exceder três meses. Após o prazo 

de análise, os pareceres subsequentes enviados não serão considerados, a menos que as 

questões levantadas já sejam ou deveriam ser de conhecimento da autoridade de edição do 

plano, ou ainda que sejam relevantes para a legalidade da decisão.

(4)  Qualquer indivíduo, cujos interesses são afetados pelo projeto, pode levantar objeções 

contra o plano em até duas semanas após o término do período de análise, seja por escrito,  

seja por minuta lavrada junto à autoridade da audiência, seja junto à comunidade. No caso 

do inciso 3, frase 2, a autoridade da audiência determina o prazo de objeção. Com o termo 

do prazo de  objeção,  todas  as  objeções  não baseadas  em títulos  específicos  de  direito 

privado  são  excluídas.  Tal  informação  deve  ser  indicada  no  edital  de  análise  ou  no 

comunicado do prazo de objeção.

(5)  As comunidades, nas quais o plano deve ser consultado, devem difundir localmente a 

consulta  de  maneira  antecipada.  No  edital  deve  constar:

1.  Onde  e  em  qual  período  o  plano  está  disponível  para  consulta;

2.   Que  eventuais  objeções  podem  ser  aduzidas  dentro  do  prazo  nos  locais  a  serem 

definidos;

3.  Que,  na  ausência  de  um  dos  participantes,  a  audiência  ainda  sim  será  conduzida.

4.  Que:  

 a) as pessoas que levantaram objeções podem ser notificadas da data da audiência por 
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meio  de  edital  público,

 b) a  notificação da decisão sobre objeções pode ser substituída por edital, quando mais de 

50  notificações  ou  avisos  devam  ser  efetuados.

Afetados  não  domiciliados  no  local,  cuja  pessoa  e  residência  sejam  ou  possam  ser 

conhecidos   dentro  de  um  prazo  razoável,  devem  ser  notificados,  por  iniciativa  da 

autoridade da audiência, a respeito da análise com o aviso da frase 2;

(6) Após o termo do prazo para objeções, a autoridade da audiência deve conhecer as 

objeções tempestivas contra o plano e os pareceres  relativos ao plano das autoridades, 

juntamente com o titular do projeto, os órgãos da Administração Pública, os afetados, bem 

como as pessoas que levantaram as objeções. A data da audiência deve ser marcada com no 

mínino 1 (uma) semana de antecedência para ser conhecida localmente. As autoridades, o 

titular  do  projeto  e  aqueles  que  fizeram  objeções  devem  ser  notificados  da  data  da 

audiência. Caso as notificações a serem realizadas, das autoridades e do titular do projeto, 

excedam o número de 50, tais notificações podem ser substituídas por edital público. O 

edital público efetua-se de forma que, em derrogação da frase 2, a data da audiência seja 

publicada em divulgações oficiais  da autoridade da audiência e, além disso, em jornais 

locais, os quais devem ser difundidos na área em que o projeto provavelmente impactará; 

determinante  para  o  prazo  da  frase  2  é  o  anúncio  em divulgações  oficiais.  De  resto, 

aplicam-se  à  audiência  as  normas  sobre  o  procedimento  oral  na  forma  do  adequado 

processo administrativo (§ 67, inc. 1, frase 3, n. 1 e 4 e par. 3; §68).  A audiência deve ser 

concluída dentro de 3 meses após o termo do prazo de objeções.

(7) Não obstante as disposições do inciso 6, frases 2 a 5, a data da audiência já pode ser 

determinada no edital referido no inciso 5, frase 2.

(8) Se um plano analisado dever ser mudado e se, por esse motivo, as competências de 

uma autoridade ou o interesse de terceiros pela primeira vez ou de forma mais intensa do 

que antes forem afetados, tal alteração deve ser a eles comunicada e aos mesmos pode ser 

concedida  a  oportunidade  de  fazerem  pareceres  e  objeções  dentro  do  prazo  de  duas 

semanas. Caso a alteração impacte em uma região de outra comunidade, então o plano 

alterado deve ser consultado nessa comunidade; os incisos 2 a 6 aplicam-se por analogia.

(9)  A autoridade da audiência apresenta como resultado do procedimento um parecer e o 

emite, se possível, dentro de um mês após a conclusão da discussão com o plano, o parecer 

das autoridades, as objeções não enfrentadas da autoridade responsável pelo planejamento.
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